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RESUMO 

 

 

O presente trabalho parte de uma problematização da negligência do campo educacional 

contemporâneo com as questões relativas à formação humana dos sujeitos, através da redução quase 

que exclusiva dos processos educativos à sua dimensão cognitivo-racional-instrumental. Nesse 

contexto, o objetivo mais amplo da pesquisa que moveu a construção dessa dissertação consistiu em 

analisar alguns usos atuais da noção de cuidado de si problematizada pelo pensador francês Michel 

Foucault. Assim, a ideia inicial era mapear nos textos da fase tardia de Michel Foucault a emergência 

da noção de cuidado de si, tendo em vista depreender algumas implicações para a ideia de educação 

como formação humana. Contudo, ao longo da investigação, resolvemos focalizar os usos dessa noção 

em uma experiência educativa específica desenvolvida junto a adolescentes e jovens. Desse modo, o 

alvo mais específico da investigação passou a ser sistematizar e problematizar os usos da noção de 

cuidado de si na matriz curricular de um curso denominado Formação em educadores holísticos; curso 

esse que é articulado por uma organização social que atua há vinte e cinco anos em uma comunidade 

da periferia da cidade do Recife/PE: a comunidade do Coque. O foco da análise recaiu, sobretudo, 

sobre a percepção do que significa cuidado pelos formadores que atuam nessa experiência e como essa 

percepção afeta as relações estabelecidas com os adolescentes e jovens, bem como a própria 

compreensão do que significa educar. Assim, de modo geral, os formadores do curso associam as suas 

concepções de cuidado às categorias integralidade e espiritualidade invocadas na própria matriz 

curricular da experiência, bem como à categoria-chave do educador guerreiro, o que vem reforçar a 

necessidade por parte dos educadores de incorporar as categorias citadas não apenas no nível 

cognitivo, mas das atitudes existenciais na relação consigo mesmos. Percebe-se, então, que o uso do 

cuidado de si pelos formadores não se restringe a uma mera dimensão conceitual, envolvendo também 

as experiências de vida e educativas que os formadores vivenciam, implicando em reflexões a respeito 

de si mesmo e dos outros. Isso parece indicar que, além de uma maior familiaridade com as 

referências conceituais mobilizadas, é fundamental problematizar mais intensamente, na própria 

formação dos formadores, as experiências de cuidado que eles vivenciam na medida em que isso 

parecer reverberar diretamente nas relações estabelecidas com os adolescentes, gerando o que todos 

eles compreendem que é o exercício cotidiano do cuidado que é a construção dos vínculos afetivos e 

amorosos. Chegamos, assim, a conclusão que esse é o principal desafio aberto pelo uso da categoria 

cuidado de si na matriz curricular do Curso de Formação de Educadores Holísticos do Neimfa.  

 

Palavras-chave: Formação Humana; Cuidado de si; Educadores Holísticos; Comunidade do Coque.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT  

 

 

The given text is an aproach to the contemporaneous educational field and the way it neglects matters 

concerning the humane development of individuals by merely reducing the educative processes to its 

cognitive-racional-instrumental aspects. Within this context what motivated the creation of this essay, 

given a more embracing objective, is the analysis of french Philosopher Michel Foucault’s care of the 

self. Initially the idea was to locate in Foucault’s late period, texts forthcoming the notion of the care 

of the self, keeping in mind to deduce some implications to the idea of education as humane 

development. However, throughout the research, we decided to focus the employment of this notions 

to the educative experience, specifically with adolescents and the youth. So the purpose of the research 

was to sistemize and problematize the uses of the notions from the care of the self in the curriculum to 

a course named Degree to Holistic Educators; this course is ministered by a social organization wich 

has acted for twenty five years in a community from the outskirts of Recife, Pernambuco; The Coque 

community. The focus of the analysis emphasized the meaning of care to the individuals who perform 

this experience and how this perception affects the relationship with the adolescents and the youth, as 

well as the meaning of educating.  

Thus the teachers from the course associate their conceptions of care to the categories of integrality e 

spirituality invoked in the curriculum of the experience, as well as the key-category the warrior 

educator, wich reinforce the need to embody the categories mentioned not only on the cognitive-

racional level, but in the existencial attitude established in the relation within themselves.  

Thus, we conclude that the care of the self employment by educators isn’t restrained to a mere 

conceptual dimention but it applies also to educative and life  experiences implying inner thinking 

about themselves and others. So it indicates that besides a better familiarity to the chosen conceptual 

references it is quintessential to problematize more deeply the development of educators as well as the 

experiences of care as it resounds directly to the relations stablished with the adolescents, creating 

what is understood by all of them wich is the daily practice of care translated in the loving and 

affective ties. We conclude that this is the main challenge raised by the use of the category of the care 

in the curriculun of the Course for the Development of Holistic Educators from Neimfa.  

 

Key-words: Humane Development; Care of the self; Holistic Educators; Coque Community.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

 
É preciso ainda ter caos dentro de si, 

Para poder dar à luz uma estrela dançante. 

   (Nietzsche).  

 

 

Como nos fala Nietzsche, no prólogo da obra Assim falava Zaratustra (1998), 

devemos ter caos em nosso interior para dar vida àquela estrela adormecida que todos 

carregamos. E muitas vezes essa estrela é convocada a brilhar ainda despreparada, receosa 

com o mundo exterior. Mas, enfim, a experiência simplesmente acontece independente de a 

convidarmos ou não a fazer parte de nossas vidas; pois segundo Larrosa (2002), experiência é 

o que nos acomete, nos passa e atravessa por inteiro. Foi justamente com essa compreensão 

que busquei realizar esse exercício de apresentação de uma pesquisa desenvolvida no âmbito 

do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Espiritualidade, do Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE/UFPE), uma vez que discutir uma temática especialmente 

relacionada à formação humana não se configurou como tarefa das mais simples.  

Isso porque ao pesquisarmos temáticas nesse âmbito dificilmente temos a chance de 

sair ilesos, pois, antes de realizar uma atividade meramente conceitual e acadêmica, 

vivenciamos também um exercício interior de repensar a nossa própria existência, o que 

inevitavelmente nos leva a problematizar o que estamos fazendo de nós mesmos. Ao mesmo 

tempo, o pensamento selecionado como guia dessa reflexão se mostrou bastante desafiador, 

irrequieto, constituído por rupturas e descontinuidades conceituais e metodológicas difíceis de 

serem abarcadas em sua totalidade por quem ainda esta ensaiando seus primeiros passos na 

produção de conhecimentos.   

 Sob este horizonte mais amplo, o presente trabalho de dissertação tomou como eixo 

central de investigação uma experiência educativa desenvolvida pelo Neimfa - Núcleo 

Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis – organização social de caráter 

educacional presente há vinte e cinco anos na comunidade do Coque, na cidade de Recife em 

Pernambuco; a experiência selecionada é denominada, por seus idealizadores, como Curso de 

Formação de Educadores Holísticos. Nesse contexto, a ideia mais ampla consistiu em 

abordar: quais os usos da noção de cuidado de si mobilizados pelos formadores do curso de 

Formação de Educadores Holísticos e como esses usos reverberam na compreensão que eles 
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têm de educação e na relação estabelecida com os adolescentes participantes da 

experiência?  

 Para responder a essa questão, tomando por base um trabalho de pesquisa já realizado 

sobre o próprio Curso de Formação em Educadores Holísticos (FERREIRA, 2007), no 

âmbito do curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Pernambuco (PPGE/UFPE), assumimos inicialmente como pressuposto que a 

maioria dos formadores participantes dessa experiência ao estabelecer relações de cuidado 

consigo mesmos faziam reverberar, nas relações com os adolescentes e jovens participantes, 

determinados valores, crenças e atitudes dimensionados no âmbito de uma perspectiva 

integral e espiritual de educação.  

Em outras palavras, nosso ponto de partida presume que o exercício de práticas de 

cuidado é uma condição para mover uma compreensão específica de formação humana 

pautada pelas ideias de integralidade e espiritualidade. Mais diretamente, acredita-se haver 

uma interconexão entre aquilo que se atualiza, do ponto de vista prático, em nosso caso 

específico a noção de cuidado de si, as concepções que se tem acerca do próprio cuidado e o 

impacto das ações projetadas e/ou realizadas.  

A expectativa, portanto, consiste em esclarecer as referências normativas (que 

chamamos simplesmente de categorias) que têm impulsionado, na atualidade, processos 

educativos formulados e implementados a partir da ideia de formação humana na perspectiva 

de uma ética do cuidado (FREITAS, 2012). Contudo, a investigação não se ocupa diretamente 

das práticas de cuidado efetivamente vivenciadas, pelos sujeitos que foram abordados durante 

a pesquisa, nem analisa diretamente se há alguma efetividade na ação pedagógica desses 

sujeitos. A intenção não é avaliar as práticas, nem aferir o alcance das metas educativas 

projetadas pelos idealizadores ou executores do Curso de Formação de Educadores 

Holísticos do Neimfa. O foco analítico se restringiu ao âmbito mais estrito das concepções e 

das categorias que são utilizadas, pelos atores, para justificar, refletir e problematizar suas 

próprias práticas. 

Essa não foi uma escolha casual. Além das limitações explícitas de tempo que uma 

pesquisa de mestrado apresenta para materializar uma análise das práticas, o que exigiria, no 

mínimo, de nossa parte mobilizar um aparato de investigação de natureza etnográfica, 

demandando um tempo longo de preparação e de imersão no campo uma vez que não temos 

uma formação prévia nesse tipo de intervenção. Entendemos também que o uso de categorias 

configura-se como uma estratégia de agenciamento das condutas humanas (cf. MITJAVILA, 

2002). Assim, noções como formação humana, cuidado, integralidade, espiritualidade, dentre 



 15 

outras, são apreendidas como integrantes de dispositivos mais amplos de subjetivação das 

condutas.  

Isso significa, tomando por base as ideias de Michel Foucault, que as categorias não 

são mera representação de coisas ou estados de coisas que existem independentemente dos 

sujeitos e das suas atividades; elas tanto podem desencadear dinâmicas regulamentadoras, 

quanto expressar formas práticas de liberdade e resistência. Desse modo, o esforço analítico 

consistiu em apreender noções que passaram a ocupar um lugar importante nos discursos 

políticos atuais
1
. Para isso, seguimos os fios da genealogia crítica do cuidado de si 

desenvolvida nos trabalhos tardios de Foucault, com vistas a apreender como a noção de 

cuidado tem contribuído para reativar antigas ideias e ideais vinculadas à perspectiva de uma 

formação humana integral, às vezes, também chamada de holística e mais recentemente de 

espiritual. 

Como sinaliza Cavalieri (2002, p. 247), a crise que assola a escola pública brasileira e 

a “ampliação desordenada de suas tarefas” tem contribuído para uma revisitação de antigas 

concepções de educação, dentre eles, a educação integral, a educação holística, a educação 

dos sentimentos, a educação para a paz, dentre outras, como forma de encontrar uma nova 

identidade cultural e pedagógica para a escola, “respondendo ao desafio democrático hoje 

posto à sociedade brasileira” (CAVALIERI, 2002, p. 247). 

Nesse contexto, compartilhamos o entendimento de autores como Veiga-Neto e Lopes 

(2007) de que é preciso certa cautela com essas novas expressões, sobretudo, quando elas 

surgem movidas pela chancela das chamadas políticas de inclusão educacional, legitimando-

se a partir do aparato governamental. Para esses autores, não são poucos os exemplos que 

mostram que o Estado, muitas vezes, invoca essas categorias como parte de um dispositivo 

mais amplo de regulação e controle dos processos de subjetivação que incitam os indivíduos e 

a própria sociedade a olhar para determinados fenômenos sem necessariamente vinculá-los 

aos interesses específicos aos quais se encontram vinculados. Assim, os usos de palavras tais 

como cuidado, integralidade e espiritualidade podem implicar lógicas distintas, e apreendê-las 

                                                 
1
 Um exemplo paradigmático pode ser encontrado na agenda educacional brasileira na qual percebemos a 

emergência de uma discursividade que atrelava o direito à educação básica com um modelo de escola em 

tempo integral, visando as necessidades formativas de adolescentes e jovens. Nesse contexto, localizamos 

programas e projetos educacionais propostos tanto por iniciativa do Governo Federal, como do Governo 

Estadual, que procuram materializar uma determinada concepção de educação integral associada com uma 

perspectiva de formação humana, tais como os programas Ensino Médio Inovador, Educação Integral e Mais 

Educação. Esse último, inclusive, com a ideia de mandala de saberes. Para maiores informações sobre essa 

nova agenda consulte-se MOLL (2012), Caminhos da Educação Integral no Brasil. Direitos a outros tempos 

e espaços educativos. Porto Alegre: Penso.  
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pode ser um elemento importante na medida em que se busca contribuir para engendrar 

diagnósticos e formas críticas de conceber e praticar a educação.  

 É com essa perspectiva que pretendemos alinhar esse trabalho. Vale esclarecer, 

portanto, as razões e as raízes subjetivas que me levaram a analisar e questionar a experiência 

de formação de educadores holísticos desenvolvida por um coletivo de formadores situados 

na comunidade do Coque. A realização dessa pesquisa relaciona-se com uma inquietação 

gestada a partir de minha inserção no campo educacional, como bolsista de iniciação 

científica (PIBIC/UFPE), ocasião em que percebi certa negligência ou descuido do campo 

educativo no tocante ao desenvolvimento de pesquisas e práticas que abordassem diretamente 

os processos relativos à formação humana, apreendida desde uma perspectiva de integralidade 

ou multidimensionalidade.  

Como ressalta Ferreira (2007, p.142), em nossa cultura, a educação tem se reduzido, 

quase que exclusivamente, à dimensão cognitiva-instrumental como se a racionalidade 

esgotasse “por si mesma todas as facetas do fenômeno humano”. Ou seja, a educação tem 

privilegiado projetos e ações que visam estritamente à transmissão de conteúdos específicos e 

a aquisição de competências para o exercício de papéis sociais.  

 Foi, inclusive, por compartilhar dessa ideia que, naquele mesmo momento, busquei 

refúgio na arte. Mais precisamente no teatro e na dança para a elaboração da continuidade dos 

meus estudos de iniciação científica, dessa vez, no meu trabalho de conclusão de curso. 

Tornara-se evidente a importância de se conceber o indivíduo como sujeito integral e 

integrante de sua ambiência, e para mim, o fazer artístico, em seu sentido mais amplo e 

filosófico correspondia às minhas expectativas como ser humano, pedagoga e pesquisadora.  

Passados alguns anos e algumas experiências de vida, comecei também a participar 

dos ciclos de debates promovidos nos seminários a respeito da relação estabelecida entre 

educação e espiritualidade; esses ciclos eram organizados pelos professores da linha de 

estudos e pesquisas em Educação e Espiritualidade. E foi em meio a essa experiência, através 

das várias formas de se conceber a espiritualidade, que fui apresentada ao pensamento tardio 

de Michel Foucault. Recordo vivamente que as questões levantadas por esse pensador, acerca 

da noção de cuidado de si, vinham ao encontro das minhas buscas de outrora no teatro e na 

dança, fazendo-me cada vez mais acreditar que não somos apenas um corpo racional, mas 

vidas humanas dotadas de liberdade e capacidades de transformação de si.  

 Desse modo, resolvemos ingressar no curso de Mestrado em Educação, justamente na 

linha de pesquisa em Educação e espiritualidade, utilizando como base da proposição de 

pesquisa a tematização do cuidado de si no chamado “último Foucault”. 
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Decorre, portanto, desse movimento, o objetivo mais amplo da pesquisa realizada, 

durante o curso de Mestrado, e que conflui agora nessa dissertação: analisar a noção de 

cuidado de si problematizada por Michel Foucault, depreendendo suas implicações para 

repensar uma experiência formativa movida junto a adolescentes e jovens em uma 

comunidade periférica do Recife/PE. Mais especificamente, procuramos analisar os usos da 

noção de cuidado de si na matriz curricular da experiência educativa denominada formação 

de educadores holísticos, procurando apreender, no mesmo movimento, suas implicações 

para a percepção que os educadores têm da própria educação e como isso afeta suas 

relações com os adolescentes.  

A escolha da experiência foi potencializada pelo fato mesmo dela usar a noção de 

cuidado de si derivada da problematização realizada por Foucault, em seu curso de 1982, no 

Collège de France e recentemente publicado com o título A hermenêutica do sujeito. Mas 

como dissemos acima, reiteramos que o propósito não foi o de investigar ou avaliar a 

efetividade das práticas formativas, ancoradas na noção de cuidado, realizadas pelos 

formadores do curso selecionado.  

A intenção foi apenas o de analisar o uso que esses formadores fazem de determinadas 

categorias, pois acreditamos que as próprias categorias têm sua historicidade e não 

representam apenas uma descrição objetivada dos fenômenos, servindo, antes, para subjetivar 

os indivíduos que delas se utilizam. A investigação trata, em certa medida, de uma análise dos 

discursos pedagógicos, tal como pensada e praticada por Foucault, nas aulas ministradas, na 

sua cadeira de História dos sistemas de pensamento (FOUCAULT, 2009, p. 21). De um ponto 

de vista mais restrito, os passos metodológicos envolveram pesquisa bibliográfica visando 

configurar as lentes relacionadas com o objeto de pesquisa, uma breve análise documental 

para contextualizar o fenômeno a ser investigado e entrevistas em profundidade com os 

coordenadores e os formadores da experiência delimitada. 

  O trabalho foi organizado da seguinte maneira. Em um primeiro momento, abordamos 

a experiência educativa na modernidade, destacando brevemente a crise produzida pela não 

realização dos ideais modernos e consequentemente os impasses que foram gerados nas 

propostas educativas. Em um segundo momento, apresentamos algumas referências que têm 

contribuído para reativar o debate sobre o cuidado e o cuidar na cultura contemporânea, 

culminando com a própria incorporação pedagógica da noção de cuidado de si de Foucault. E 

por fim, apresentamos o nosso campo de pesquisa e discutimos analiticamente os dados que 

foram estruturados.  
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CAPÍTULO I 

A EXPERIÊNCIA FORMATIVA E O REPENSAR DA EDUCAÇÃO NA 

ATUALIDADE 

 

   

Segundo Antonio Joaquim Severino (2006), na cultura ocidental historicamente a 

educação foi sempre vista como processo de formação humana. Formação humana 

significando simplesmente o fato mesmo da humanização do homem, tendo em vista que o 

ser humano é um ente que não nasce pronto e que, por isso mesmo, “tem necessidade de 

cuidar de si mesmo como que buscando um estágio de maior humanidade, uma condição de 

maior perfeição em seu próprio modo de ser humano” (SEVERINO, 2006, p. 296). A 

formação humana, diz esse autor, aponta para o processo do devir humano como devir 

humanizador, ou seja, compreende o alcance de um modo de ser, mediante um devir, um 

tornar-se o que se é. Logo, conclui-se que a educação enquanto formação humana não guarda 

apenas um caráter técnico ou instrumental, mas consiste em auxiliar o indivíduo a alcançar 

um modo de ser genuinamente humano.  

Dessa ótica, ao abordar a experiência formativa tem-se em mente os ideais da Paideia 

e da Bildung; ideais que apontam o fenômeno educativo como tarefa intrinsecamente humana, 

pois tanto a Paideia grega quanto a Bildung alemã não correspondem a aspectos exteriores à 

própria existência dos sujeitos, articulando simultaneamente a dimensão ética e política do ato 

educativo.  

Na atualidade, embora esses ideais estejam envoltos em polêmicas (PAVIANI, 2009) 

2
, não podemos simplesmente desconsiderá-los, já que mesmo que se queira descartá-los por 

sua vinculação ao terreno da metafísica não se pode ignorar o fato desses ideais apontarem 

para um sentido de educação comprometido com os vetores da liberdade e da autonomia, sem 

os quais é praticamente impossível analisar, de forma consistente, os processos de 

individuação e de socialização dos sujeitos 
3
.  

                                                 
2
 Paviani (2009), em seu artigo “A paideia grega e a educação atual” (In: CENCI, Angelo Vitório; 

DALBOSCO, Claudio Almir; MÜHL, Eldon Henrique, 2009), ressalta que as noções de paideia e bildung 

tem suas raízes fincada no pensamento metafísico, enquanto que, na atualidade, viveríamos em um ambiente 

pós-metafísico, decorrendo daí a crise e as polêmicas nas quais aqueles ideais aparecem envoltos; polêmicas 

e crise desencadeadas, em grande medida, pelas críticas de Nietzsche e Heidegger.   

 
3
 Sobre esse aspecto, embora não se trate de uma questão tematizada nesse trabalho, vale lembrar que o 

próprio Michel Foucault (2010), referência central na crítica à formação do sujeito moderno, não deixou de 

retomar a problematização kantiana sobre Que é Esclarecimento?(Aufklärung), buscando reformular a 
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Nessa perspectiva, Hermann (2009) também enfatiza a importância de retomar 

criticamente esses ideais já que 

 

[...] ao longo de sua trajetória, o conceito de formação assume um 

significado próximo do de cultura e do modo como o homem desenvolve 

suas disposições e capacidades naturais, ou seja, tem uma dimensão objetiva 

– que se refere à cultura no sentido mais amplo (tanto em relação aos 

aspectos científico, filosófico, estético, ético, quanto às interpretações 

racionais do mundo) e uma dimensão subjetiva, no sentido de uma 

apropriação individual da substância objetiva da cultura (HERMANN, 2009, 

p. 150).  

 

Do ponto de vista mais estrito desse trabalho, a importância das questões levantadas 

no âmbito da Paideia e da Bildung diz respeito, fundamentalmente, ao fato da educação ser 

analisada para além de seus aspectos técnicos, abordando-a em uma perspectiva de 

integralidade. Humboldt, dentre outros, já enfatizava a importância do sujeito passar por 

experiências múltiplas que poderiam auxiliá-lo à efetiva criação de si mesmo, uma vez que “o 

verdadeiro fim do homem [...] é a formação máxima e o mais proporcional possível de suas 

forças, para integrá-las num todo” (HUMBOLDT apud HERMANN, 2009, p. 152). Percebe-

se, assim, que a multiplicidade de experiências é condição primordial à manifestação plena do 

humano, pois sem tocar nas dimensões que compõe sua individualidade não se pode falar de 

formação humana. 

Claro que inicialmente, nos séculos XVIII e XIX, essa percepção encontra na 

metafísica suas raízes fundamentais, a partir das noções de unidade e totalidade, algo 

questionável em nosso contexto atual.  Sob o horizonte da chamada pós-metafísica, aquelas 

noções desconectaram-se de seus valores originais, chegando mesmo a serem banalizadas 

(MÖLLMANN, 2011, p. 10). No entanto, a queda das categorias de unidade e da totalidade, 

que apontavam para uma teleologia do ato educativo, produziu também uma perda de sentido 

que repercute nas relações entre indivíduo e mundo, criando, dentre outras implicações, 

dificuldades de integração entre a experiência individual e coletiva e desencadeando uma 

crise sem precedentes na educação.  

O próprio Nietzsche, segundo Hermann (2009), já diagnosticava em pleno século XIX 

um dos efeitos dessa queda dos valores metafísicos: a vulgarização da cultura, rebaixada aos 

seus elementos meramente condicionantes e o afastamento do homem de sua “verdade” 

(2009, p 153); diagnóstico que, curiosamente, também foi de certo modo compartilhado por 

                                                                                                                                                         
relação do governo de si e dos outros, enfatiza a importância dos indivíduos exercerem a sua liberdade no 

âmbito de uma atitude crítica aos processos de assujeitamento. 
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Habermas ao se referir à “colonização do mundo da vida pela racionalidade técnica”, o que 

contribui para o empobrecimento da educação.  

Nossa compreensão, apesar dos deslocamentos e das críticas endereçadas à ideia de 

uma educação integral, no sentido posto pelos ideais clássicos, é que não podemos 

simplesmente negar sua importância para a constituição de nossas experiências. Como 

defende Hermann (2009), ao contrário, há uma necessidade urgente de redimensionar essas 

ideias, tendo em vista extrair sua pertinência para a reflexão pedagógica e educacional atual. 

Como veremos, mais adiante, esse é um aspecto vital quando se aborda a retomada da noção 

de cuidado de si, no campo educacional, a partir das reflexões tardias do pensador francês 

Michel Foucault. Antes disso, porém, cumpre destacar os usos que nós mesmos fazemos da 

noção de formação humana. 

 

1.1. A crise da educação e a superação dos impasses atuais da experiência formativa no 

âmbito dos espaços educativos não formais 

 

A experiência em sua dimensão educativa nos lembra da dor de crescimento em que 

aprendemos acerca da percepção de nossos limites e potencialidades. Por isso, “a experiência 

humana é a experiência da finitude” (HERMANN, 2009, p. 155) apreendida enquanto 

historicidade. A formação humana não pode ser concebida apenas pelos parâmetros da 

racionalidade técnico-científica; ela implica o reconhecimento simultâneo da liberdade e da 

alteridade, delineando a aprendizagem tanto das diferenças quanto das nossas 

vulnerabilidades. Está em jogo  

 

[...] um processo de transformação de si, numa abertura indeterminada, que 

sabe de sua falibilidade e de seus limites. Esse processo não é soberano [...]. 

Conjuntamente à transformação de si, a consciência histórica, enquanto 

alteridade, interpela-nos, abre perspectivas e projeta a possibilidade de 

sermos contrários à mera superficialidade e adaptação ao mundo. Aqui 

também está presente o momento não controlável da formação [...] 

(HERMANN, 2009, p. 157-158).   

 

  

Isso indica que a ressignificação dos ideais da Paideia e da Bildung permite transpor 

seus conceitos tradicionais para o âmbito da finitude, carregando junto tanto “o momento de 

liberdade, quanto à vulnerabilidade do processo de formação, para o qual não temos garantias, 

tal como entende a racionalidade científica” (Idem, p. 158). Situação que permite conceber a 

experiência formativa como uma prática de liberdade dialógica, pois implica que o ser 
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humano é responsável pelo seu próprio processo formativo, mediante relações estabelecidas 

com o mundo em um constante trabalho reflexivo sobre si mesmo.  

Faz-se necessário, então, diferenciar analiticamente dois fenômenos. De um lado, o 

comprometimento das noções de liberdade e autonomia gerada pela colonização da lógica 

mercantil transposta para o campo da educação; por outro, as potencialidades crítico-

reflexivas passíveis de serem mobilizadas por essas noções no âmbito da formação humana 

orientada por um sentido ético-político. Vistas pelo primeiro ângulo, 

 

[...] não é de admirar que hoje [a defesa da liberdade e da autonomia] passe, 

em primeira linha, pela qualificação do indivíduo para as necessidades 

econômicas, uma qualificação que se impõe como objetivo principal ao 

sistema de educação. O processo de educação vê-se guiado pelas diretrizes 

da racionalidade econômica, que servem também aos critérios para a 

avaliação dos seus resultados. (FLICKINGER, 2009, p. 67).      

 

 

Mas observando a questão pela segunda perspectiva, percebe-se que não há como 

suspender sem mais a importância que noções como liberdade e autonomia têm para 

problematizar os processos de individuação e os laços de sociabilidade, cada vez mais frágeis 

(BAUMAN, 2010). Na falta de um dimensionamento adequado daquelas noções não há 

saídas efetivas para a sensação de que as instituições modernas – tais como os vários 

aparelhos estatais, a pesquisa científica e a educação escolarizada –  

 

[...] estão cada vez mais limitadas para dar soluções a médio e longo prazos 

para esses problemas. No caso da escola moderna, a situação se apresenta 

como paradoxal na medida em que entram em conflito duas situações. De 

um lado, é dessa instituição que, ao longo da Modernidade, se esperou o 

cumprimento da tarefa de habilitar o maior número de pessoas ao uso da 

razão e, assim, transformá-las em cidadãos livres. De outro lado, crescem as 

acusações de que não só a escola moderna não conseguiu atingir essa tarefa, 

mas, pior, tem contribuído decisivamente para manter e aprofundar as 

divisões entre opressores e oprimidos, dominadores e dominados (VEIGA-

NETO, 1995, p. 9).  

 

 

Sem uma retomada crítica das noções centrais que, historicamente, forneceram sentido 

e conteúdo às propostas concretas de formação humana não há como superar as questões 

derivadas da crise da chamada forma-escola (DEACON; PARKER, 2002, p. 97); crise essa 

que foi acirrada pelo pleno desenvolvimento do imaginário modernizador do capitalismo. 

Aliás, nunca é demais esquecer: foi esse imaginário mesmo que forneceu legitimidade a uma 

concepção de sujeito essencial e a-histórico. Pois, como insiste Birchal (2007, p. 17), “o 
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sujeito será aquele em torno do qual - por cuja força - o mundo moderno se dispõe como 

representação”. O sujeito liberal é aquele que tem:  

 

[...] autoposição de si: o sujeito dá a si mesmo a certeza de sua existência a 

partir do ato de pensar, como consciência de si e primeira certeza na ordem 

das razões; certeza de si: o sujeito se coloca como consciência certa de si 

mesma, presença de si a si; fundamento: o sujeito é fundamento do 

conhecimento, pois a certeza de si é a primeira verdade e traz nela os 

critérios da verdade; racionalidade: o sujeito se define como puro 

pensamento, excluindo as esferas do corpo e da sensibilidade; 

substancialidade: o sujeito se pensa a si mesmo como substância, res 

cogitans (BIRCHAL, 2007, p. 17, grifos do autor).   

 

Em contrapartida, na atualidade, discute-se justamente a dissolução desse mesmo 

sujeito (HALL, 2005). Reflexão que tem, dentre outros efeitos, produzido uma sensação 

embaraçosa de crise que se expressa numa crítica ferrenha aos modelos de educação 

vigentes
4
. Essa crise afeta diretamente os fundamentos epistêmicos, ônticos e normativos que 

constituem “o cerne de nosso imaginário social, problematizando a emergência do homem 

face à sua imaturidade autoinduzida e instalando a formação autônoma do sujeito no âmago 

do projeto social e epistemológico da modernidade” (FREITAS, 2010, p. 168). Trata-se, 

então, de uma crise geradora de impasses no campo pedagógico e na compreensão mesma do 

ato educativo. No seio dessa crise estão as críticas ferrenhas derivadas do pensamento pós-

estruturalista e pós-modernista, desencadeando questões incontornáveis para a reflexão 

educacional:  

 

[...] onde mais as metanarrativas são tão onipresentes e tão “necessárias”? 

Em que outro local o sujeito e a consciência são tão centrais e tão centrados? 

Em que outro campo os aspectos regulativos e de governo (no sentido 

foucaultiano) são tão evidentes? Haverá uma outra área em que os princípios 

humanistas da autonomia do sujeito e os essencialismos correspondentes 

sejam tão cultivados? Existirá um outro campo, além da educação, em que 

os binarismos como opressão/libertação, opressores/oprimidos, tão 

castigados por uma certa ala do pós-estruturalismo, circulem tão livremente 

e o definam tão claramente? É onde mais a “Razão” preside tão soberana e 

constitui um fundamento tão importante? (SILVA, 2002, 248).    

 

                                                 
4
 Paul Ricoeur (apud Birchal, 2007), traz-nos a metáfora das flores que são cortadas em suas raízes para nos 

falar sobre os valores propagados no mundo contemporâneo, que não encontram mais o seu solo fundante no 

modelo de homem racional e autônomo inaugurado pelos modernos, causando a crise manifesta na 

atualidade. 
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Em nossa ótica, essas questões apontam para a recusa de um modelo de educação 

ordenado estritamente mediante discursos salvacionistas ancorados em perspectivas 

fundacionais sobre como devem ser a sociedade e o sujeito.  

Neste mesmo cenário, mas caminhando na contra-corrente de uma espécie de 

“discursividade apocalíptica”
5
, autores como Jorge Larrosa em uma conferência intitulada 

Notas sobre a experiência e o saber de experiência (2002), propõem uma outra possibilidade 

crítica para repensar o esgotamento e os impasses gerados pelo ideário modernizador da razão 

iluminista. Uma possibilidade mais existencial e, consequentemente, mais ético-estética de 

pensar a educação, mediante o par experiência/sentido. Dentro dessa perspectiva, a noção de 

experiência adquire uma relevância central, significando “o que nos passa, o que nos 

acontece, o que nos toca” (LARROSA, 2002, p. 21), advogando a criação de novos sentidos à 

vida humana e aos sujeitos da educação. Essa análise reconhece que o problema é que o 

sujeito moderno 

 

[...] além de ser um sujeito informado que opina, além de estar 

permanentemente agitado e em movimento, é um ser que trabalha, quer 

dizer, que pretende conformar o mundo, tanto o mundo “natural” quanto o 

mundo “social” e “humano”, tanto a “natureza externa” quanto a “natureza 

interna” segundo seu saber, seu poder e sua vontade [...] crê que pode fazer 

tudo o que se propõe [...] tudo é pretexto para sua atividade [...] E por isso, 

porque sempre estamos querendo o que não é, porque estamos sempre em 

atividade, porque estamos sempre mobilizados, não podemos parar. E, por 

não podermos parar, nada nos acontece (LARROSA, 2002, p. 24. Grifos do 

autor). 

 

  

Na ótica de Larrosa, se é verdade que nossa sociedade inviabiliza a construção de 

espaços para parar e pensar no que estamos fazendo de nossas próprias vidas, instalando a 

crise, também é verdadeiro que, em várias circunstâncias somos levados, pela própria vida, a 

desacelerar o nosso motor existencial que se encontra ligado a um cruel automatismo. 

Situação que possibilita o emergir de uma forma-sujeito sui generis:  

 
[...] algo como um território de passagem, algo como uma superfície sensível 

que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve 

algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos [...] o sujeito da 

experiência é, sobretudo um espaço onde têm lugar os acontecimentos 

(LARROSA, 2002, p. 24).  

 

                                                 
5
 De acordo como Negri & Hardt (2011, p. 20-21), vigora na atualidade uma espécie “apocalipticismo” na 

reflexão crítica cujo efeito mais sensível, mesmo no âmbito acadêmico, consiste em suprimir as linhas de 

fuga e as forças de liberação inerentes a todo jogo de poder-saber, impossibilitando, no limite, o desejo de 

transformação desse jogo de poder-saber em um sentido democrático. 
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Por isso que, ao invés de se render a um pessimismo sem saída, Larrosa (2002, p. 37) 

acredita na possibilidade de ocorrer no interior das próprias práticas pedagógicas “uma 

experiência do sujeito consigo mesmo”.  

Aproximando-se das pesquisas empreendidas por Foucault, especialmente em sua fase 

tardia, quando o filósofo retorna à filosofia antiga a fim de compreender a maneira pela qual 

os sujeitos realizavam a experiência de si mesmos – mediante o preceito ético do cuidado de 

si, Larrosa entende não só que o sujeito emerge na dependência da experiência, mas que essa 

é histórica e contingente. Ou seja, a experiência, ela mesma, “é a passagem da existência, a 

passagem de um ser que não tem essência ou razão ou fundamento, mas que simplesmente 

“ex-iste” de uma forma singular, finita, imanente, contingente” (LARROSA, 2002, p.25, 

grifos nossos). Posição que, de algum modo, espelha as intencionalidades da pesquisa de 

Foucault a respeito dos processos ético-estéticos de subjetivação, deslocando o debate em 

torno da formação humana para o âmbito das chamadas artes da existência compreendidas 

como as práticas pelas quais os indivíduos buscam modificar-se em seu ser singular sem 

perder de vista suas conexões vitais com os outros e com o mundo.  

 Nessa mesma direção, Flickinger (2009) oferece-nos uma via alternativa para 

repensarmos a crise da educação para além das concepções que insistem em fragmentar o 

sujeito de sua ambiência, restringindo, assim a sua experiência de mundo. Para esse autor, 

ainda seria possível “abrir campos de experiência” não completamente administrados pelas 

instituições sociais e políticas; para ele, há lugares, em nossa sociedade, onde ainda é possível 

expressar o desejo de construir modos alternativos de “convívio social diferentes do processo 

de adestramento que os submete às normas de comportamento e aos hábitos impostos por uma 

racionalidade meramente instrumental” (Flickinger, 2009, p. 65). Para Flickinger, se os 

teóricos críticos da educação têm razão, o sistema formal de ensino parece reprimir e até certo 

ponto desfigurar a possibilidade mesma de uma experiência formativa, também é verdadeiro 

que se pode perceber o crescimento, principalmente a partir dos anos 1990, de uma renovação 

das práticas e dos sentidos educativos, impulsionada pelos “contextos de experiências não 

formais”. Além disso, 

 

[...] exatamente por não pertencer ao sistema educacional oficial, este campo 

[da chamada educação não formal] consegue fazer jus aquele núcleo de 

formação no qual a antiga paideia e o conceito da Bildung se apoiavam, a 

saber, no entendimento do processo de formação como um projeto centrado 

no ser humano, não em solicitações a ele alheias (FLICKINGER, 2009, p. 

65).   
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Essa é uma posição que indica caminhos concretos para apreendermos as experiências, para 

além dos interesses utilitaristas administrados pelas instituições.  

Mais importante ainda é o fato de Flickinger não pretender uma idealização dos 

espaços educativos não-formais (ou não-escolares), como se eles representassem em si 

mesmos os núcleos de sentido da experiência formativa na contemporaneidade
6
. Ele mesmo 

alerta para os desafios inerentes a essas experiências e propõe uma perspectiva de 

“interdependência constitutiva” entre os espaços formais e não-formais de educação. 

  

O problema é que no Brasil a educação não formal sempre foi considerada 

um objeto menor para as políticas públicas. Todas as atenções sempre 

estiveram concentradas na educação formal, desenvolvida nos aparelhos 

escolares institucionalizados. Genericamente, ela era vista como um 

conjunto de processos espontâneos geradores de participação, confundindo-

se com áreas como a extensão rural e a animação comunitária (FREITAS, 

2005, p. 62).  

 

 Comumente, define-se a educação não formal por uma ausência, ou seja, em 

comparação com que há na escola (intencionalidade, planejamento, estruturação). Entretanto, 

ela tem uma especificidade própria, compreendendo inclusive seis grandes áreas de 

intervenção: a aprendizagem política dos direitos; a capacitação pra o trabalho; a 

aprendizagem de prática para o exercício da organização coletiva; a aprendizagem dos 

conteúdos da escolarização formal em formas e espaços diferenciados; a educação pela mídia; 

e a educação para a vida através de práticas voltadas para o autoconhecimento (GOHN, 2001, 

p. 98-99)
7
.  

 Essa posição corrobora a tese defendida por Flickinger (2009), e que aqui estamos 

seguindo de perto, o que significa dizer que os espaços não formais defendem e materializam 

uma concepção ampliada de educação, situando suas metas formativas para além do mero 

domínio de códigos instrumentais e/ou competências voltadas para a qualificação profissional 

para atender as exigências do mercado, contribuindo para reativar, em outras bases, o sentido 

da cidadania. Nessa mesma direção, Freitas (2005) lembra que assegurar o acesso aos serviços 

                                                 
6
 Para Flickinger (2009), mesmo que algumas dessas experiências não formais corram o risco concreto de 

serem cooptadas por propostas políticas conservadoras, colocando-se como alternativa compensatória para os 

problemas do sistema formal de educação é de vital importância questionar e incorporar criticamente os 

modos pelos quais elas interrogam o ato educativo (FLICKINGER, 2009, p. 77). 

 
7
 Os espaços onde se exercem essas atividades são múltiplos: associações de moradores, organizações que 

assessoram os movimentos sociais, igrejas, espaços culturais e, principalmente, organizações que compõem 

as redes associacionistas da sociedade civil. Alan Touraine (1997) denomina esses espaços de “escolas do 

sujeito”, em oposição às escolas formais que partem de uma visão abstrata de igualdade e cidadania. Um dos 

seus pressupostos básicos é que a aprendizagem se dá por meio das interações sociais.  
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escolares é a primeira condição para uma relação adequada entre educação e democracia, mas 

o acesso escolar, por si só, não garante o processo de democratização escolar e social, já que 

são necessárias também  

 

[...] disposições, formas de ser que propiciem a incorporação mesma dos 

valores democráticos, já que a democratização não acontece em um vácuo. 

Isso significa que tanto os projetos como as identidades democráticas 

emergem das comunidades de pertencimento, as quais incrementam formas 

de solidariedade (FREITAS, 2005, p. 50).  

 

Para esse autor, a democracia exige uma aprendizagem do self-government, que só 

pode desenvolver se há um ethos da confiança. Ora, é justamente a proximidade dos espaços 

não formais de educação com os processos de singularização existencial dos sujeitos, sua 

implicação com seus modos de viver e de agir, que permitem abrir “novos campos de 

formação” (nos termos usados por Flickinger). As experiências de educação, realizadas nos 

espaços não formais, tem por base a confiança recíproca entre os atores, fato que não deveria 

ser subestimado pelos sistemas formais de educação.      

Essa posição também é compartilhada por Bernard Charlot (2000), para quem a 

legitimidade da instituição escolar na atualidade implica a realização de uma função formativa 

distinta da lógica transmissora de conhecimentos úteis. As redes sociais da escolarização, 

afirma, tornaram-se uma característica antropológica das sociedades modernas. O fenômeno 

da escolarização tornou-se uma espécie de qualidade acrescentada que passa a condicionar a 

vida dos atores. O problema é que, ao expandir-se (de forma massificada e excludente), a 

escola passou a encontrar cada vez mais dificuldade em “administrar as relações entre o 

interior e o exterior, entre o mundo escolar e o mundo social” (CHARLOT, 2000, p. 17), já 

que tomada no sentido estrito de um “aparelho” regulado pelos sistemas estatais ou mercantis, 

a escola não consegue oferecer um enquadramento adequado para a experiência formativa dos 

sujeitos. Consequentemente,  

 

[...] localizados no papel estrito de alunos, pelo modelo socializador 

transmissivo da modernidade, os sujeitos escolares são obrigados a 

construírem por si mesmos o sentido de suas experiências sociais. Eles 

precisam construir uma relação de sentido para seus estudos escolares, 

conectando os esforços empreendidos e os benefícios esperados em termos 

de posições sociais. Entretanto, isso não acontece uma vez que existe uma 

dissociação efetiva entre as instituições escolares e as demais redes sociais 

encarregadas de promover a relação social com os saberes (FREITAS, 2005, 

p. 53, grifos do autor). 
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 Como resultado, as instituições escolares passaram a produzir uma cisão entre os 

vínculos cognitivos e os vínculos derivados da sociabilidade, enredando os processos 

formativos na “querela das técnicas e do como fazer" (FREITAS, 2005, p. 54). Desconectou-

se, assim, a dinâmica da escolarização das próprias finalidades da formação humana.  

 Situação que pode ser explicada pela hipertrofia da função cultural ilustradora da 

educação, com sua busca obsessiva da extensão e do domínio utilitário do conhecimento, em 

detrimento da função também moderna de criação de uma sociedade justa habitada por 

cidadãos ativos solidários e responsáveis entre si. Por isso,  

 

[...] apesar da universalização do acesso à educação escolarizada, muitos 

alunos abandonam seus estudos ou são sistematicamente reprovados. Entre 

os fatores responsáveis por essa situação, muitos estudos e muitas pesquisas 

têm apontado a baixa qualidade do ensino e a inadequação da escola aos 

jovens das camadas populares que a frequentam majoritariamente 

(CHARLOT, 2001, p. 33). 

 

 Nesse cenário, a socialização no contexto escolar e as relações entre os atores 

(professores e estudantes) tornaram-se particularmente difíceis. Os vínculos que configuram o 

espaço afetivo, por exemplo, deixaram de ser uma questão de tematização explícita para as 

redes formais de educação. Acredita-se, inclusive, que esse tipo de relação dificultaria o 

trabalho pedagógico, sendo por isso reprimida para tornar possível a ordem e a disciplina. 

Mas, ao fazer isso esquecemos que o principal desafio das práticas educativas consiste 

justamente em permitir a construção de uma integração subjetiva com os saberes e as práticas 

disponibilizadas, o que é mais difícil de alcançar quando a escola encontra-se apartada das 

várias dimensões afetivas, sociais, culturais que compõem e configuram o ato educativo. Daí 

o cenário trágico dessa situação: 

 

[...] já que assim sendo, alguns alunos, com frequência os mais favorecidos, 

se socializariam e se subjetivariam na escola. Esses teriam o sentimento de 

se construir e de se realizar nos estudos, percebendo-se como autores de seus 

estudos, os quais indicaram, de modo sinérgico, suas paixões e seus 

interesses. No entanto, outros alunos viveriam uma forte dissociação de seus 

gostos e de seus interesses. Não perceberiam qual a utilidade de seus 

estudos. Nesses casos, eles se formariam paralelamente à escola; eles 

desenvolveriam condutas ritualísticas sem verdadeiramente jogar o jogo 

(GHANEM apud FREITAS, 2005, p. 56). 

 

 Nos termos desse trabalho, os efeitos dessa situação geram uma clivagem entre papel e 

experiência, ou, melhor dizendo, entre experiência e sentido, obstruindo uma percepção 

integrativa e multidimensional da educação pensada como formação humana. Os impactos 
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dessa cisão não podem ser minimizados, pois apontam não só para uma “despersonalização 

das atividades educativas” (GHANEM apud FREITAS, 2005, p. 57), mas também para uma 

rejeição sistemática de muitos adolescentes e jovens à escolarização. Só muito recentemente, 

a pedagogia e os educadores vêm tomando consciência desse problema. 

 Nessa direção, com base em várias pesquisas desenvolvidas, na Alemanha e no Brasil, 

Flickinger (2009) enfatiza que o número de pessoas que vem se deslocando do campo formal 

de educação para o não-formal vem crescendo substantivamente nos últimos anos, obrigando 

a própria pedagogia, seja em sua dimensão científica seja em sua dimensão de prática 

profissional, a se posicionar e a refletir sobre essas experiências, uma vez que elas abrem 

novas possibilidades de atuação do pedagogo no campo societário mais amplo e 

problematizam o fenômeno educativo para além de seus interesses cognitivo-instrumentais 

mais imediatos. Assim, diz Flickinger (2009, p. 77), 

   

[...] somos levados a uma consequência inédita: quem quiser tomar o 

conceito da Bildung a sério terá de abordar também os campos não-formais 

como parte essencial do processo de formação. A pedagogia não pode mais 

deixá-los de lado, já que marcam cada vez mais o comportamento, o hábito 

e, em última instância, as influências extrainstitucionais no processo da 

socialização.  

 

 

 Mesmo as críticas que são endereçadas a algumas dessas experiências, comumente àquelas 

realizadas por setores do empresariado em parceria com os sistemas públicos de educação, exigem que 

a pedagogia não possa simplesmente ignorar a sua existência, devendo explorar e questionar o 

seu valor formativo, embora também não seja suficiente 

 

[...] querer reintegrar essas experiências nos currículos e observar de longe o 

que aí ocorre. Se não me engano, a única chance de reagir a essa dinâmica 

atual dos processos de formação consiste na disposição da Pedagogia de 

reconhecer esses campos como experiência autêntica e formadora 

(FLICKINGER, 2009, p. 77).  

 

 

 Sem dúvida, essa não é uma tarefa simples. Falar da existência de educação no interior 

de processos que se desenvolvem fora dos canais institucionais escolares significa assumir 

uma concepção formativa multidimensional complexa que não se restringe ao mero 

aprendizado de conteúdos. Como diz Gohn (2001, p. 56),  

 

 

[...] estamos lidando com uma concepção ampliada de educação relativa a 

todos os processos que envolvem a aprendizagem de novas informações 
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referentes a novos hábitos, valores, atitudes e comportamentos. Este 

conjunto, após sistematizado, codificado e assimilado pelos grupos sociais 

constitui elementos fundamentos para a geração de novas mentalidades e 

novas práticas sociais, fundamentais para a formação dos indivíduos como 

cidadãos. 

 

 

 Mais ainda: a educação não formal busca redefinir os eixos articuladores da identidade 

e da solidariedade, fornecendo uma nova centralidade ao conceito de formação, o qual 

também pressupõe mudanças significativas na forma de vivenciar a sociabilidade pela criação 

de novas formas de ação, cuja característica principal, como já foi pontuado, é a criação de 

um lugar de individuação e de socialização ancorado nas relações de cuidado e confiança 

recíproca (FREITAS, 2005). Cuidado e confiança como palavras e experiências partilhadas 

que visam a reconstruir progressivamente um sentido comum para as ações educativas, 

ressignificando os processos de aprendizagem. 

 

O tempo da aprendizagem não é fixado a priori e são respeitadas as 

diferenças existentes para a absorção e reelaboração dos conteúdos, 

implícitos ou explícitos, nos processos de ensino-aprendizagem [...] a forma 

de operacionalizar estes conteúdos também tem diferentes dimensões 

(GONH, 2001, p. 101).  

 

Além disso, as práticas educativas não formais contribuem para o fortalecimento da 

democracia no âmbito local, pelo fato de potencializar o sentimento de pertencimento, através 

do resgate da memória coletiva dos grupos e da autoestima dos sujeitos (GOHN, 2001, p. 

109), produzindo novas formas de solidariedade. Tudo isso em contextos onde as formas 

comunitárias de convivência não mais operam, e onde os sistemas do mercado e do Estado, 

por si sós, não conseguem gerar igualdade e justiça social para todos. Assim, ao invés de se 

contraporem, a abertura e a conexão da escola com essas práticas educativas implicam, antes, 

uma ruptura 

 

[...] com as premissas utilitárias que têm subsidiado as reformas educativas, 

as quais assumem que educar para a cidadania pode limitar-se a transmissão 

de valores e normas de integração social. [Do ponto de vista da educação 

não formal] a aprendizagem da cidadania é, antes de tudo, a aprendizagem 

de uma reciprocidade complexa, que não apenas admite, mas exige o 

reconhecimento do outro (FREITAS, 2005, p. 64). 

 

  

 Por conseguinte defendemos que a reabilitação da noção de formação humana como 

uma arte de viver, tal como problematizada no âmbito da estética da existência (HERMANN, 

2009), e a partir das experiências mobilizadas pelos espaços educativos não formais 



 30 

(FLICKINGER, 2009) é algo fundamental não só do ponto de vista teórico-conceitual, mas 

também do ponto de visto ético-político. Mas para isso, é preciso levar a questão da formação 

humana a sério, ressignificando o sentido da educação como bem público e como gesto 

radical de humanização. 

 

1.2 A Educação como Formação Humana: Uma visão integrativa e multidimensional 

 

 Esse posicionamento, por sua vez, exige que delimitemos com maior precisão o que 

estamos denominando, ao longo desse trabalho, de educação como formação humana. Pois, 

nossa preocupação consiste em retomar, ressignificar e reter dessa noção aqueles aspectos e 

orientações que permitam caracterizar de uma forma aproximativa, e não normativista ou 

fundacionista, uma visão multidimensional-integrativa como caminho possível para abordar a 

educação como formação humana na atualidade 
8
.  

Assim, do ponto de vista estrito de nossa investigação, cumpre esclarecer que 

compreendemos por formação humana o processo vital de nossa humanização como seres 

humanos, o que supõe conceber o próprio ser humano em sua integralidade. Ideia que 

passaremos agora a explorar de forma mais sistemática 
9
. Segundo Ferdinand Röhr (1999), a 

finalidade de toda prática educativa consiste no pleno desenvolvimento das potencialidades do 

ser humano, o que demanda uma atitude ética da parte do educador para com os seus alunos, 

reconhecendo e ajudando-os no desenvolvimento das suas potencialidades, em um ambiente 

de confiança e liberdade, uma vez que o educador não pode, ele mesmo, interferir no processo 

de humanização dos seus alunos.  

Dessa forma, esse autor defende um modelo formativo ancorado em cinco dimensões 

humanas-chaves. Para Röhr, a ação formativa seria orientada para o desenvolvimento gradual 

e proporcional dessas cinco dimensões básicas, de modo que todas elas sejam contempladas, 

                                                 
8
 Antes disso, vale esclarecer que o foco específico desse trabalho não consiste em tematizar, analiticamente, 

a pertinência ou não da noção de formação humana em um contexto pós-metafísico. Apesar de reconhecer a 

importância desse debate, não adentraremos nas questões polêmicas daí derivadas, uma vez que a 

intencionalidade do trabalho prescinde diretamente de uma validação teórico-normativa dessa noção, de 

resto, já bastante desqualificada pelos discursos educacionais. Para nós, é suficiente acompanhar os autores 

para quem a noção possui suficiente tradição teórica e prática de modo que falar de formação humana não se 

trata de mais um modismo ou mesmo um saudosismo para alcançar o fundamento último dos paradigmas 

educacionais. No entanto, para quem se interessa por esse tipo de debate remetemos aos trabalhos seminais 

de Dalbosco, Trombetta e Longhi (2004), Dalbosco, Casagranda e Mühl (2008) e Flickinger (2010). 

 
9
 Para isso, seguiremos fundamentalmente as proposições desenvolvidas pelos pesquisadores da linha de 

pesquisa em educação e espiritualidade do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Pernambuco, cujas proposições centrais encontram-se articuladas no livro Diálogos em educação 

e espiritualidade, e publicado em 2010. 
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pois todas são consideradas fundamentais ao desenvolvimento humano (ver Figura 01). Nos 

seus próprios termos: 

 

A dimensão física inclui a corporalidade físico-biológica, da qual em parte 

nem temos percepção. A dimensão sensorial é representada pelas nossas 

sensações físicas [...] e pela percepção que temos através dos nossos cinco 

sentidos [...] A dimensão emocional abrange a vida da nossa psique, os 

estados emocionais (medo, insegurança, euforia, apatia, tristeza, melancolia, 

impaciência, dispersão, solidão, saudade, indecisão, pessimismo, etc.) e suas 

respectivas movimentações e compensações. A dimensão mental do ser 

humano inclui, em primeiro lugar, o racional e lógico no sentido mais 

restrito, quer dizer aquela parte [...] lógica, matemática, mas também a 

capacidade de reflexão, a memória, a imaginação e a fantasia [...] e 

finalmente a nossa intuição. [Mas] o que é mais difícil de identificar é a 

quinta, a dimensão espiritual. [essa] Não se confunde com a religiosa que, 

em parte, inclui a espiritual e que contém algumas características como as da 

revelação como intervenção direta de Deus e de um tipo de organização 

social que dessa forma podem ser estranhas à dimensão espiritual [...] 

(RÖHR, 2010, p. 14-15, grifos do autor) 
10

.   

 

Figura 01. As cinco dimensões básicas do ser humano 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Röhr, (2010, p. 16). 

                                                 
10

 É comum, diz Röhr (2010, p. 20), nas religiões a crença num princípio diferente da realidade da nossa 

percepção comum, em algo que transcende o âmbito empírico, em algo divino que pode ser um princípio 

abstrato, um estado de graça que a pessoa pode alcançar; ou o que é mais comum um Deus ou certo número 

de deuses que compartilha ou não características da pessoa, além de outros atributos que transcendam o ser 

humano. Esse divino é fundante para a realidade, quase sempre um princípio ou autor de criação ou de 

regulação dessa realidade, com interferências mais ou menos concretas.  
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Interessa ressaltar que é a dimensão espiritual que traz à tona as limitações das demais 

dimensões ao lidar com as questões da humanização. 

Nesse contexto, as quatro primeiras dimensões (também chamadas de dimensões 

imanentes) correspondem ao nosso mundo sensível, do qual possuímos “evidências 

constantes” (RÖHR, 2010, p. 15), enquanto que a dimensão espiritual (também chamada 

transcendente) encontra-se além de nossa realidade sensível, porém, “nem por isso deixa de 

ser realidade para quem se volta para ela e se compromete com ela” (RÖHR, 2010, p. 15), 

pois como diz Policarpo Junior (2010), a mesma não se encontra fora de nossas vidas. A 

espiritualidade, nesse caso, 

 

[...] não é um compartimento, nem algo que esteja separado de nós mesmos 

[...] a vida espiritual é um chamado a experimentarmos a inteireza de nosso 

ser, a nos tornarmos familiarizados conosco mesmos, de modo a incluir em 

nosso ser todas aquelas dimensões que negamos ou ignoramos 

(POLICARPO JUNIOR, 2010, p. 82-83).  

 

Nessa mesma direção, Ferreira (2010, p. 113), ancorado nas intuições e nos modelos 

teóricos desenvolvidos por Ken Wilber, afirma que:  

 

[...] a realidade compõem-se de vários níveis de existência – níveis do ser e 

do conhecer -, que se estendem da matéria para o corpo, do corpo para a 

mente, da mente para a alma e da alma para o espírito. Cada dimensão maior 

transcende, porém inclui, suas dimensões menores.  

 

Ou seja, segundo esse autor, ao falar de dimensões estaríamos apontando, na verdade, 

para uma concepção de totalidades habitando dentro de totalidades, em um movimento 

recursivo infinito (ver Figura 2). Estaríamos lidando, portanto, com um modelo 

multiparadigmático de compreensão da realidade, incluindo obviamente a realidade humana, 

denominado de a “Grande Cadeia do Ser”, o qual funcionaria como uma Holarquia 
11

, onde as 

dimensões se encontram interconectadas umas com as outras. Na representação gráfica desse 

modelo, percebe-se que: 

 

“A” apresenta-se como a parte mais externa dessa complexa rede de 

dimensões e a “Vida” (A+B) emerge como dimensão mais complexa que a 

matéria, não podendo ser reduzida a esta última a assim, sucessivamente até 

o espírito (A+B+C+D+E) e deste para o mergulho no grande Espírito (não-

dual) ou Vacuidade, que é a base de sustentação de toda “A Cadeia do Ser”, 

                                                 
11

 Refere-se ao movimento em que uma totalidade se encontra no interior de totalidades “cada vez mais 

complexas e abrangentes presentes nas dimensões” (FERREIRA, 2010, p. 118).  
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plenamente transcendente e plenamente imanente (FERREIRA, 2010, p. 

114).   
 

 

Figura 02. As dimensões básicas do ser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                    Fonte: Ferreira, (2010, p. 114) 

 

Devemos atentar, mais uma vez, que as dimensões não se constituem enquanto 

estágios lineares de desenvolvimento do ser humano. São, antes, categorias dinâmicas, 

ampliando-se e conectando-se, respectivamente, por meio de diversas linhas de 

desenvolvimento (emocional, moral, cognitivo, etc.); linhas que, muitas vezes, se 

transversalizam, uma afetando o desenvolvimento das outras. Assim como Röhr (1999; 2010), 

Ferreira (2010, p. 119) também defende que a função educativa residiria em desenvolver, de 

forma concernente e equilibrada, essas diversas dimensões,  

 

[...] buscando favorecer ao educando uma maior compreensão do seu nível 

de desenvolvimento, de forma a poder encontrar caminhos que o auxiliem no 

fortalecimento das dimensões já presentes, ampliação daquelas que se 

encontram pouco desenvolvidas e cuidados para solucionar algum transtorno 

ocorrido ao longo do desenvolvimento.  

 

Para Ferreira (2010), o modelo da Grande Cadeia do Ser permite pensar um modelo 

integral de educação, superando as dicotomias entre homem/mundo e sujeito/objeto. Mais 

ainda: essas divisões decorreriam, elas mesmas, da nossa ignorância quanto à realidade 

humana, dificultando a visão e a emergência, no campo das tematizações educativas, do que 
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ele denomina um sujeito incorporado. Por sujeito incorporado compreende-se o indivíduo 

que superou as dicotomias entre eu/mundo, percebendo-se como componente integrado ao seu 

meio, sendo influenciado e influenciando o seu exterior 
12

.  

A representação da emergência desse sujeito é delimitada no chamado modelo dos 

quatro quadrantes do Kosmos, também sistematizado por Ken Wilber e retomado em uma 

perspectiva educativa por Ferreira (ver Figura 03). Com base nesse modelo, ele expressa uma 

perspectiva analítica que permite reconstruir as várias etapas de desenvolvimento da 

consciência humana, articulando-as com as esferas da cultura, da organização social e da 

política, onde:  

 

[...] o quadrante superior esquerdo diz respeito aos aspectos individuais e 

interiores do indivíduo, tal como ela é estudada pela psicologia do 

desenvolvimento [...] É o aspecto subjetivo da consciência e contém todo o 

espectro do desenvolvimento consciencial [...]; O quadrante superior 

direito expressa a contraparte objetiva e externa ao quadrante superior 

esquerdo [...] A linguagem correspondente a esse quadrante relata os fatos 

científicos do organismo individual [...]; O quadrante inferior esquerdo 

tematiza a pluralidade dos sujeitos, o mundo dos valores, as visões de 

mundo, o ethos compartilhado pelos indivíduos, a esfera subjetivo-coletiva 

[...]; Os quadrantes esquerdos (Superior e Inferior) são eminentemente 

objetivos, podendo ser colocados sobre a rubrica da linguagem do “Isto” [...] 

(FERREIRA, 2010, p. 139-141, grifos nossos).  

 

Figura 03. Os Quatro Quadrantes do Kosmos 

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

           Fonte: Ferreira, (2010, p. 139).  

                                                 
12

 É importante lembrar que a ideia de sujeito incorporado, como descrito e mobilizado por Ferreira (2010), 

também guarda relações estreitas não apenas com a psicologia transpessoal de Ken Wilber, mas também com 

a fenomenologia de Merleau-Ponty e com a psicologia budista, especialmente, a partir dos referenciais do 

Lama Padma Samtem a respeito dos ensinamentos tradicionais sobre a chamada Roda da Vida (ver o Anexo 

no final deste trabalho) e as respectivas experiências de mundo que os sujeitos vivenciam em seu interior: 

experiência de separatividade, experiência de criação, experiência de cegueira, experiência de trancamento, 

selamento, fechamento e experiência da visão espiritual.  
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Em síntese: nessa concepção, um processo de formação humana integra todos os 

elementos, dimensões e quadrantes do desenvolvimento humano. Para operar, concretamente, 

com esse modelo analítico, nos diz FERREIRA (2010, p. 157) que  

 

[...] são necessários uma lógica de inclusão, um trabalho em rede e o 

arremesso de uma rede ampla, de forma a incluir tudo que pode ser incluído. 

Trata-se da aplicação de uma visão-lógica, uma lógica mais abrangente, uma 

lógica incorporada. 

   

Por sua vez, na ótica de Röhr (2010), a ideia de formação humana, nos termos aqui 

evidenciados, supõe um contato com a dimensão espiritual; contato que só é possível quando 

os próprios sujeitos se comprometem com algo de maneira incondicional, sendo esse 

comprometimento o caminho por meio do qual a educação configura-se como eixo central 

para a humanização do ser humano 
13

.  

De toda forma, para todos esses autores, é na dimensão espiritual que reside a 

finalidade da educação enquanto proposta de formação humana. Essa convicção pressupõe a 

distinção de dois momentos do processo educativo denominados respectivamente de 

hominização e humanização. Por hominização compreende-se “o processo que se impõe 

naturalmente das dimensões mais densas sobre as mais sutis” (RÖHR, 2010, p. 17), ou seja, 

pertencem a esse processo todos os desenvolvimentos biológicos, psíquico-emocionais e 

cognitivos baseados em um conjunto multifacetado de condicionamentos diversos. Já a 

formação humana apreendida como humanização envolve o “trabalho árduo de fazer valer a 

voz mais sutil do ser humano, o espiritual” (RÖHR, 2010, p. 17), fazendo necessária outras 

formas de atuação do sujeito sobre si mesmo, pois enquanto experiência humanizadora, a 

educação precisa ir além dos condicionamentos que a delimitam em uma dada época e cultura 

específica. 

Desse modo, a formação humana, enquanto processo de humanização, aproxima-se da 

ideia regulativa de ética pedagógica ancorada em uma perspectiva de desenvolvimento da 

integralidade do sujeito (RÖHR, 2010, p. 38), o que não significa dizer que desse processo 

estão ausentes as alusões às dimensões social, política, comunitária da existência histórica dos 

seres humanos. Muito pelo contrário. A ética é tematizada como uma força motriz de todo 

                                                 
13

 Vale lembrar que, conforme Röhr (1999, 2010), o ser humano, além de possuir as cinco dimensões básicas 

(dimensão física, dimensão sensorial, dimensão emocional, dimensão mental e dimensão espiritual), possui 

outras dimensões, chamadas de temáticas ou transversais (dimensão ética, dimensão comunicativa, dimensão 

estético-artística, dimensão político-econômica; etc). E como o nome indica, elas perpassam as dimensões 

básicas.   
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investimento pedagógico 
14

. Por isso, na perspectiva aqui adotada, a educação é vista como 

garantindo a humanização do homem na medida em que ela contribui para a formação do 

próprio sujeito.  

A imagem é dada pela metáfora da identidade e da autonomia do sujeito espiritual, 

individual, pessoal que, princípio de atividade, atua pela força energética de sua vontade livre. 

Consequentemente, do ponto de vista pedagógico, não se poderia reduzir a dimensão 

espiritual (ou qualquer uma das outras dimensões) a disciplinas escolares ou conteúdos 

específicos a serem ensinados mediante procedimentos metodológicos e organizativos 

particulares. Ao contrário, a formação humana 

 

[...] para se realizar [enquanto tal, i.e. como processo de humanização] 

precisa transparecer em todos os processos educacionais como possibilidade 

de realização [...]. Não é possível, portanto, fazer uma redução didática de 

antemão. [pois] Não existe nada que não possa ser aproveitado para preparar 

o educando para sua vida espiritualizada. Uma educação voltada para a 

espiritualidade separada da vida seria, na nossa perspectiva, um equívoco 

(RÖHR, 2010, p. 39).  

 

 

Nesse aspecto, dois pontos são fundamentais nessa compreensão da formação humana: 

a liberdade do educando e a confiança do educador. Por um lado, não podemos impor a 

verdade de nossos princípios aos estudantes, obrigando-os, por exemplo, a contatar ou realizar 

a sua dimensão espiritual. Essa atitude dever brotar dele mesmo, de seu amadurecimento 

pessoal. Por outro lado, o educador pode e, talvez, até mesmo deve encontrar os meios de 

ajudá-lo mediante a sua coerência de vida. Pois 

 

[...] como cada pessoa tem que buscar a própria espiritualidade, o educador 

tem que ser exemplo num outro sentido; exemplo na sua tentativa de 

demonstrar ao educando a coerência, possível, de viver com os próprios 

princípios espirituais (RÖHR, 2010, p. 40).          
 

Para alcançar esse intento, o educador precisa adquirir também uma confiança 

incondicional no próprio educando. Essa confiança pode ser apreendida pela chamada relação 

Eu-Tu, como em Buber (Apud Röhr, p.41): “Confiança, confiança no mundo, porque existe 

essa pessoa – isso é a obra mais íntima da relação educacional”. Enfim, educar nessa visão 

implica que o educador, ele mesmo, se “exercite espiritualmente”, participando, a partir disso, 

do movimento contínuo em busca do desenvolvimento da integralidade de seus educandos, ao 

                                                 
14

 Como veremos, no próximo capítulo, é também por essa via da formação ética apreendida desde uma 

perspectiva espiritual que se explicita a força da noção de cuidado de si na contemporaneidade. 
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mesmo tempo em que assume as possíveis crises e fracassos passíveis de serem vivenciados 

nesse processo. Dessa ótica, consideramos que a reativação da ideia de educação como 

formação humana configura-se como uma mudança vital para superar a crise que atinge os 

processos educativos. 

 

1.2.1 Parâmetros para uma proposta educativa com base em um modelo 

multidimensional-integrativo de formação humana 

 

Isso significa compreender que, nos termos de Severino (2008, p. 3), quando se fala 

em educação para além de qualquer processo de qualificação técnica, o que está em pauta é 

“sempre uma Bildung, uma paidéia”, ou simplesmente a formação de uma personalidade 

integral. Esse tipo de proposição defende a configuração, pela educação, de um objeto 

epistêmico próprio, estabelecendo alguns balizamentos que possam sustentar uma 

conceituação multidimensional-integrativa de formação. Röhr (2006, p.428) destaca, nesse 

aspecto, que existem basicamente dois modelos de organização do conhecimento em torno da 

educação como um campo legítimo e autônomo de saber: 

 

No primeiro modelo, as chamadas Ciências da Educação, como Sociologia, 

Psicologia, Filosofia, Política, Economia, Antropologia, Biologia, etc. da 

Educação são pedaços que, no seu conjunto, formam um agregado de 

conhecimentos sobre Educação, e ela própria se esgota na junção dessas 

áreas. No modelo da “Ciência da Educação” temos no centro o objeto 

próprio da Educação como base da ciência da Educação, e os círculos ao 

redor representam as mencionadas Ciências da Educação como áreas afins. 

 

 

No segundo modelo, há uma concentração das discussões a respeito do próprio objeto 

da educação, relacionando-o com as demais áreas do conhecimento no sentido de ampliar 

as formas de compreensão a respeito desse objeto. É o que torna possível pensar as 

condições nas quais a educação poderá ser problematizada: 

 

A Educação é serva de qualquer outra instância fora dela, seja ela ideológica, 

religiosa, econômica ou até de teorias de disciplinas científicas vizinhas da 

Educação? Em outras palavras: A Educação é um campo de conhecimento 

com uma certa autonomia ou não? Sabemos que nenhuma ciência é 

absolutamente autônoma em relação às outras, mas perguntamos se a 

Educação tem ou não um ponto de vista próprio a partir do qual ele se 

relaciona com as demais áreas do conhecimento, com as crenças, ideologias 

e visões de mundo? (RÖHR, 2010, p. 427). 
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A resposta do autor a estas questões é que educar constitui um processo intencional 

decorrente da própria condição humana. Essa formulação retoma aquela dupla compreensão 

do desenvolvimento humano, enquanto hominização e humanização. Pois, segundo Röhr 

(2010, p. 430), quando o indivíduo humano 

 

[...] nasce já é um ser humano, no sentido de que pertence a espécie humana, 

que traz por si só elemento de crescimento biológico, de amadurecimento 

psíquico, e desenvolvimento cognitivo, que no seu conjunto podemos 

chamar de hominização, que de forma alguma esgota a realização das suas 

potencialidades humanas. A intenção educacional é a intenção de tornar o 

educando homem, nesse segundo sentido, de desenvolver nele o que tem de 

mais humano e que não é simplesmente resultado de sua maturação natural. 

 

 

  Logo, o fato de nascer humano não esgota a realização das potencialidades humanas. 

O ato educativo não se limita aos processos de socialização nem aos condicionamentos de 

uma cultura determinada, já que o ser humano é constituído de múltiplas dimensões que 

precisam ser contempladas na tarefa educacional. 

 

A tarefa pedagógica à luz das reflexões anteriores consiste em prestar ajuda 

ao educando no seu caminho em direção à plenitude. Levando em conta o 

fato de que essa plenitude se expressa na integralidade das dimensões que 

fazem parte do humano, temos que considerar a tarefa educacional de modo 

diferenciado em relação a cada uma dessas dimensões (RÖHR, 2010, p 442). 

 

A tarefa educacional estaria incompleta se durante o processo de escolarização não 

fossem observadas as suas várias dimensões. A educação como formação humana não 

privilegia nenhuma dimensão em particular, articulando uma perspectiva multidimensional do 

fazer educativo. É com base nessa visão que o educador pode articular a intencionalidade das 

suas ações.  

Röhr (2006, p.445) parte, então, do pressuposto de que nem toda intenção é educativa, 

ou seja, voltada para a humanização. Apenas aquela intencionalidade em que o educador 

busca, “a partir das características das dimensões humanas que constituem a sua plenitude, as 

formas adequadas, quer dizer, eticamente justificadas, da sua atualização em relação a cada 

uma”, pode ser considerada uma meta propriamente formativa do humano. Por essa razão, 

insiste, a multidimensionalidade do humano precisa ser apreendida também enquanto 

multidimensionalidade do pedagógico, o que não significa afirmar que a defesa de uma visão 

multidimensional-integrativa se confunde com o mero elogio da multiplicidade de aspetos em 

que o fenômeno pedagógico-educativo comumente aparece contemporaneamente nos moldes, 
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por exemplo, de um multicultarismo ingênuo. Para ele, um simples exercício é suficiente para 

ilustrar a diferença que está sendo pontuada aqui: 

 

Só precisamos relacionar, de forma espontânea, todas as expressões que 

envolvem a educação: educação infantil, educação matemática, educação 

moral, educação familiar, educação no trânsito, educação marxista, etc. Uma 

infinidade de expressões, aparentemente impossível de ser sistematizada por 

causa das múltiplas interligações e desdobramentos entre os mesmos. 

Percebemos: procurar estruturar um fenômeno com vistas a sua 

multidimensionalidade implica na utilização de um critério de estruturação. 

E esse critério só pode ser uma compreensão do próprio pedagógico (RÖHR, 

2010, p. 1).  

 

 

A multidimensionalidade não se refere, portanto, à multiplicidade das formas 

identitárias, organizacionais ou curriculares em que a formação pode vir a se apresentar na 

nossa realidade, aproximando-se, antes, do conceito de ideia regulativa, originalmente 

elaborado por Immanuel Kant, embora o uso desse conceito comporte “certa flexibilidade de 

acordo com a natureza da nossa temática, sem maiores preocupações com todas as 

elaborações específicas de Kant” (RÖHR, 2010, p. 2). Assim, 

 

Compreendemos como "ideia regulativa", nesse texto, conceitos da nossa 

razão que não encontram um objeto correspondente na nossa realidade 

empírica, mas que são fundamentais para a constituição e direcionamento 

das nossas experiências (RÖHR, 2010, p. 2. Grifo do autor).  

 

 

Desse modo, a cada dimensão pedagógica corresponde uma ideia regulativa 

concernente. Por exemplo, à dimensão axiológica corresponde a noção de integralidade, assim 

como às dimensões epistêmica e ética da educação correspondem, respectivamente, as ideias 

regulativas de verdade e liberdade. Essas ideias regulativas (de integralidade, verdade e 

liberdade) embora guardem um conteúdo polêmico nas discussões educacionais, quando 

tomadas enquanto objetos de teorização, ou seja, “enquanto objeto de ciência” (RÖHR, 2010, 

p. 2), são fundamentais para se discutir as metas a serem alcançadas nos e pelos processos 

formativos.  

Em nosso caso, a integralidade aponta dois elementos centrais. Primeiro, o pressuposto 

de que o humano se expressa na íntegra das suas possibilidades. Segundo, a valoração de que 

a educação tem como tarefa o desenvolvimento dessas mesmas possibilidades de modo 

gradativo e equilibrado. Assim, diz Röhr (2010, p. 3),  
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[...] a ideia da integralidade do processo educativo exigiria orientar a ação 

pedagógica no desenvolvimento proporcional e articulado de todos esses 

aspectos, sem que haja supremacia ou subestimação de um dos mesmos. 

Trata-se de fato de uma ideia regulativa, pois, a realização plena dessa ideia 

não faz parte da nossa experiência empírica.  

 

 

Dessa ótica, deriva a importância da ideia da integralidade do pedagógico. Mesmo que 

a ideia aparente ser de pouca utilidade para a orientação concreta da prática educativa, uma 

vez que ela não oferece uma ação pedagógica predeterminada a ser realizada, a noção de 

integralidade enquanto ideia regulativa, permite operar em um mundo de possibilidades 

abertas, alertando para os riscos de se privilegiar, na formação humana, uma determinada 

dimensão em detrimento de outras.  

 

Só para mencionar alguns exemplos: os que privilegiam o intelectual diante 

do emocional, o espiritual diante do sexual ou sensorial, o social diante do 

individual ou vice e versa. Poderíamos, assim, interpretar a história das 

teorias e práticas educacionais até seu estado de discussão atual, como 

trajetória de negações e aproximações da ideia regulativa na formação da 

integralidade do ser humano. Tarefa que acreditamos ser indispensável na 

formação do educador (RÖHR, 2010, p. 4). 

  

 

Do ponto de vista epistemológico, a validade da ideia de integralidade enquanto meta 

da formação humana aponta a questão da sua verdade. Nesse caso, 

 

A verdade, tanto na sua relação com o pedagógico quanto em termos 

genéricos, apresenta-se para nós na multiplicidade de "verdades", 

concorrendo para serem aceitas, e na ideia de uma verdade única. De novo 

deparamo-nos com um dilema da existência humana. Queremos a verdade 

única, absoluta, mas não a possuímos. As nossas reações a essa situação 

trágica são variadas. Podemos abandonar o nosso senso crítico diante das 

nossas verdades limitadas e declará-las absolutas. O resultado é devastador. 

A nossa história basicamente é caraterizada por exemplos de desumanidades 

cometidas em nome de uma suposta verdade única. A reação contrária é 

desistir da crença numa verdade única. Cada um tem sua verdade, o que resta 

é encontrar um caminho de administrar essa situação. O relativismo 

absoluto, porém, não tem nem condições de se auto-afirmar enquanto 

verdadeiro. E, no mais tardar, trava na impossibilidade de determinar a 

maneira "verdadeira" de coordenar as verdades relativas. Resta a 

possibilidade de assumir as limitações humanas em relação ao acesso da 

verdade, sem desistir [ao mesmo tempo] de buscá-la (RÖHR, 2010, p. 4).  
 

Toda essa digressão serve para indicar que que mesmo chegando a um nível de 

convicção bastante elevado em relação a um dado conteúdo de verdade, temos de nos abster 

de qualquer forma de dogmatismo ou violência na maneira expor essa verdade. Do contrário, 
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“em vez de educar começamos a doutrinar, manipular, adestrar” (RÖHR, 2010, p. 5). O 

dilema do educador consiste precisamente em “acreditar na verdade, sem tê-la nas mãos”, 

resistindo ao “dogmatismo e ao relativismo” (RÖHR, 2010, p. 5).  

Tocamos, mais uma vez, na questão ética. O ético reaparece nos desvios do 

relativismo e do dogmatismo. Pois, a formação ética não implica a negação dos 

conhecimentos ou a desqualificação da ideia de verdade. Ao contrário, 

 

[...] fazem parte da mesma verdade [...] uma vez identificada a participação 

de um conhecimento ético da verdade, o homem não pode mais se distanciar 

dele, sem se perder a si mesmo. Em outras palavras, a verdade ética nos 

compromete. E mais: por dentro da multiplicidade das orientações éticas da 

nossa realidade não faltam aquelas que aceitaríamos em princípio, se não 

soubéssemos que são difíceis de seguir. Aí se revela mais um aspecto trágico 

da existência humana. Habita no ser humano uma vontade profunda de 

realizar o bem, de abraçar o ético, e ao mesmo tempo, ele se confronta 

constantemente com suas limitações em realizá-lo (RÖHR, 2010, p. 8).  

 

 

A dimensão ética implica um comprometimento integral consigo mesmo, ou seja, com 

as verdades que se assume enquanto tal no campo pedagógico. Mais ainda: “o dilema que se 

revela aqui é: o agir pedagógico, comprometido com a ética, não é o único determinante do 

resultado do processo educativo” (RÖHR, 2010, p. 9). No ato mesmo de formar, o educador 

se depara com a autonomia irredutível do outro, enquanto elemento vital do processo 

educativo, e uma vez que falta o respeito diante dessa experiência, “ele [o educador] nesse ato 

abandona o propriamente pedagógico, negando, enfim, a liberdade do seu educando”, pois  

 

[...] o respeito diante da liberdade do educando revela-se como cerne da 

dimensão ética do pedagógico. Faz parte, nesse sentido, da formação 

enxergar o pedagógico no seu lado ético, quer dizer, não perder de vista, no 

estudo das mais variadas maneiras do agir pedagógico que as diferentes 

situações educacionais podem exigir, o respeito diante do educando que 

também é chamado para participar da ideia regulativa da ética, da qual nem 

ele nem o educador é dono (RÖHR, 2010, p. 10). 

  

 

É possível observar a complementaridade das ideias regulativas, rapidamente 

apresentadas. De fato, elas integram a própria condição humana e não podem ser 

compreendidas de forma fragmentada. Concordamos, então, com Röhr (2010) que não se 

pode compreender a formação humana fora de uma perspectiva multidimensional, uma vez 

que a noção de integralidade não se sustenta sem a noção de verdade e, por outro lado, a 

verdade só se revela na visão integral que temos das suas manifestações, baseada nas 
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diferentes dimensões do humano. O ético, por sua vez, faz parte da noção de verdade, 

representando uma dimensão vital do agir humano.  

Uma posição próxima a essa é encontrada também nos trabalhos de Rafael Yus 

(2003). Esse autor define como educação integral toda perspectiva formativa que vise 

integrar as diversas potencialidades humanas, recusando qualquer fragmentação e 

hierarquização entre as dimensões humanas básicas. Partindo de uma crítica radical do 

modelo epistemológico derivado do cartesianismo, Yus afirma que para alcançarmos um 

modelo integral na educação “precisamos de uma mudança de paradigma”, embora o 

paradigma a ser adotado tenha “estado presente na história da educação, sempre de maneira 

marginal, sendo conhecido atualmente como educação holística” (YUS, 2003, p. ix, grifos do 

autor).  

Yus retoma, assim, a noção de holística cujas origens, segundo ele, podem ser 

encontradas em diferentes pensadores e filósofos do século XVIII, como Rousseau e 

Pestalozzi, para advogar que a fragmentação afeta de forma trágica as relações estabelecidas 

com a educação, compartimentalizando e hierarquizando as suas atividades curriculares e 

pedagógicas. A retomada de suas ideias é importante, pois ao contrário das reflexões de Röhr 

(2010) que se situam em um nível mais filosófico, Rafael Yus (2003, p. 3) também procura 

situar a ideia de integralidade no âmbito de práticas curriculares que visam restabelecer novas 

relações entre as dimensões humanas: 

   

Relação entre mente e corpo: Um currículo holístico explora a relação entre 

a mente e o corpo, de forma que o estudante sinta a conexão entre ambos; 

Relações entre domínios de conhecimento: Existem muitas formas diferentes 

para unir as disciplinas acadêmicas e os temas escolares [mediante] 

abordagens interdisciplinares do pensamento; Relações entre o eu e a 

comunidade: Um currículo holístico vê o estudante em relação com a 

comunidade (tanto escolar quanto a de vizinhos ou a da cidade; Relações 

entre o eu e o mundo: Em última instância, uma currículo holístico nos leva 

a uma conexão com a parte mais profunda de nós mesmos, a qual chamamos 

Self  (Yus, 2003, p. 3).  
 

 

Dessa ótica, o referido autor sugere ser possível operar concretamente com essas 

ideias na criação e efetivação de práticas e experiências curriculares, cuja base holística, 

rompa com a fragmentação educativa. Sob este horizonte, Yus (2003, p. 16) usa o termo 

educação holística para se referir aos esforços atuais de mover práticas e processos educativos 

em uma perspectiva multidimensional-integrativa, embora reconheça alguns usos polêmicos 

da noção. A expressão educação holística, diz ele, “se contrapõe à visão reducionista do 
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mundo”, incorporando a existência de uma dimensão espiritual que não recusa nem se 

contrapõe aos aspectos materiais da vida.  

No entanto, nos últimos anos, o termo “holismo” também, muitas vezes, está 

acompanhado “por diversas propostas de caráter esotérico” (YUS, 2003, p. 15), o que, 

segundo ele, não elimina as potencialidades reais desse enfoque educativo. Daí sua defesa em 

torno da viabilidade de um Currículo Holístico baseado no princípio da 

multidimensionalidade como forma de mover outras visões educativas.  

 

Visões do ensino e da aprendizagem que estimulem as conexões entre as 

disciplinas e entre aprendizes por várias formas de comunidades. Também 

procura um equilíbrio dinâmico em situações de aprendizagem, entre 

elementos, tais como o conteúdo e o processo, a aprendizagem e a avaliação, 

e o pensamento analítico e o criativo. Por último, a educação holística é 

inclusiva, no sentido de incluir um leque amplo de tipos de estudantes e uma 

diversidade de visões de aprendizagem, procurando atender as diversas 

necessidades do aprendizado (YUS, 2003, p. 15. Grifos do autor).   

 

 

 Em suma:  

 

A educação holística alimenta o desenvolvimento da pessoa em sua 

globalidade. Ela se desenvolve em torno das relações entre aprendizes, entre 

pessoas jovens e adultas, e está interessada na experiência vital, não nas, 

rigorosamente definidas, „habilidades básicas‟. A educação holística não se 

centra na determinação de quais fatos ou habilidades os adultos deveriam 

ensinar às crianças, mas na criação de uma comunidade de aprendizagem 

que estimule o crescimento do envolvimento criativo e interrogativo da 

pessoa. Ela é nutridora de pessoas saudáveis, completas e curiosas, que 

podem aprender qualquer coisa que precisem em qualquer contexto (Ibidem, 

p. 17).   

 

 

O ponto comum a ser ressaltado é a compreensão do sujeito humano concebido em 

suas várias dimensões (YUS, 2003; RÖHR, 1999, 2010), sem a supremacia da dimensão 

cognitivo-racional-instrumental, fomentando alguns princípios básicos: 

  

 A inteireza da pessoa humana: a pessoa não é apenas „mente‟, mas 

também é corpo e espírito, e estes são elementos que estão estreitamente 

relacionados. A educação holística (YUS, 2003) ou a educação 

multidimensional integrativa (RÖHR, 2010; FERREIRA, 2010; 

POLICARPO JUNIOR, 2010) está interessada no crescimento de todas as 

potencialidades humanas. A pessoa não aprende unicamente por 

intermédio de sua mente, mas também de seu corpo, seus sentimentos, 

seus interesses e sua imaginação; 
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 Espiritualidade: a espiritualidade como um estado de conexão com a vida, 

experiência de ser, sensibilidade e compaixão, sentido de reverência e de 

contemplação diante dos mistérios do universo; 

 Inter-relações: visão relacional ou interdependente da realidade. Isso 

supõe uma visão do universo segundo a qual todos os seres estão 

interligados e unificados;  

 

 Equilíbrio: equilíbrio entre mente e corpo, entre razão e sentimento, entre 

razão e intuição;  

 

 Cooperação inclusiva: cooperação como principio motriz das relações 

entre os estudantes, entre estes e os educadores e entre os educadores, pois 

se considera que todos têm capacidade para desenvolver um pensamento 

inteligente e criativo, respeitando-se valorizando-se os diferentes ritmos 

de aprendizagem; 

 

 Experiência: experiência enquanto forma de envolvimento prático, 

sensível e contextualizado consigo mesmo, com os outros e com o mundo, 

sustentado pela curiosidade e pelo propósito de compreender e encontrar 

sentido.   

 

Concordamos, então, que embora esse modelo não seja hegemônico na educação 

contemporânea, é o único por meio do qual podemos almejar formar pessoas que busquem e 

alcancem uma vida mais integrada e significativa. Assim, se é verdade que criticas pós-

modernas e pós-estruturalistas produziram, no campo educacional, “visões desconstrutivas” 

(YUS, 2003, p. 27), e, diríamos mesmo destrutivas, também potencializaram uma abertura 

para a emergência de visões mais amplas e lúcidas em torno do pensar e do fazer educativos, 

enfatizando na ausência de metanarrativas fundacionais a importância da busca por novos 

significados e propósitos para a ação humana em um contexto marcado pela contingência e 

multiplicidade de pontos de vista.  

 Nesse contexto, face aos novos paradoxos mundiais desse início de século e milênio, 

com suas novas desigualdades e contradições, uma perspectiva multidimensional-integrativa 

de educação parece apontar para outro modo de cuidar das nossas crianças e jovens, optando 

por seguir além do mero diagnóstico da crise.  

Cabe indagar, agora as condições que possibilitaram a retomada da noção de educação 

integral nos debates pedagógicos recentes. Estamos cientes de que há, inclusive, uma agenda 

política voltada à educação integral, induzindo reorientações curriculares que visam eliminar 

a fragmentação dos saberes e forjar outras relações dos jovens com o processo de 
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escolarização (MOLL, 2012), implementando-se ações intersetoriais e interinstitucionais 
15

 de 

educação integral nas esferas governamentais. 

O ponto de inflexão sendo, sem dúvida, foi a criação do programa Mais Educação em 

2007. De acordo com dados do MEC, de 2008 a 2010, o número de unidades escolares 

participantes deste Programa subiu de 1.378 para 10.050, abrangendo três milhões de alunos. 

Nesse período, várias secretarias de educação adotaram o programa ou passaram a 

desenvolver políticas de educação integral próprias. Este é o caso do Estado de Pernambuco. 

Todas essas iniciativas estão relacionadas com a criação da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC) que, por meio de sua Diretoria de 

Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania, têm impulsionado a agenda governamental 

da educação integral, tendo inclusive conseguido inseri-la como uma meta específica no novo 

Plano Nacional de Educação (PNE 2011-2020, Lei n. 8035). Mas, ainda em que pese a 

importância das tentativas recentes de incorporar a ideia de integralidade nas redes públicas, 

resolvemos buscar a emergência dessa ideia no âmbito da educação não formal.  

As razões já foram apresentadas (cf. FLICKINGER, 2009). Além disso, temos 

motivos para acreditar que a difusão da noção de educação integral, pelas políticas públicas, 

apresenta um caráter reativo aos dilemas e aporias gerado pelo paradigma que, 

historicamente, orientou a organização dos sistemas formais de ensino (cf. CAVALIERE, 

2002) sem, contudo, e essa é a contradição visível abdicar desse mesmo paradigma. Não se 

trata, apenas, de uma “agenda política em construção” (cf. MOLL, 2012, p. 141), mas de uma 

agenda política refém, apesar de reconhecermos suas potencialidades, de representações 

normativas restritivas acerca dos sujeitos da educação, especialmente dos jovens pobres como 

sujeitos de direitos (FREITAS; NUNES; SILVA, 2011), o que afeta as metas e o alcance 

formativo das ações propostas. Essas aparecem ainda bastante comprometidas com um viés 

reformador-gerencialista que visa adequar de maneira estreita a formação dos adolescentes e 

jovens às novas demandas do mercado globalizado. Do que também decorre uma concepção 

simplista de integralidade reduzida à ampliação da jornada escolar. 

Por todas essas razões, optamos por outro caminho analítico. Assim, ao invés de seguir 

as trilhas deixadas pelas políticas públicas de educação integral, vamos recorrer a outros 

autores e referências para apreender o sentido de integralidade presente em algumas 

experiências educativas, em curso na nossa sociedade. No limite, assumimos o risco de 

                                                 
15

 Em certa medida, a implementação da educação integral têm materializado conceitos como os de parceria 

público-privada e de composição de redes, influenciando diretamente a arquitetura de gestão dos sistemas 

públicos de ensino. 
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acreditar que o que faz falta nas políticas governamentais de educação integral, movidas na 

última década, é uma compreensão coerente da emergência e das exigências pedagógicas 

intrínsecas a uma ética do cuidado e do cuidar.  
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CAPÍTULO II 

A NOÇÃO DE CUIDADO NA CULTURA CONTEMPORÂNEA: UMA 

SAÍDA PARA OS IMPASSES DA EDUCAÇÃO?  

 

Nessa perspectiva, não é casual a escolha de dialogar com diversos pensadores 

(HERMANN, 2009; FLICKINGER, 2009; SEVERINO, 2006; FREITAS, 2005; RÖHR, 

2010; FERREIRA, 2010; POLICARPO JUNIOR; 2010) que têm apontado e problematizado 

os deslocamentos e as distorções que o fenômeno educativo sofreu nas últimas décadas, 

afastando-se dos ideais formativos de liberdade e autonomia que, historicamente, confluíram 

na ideia da educação como formação humana.  

Ao mesmo tempo, aqueles autores também apreendem, cada qual ao seu modo, a 

importância de uma perspectiva multidimensional-integrativa como caminho capaz de fazer 

face ao objetivismo, ao tecnicismo e ao reducionismo da educação contemporânea, criticando 

a negligência com que as diferentes dimensões humanas são abordadas pelas teorias 

pedagógicas e pelas políticas públicas de educação.   

Um ponto em comum, nas suas abordagens, é a constatação de que a associação 

unívoca entre escolarização geral e qualificação para a entrada no mundo produtivo, 

alimentada pelo imaginário social das formas modernas de organização produtiva e que 

“permitia uma euforia otimista quanto aos poderes transformadores da educação escolar” 

(BARROSO, 2008, p. 48) esgotou-se, decorrendo daí a crise de sentido que atravessa os 

sistemas de educação e produz um efeito devastador para o conjunto da sociedade. Nos 

termos de Severino (2006, p. 12), está em jogo um processo de mudança que desloca 

radicalmente a forma de se compreender a educação: “tanto a ética como a política estão 

sendo questionadas como referências básicas da educação”.  

O problema é que como se trata de uma mudança paradigmática que opera nos níveis 

ocultos, subjacentes, das teorias e das práticas é bastante difícil apreendê-la em toda sua 

extensão, profundidade e magnitude. Mas a desconsideração dessa mudança pode vir a 

inviabilizar qualquer alcance construtivo da educação. No eixo do debate está a possibilidade 

mesma de uma atitude crítica a certo modelo de racionalidade incluso em nossas práticas 

educativas; atitude essa que possa carregar, apesar da sua contingência e precariedade, algum 

sentido de veracidade, já que não podemos mais lidar com a ideia de uma razão livre de 

condicionantes materiais, psíquicos, culturais.  
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Mas o fato é que esse contexto tem permitido reativar também concepções 

diferenciadas de educação como formação. E no rastro dessa ideia, uma parte significativa da 

teorização educacional crítica contemporânea 

 

tende a questionar radicalmente tudo aquilo que era a própria sustentação do 

edifício filosófico da modernidade, a pedra fundamental da racionalidade 

emancipadora e altaneira. Por isso mesmo, não pode deixar de recuperar as 

perspectivas dionisíacas da filosofia a marteladas de Nietzsche, bem como 

não pode deixar de voltar-se para a estética, via privilegiada de resgate da 

corporeidade e lugar possível do sentido encarnado. [por essa via] uma 

significativa vertente da filosofia contemporânea vai se constituindo, então, 

como denúncia e recusa de todas as modalidades de metanarrativas, de todos 

os dogmas e discursos da racionalidade, estejam elas nas ciências, na 

filosofia ou em qualquer outro lugar da cultura, enfatizando a importância 

[da formação] como experiência primordial do homem, até então danificada 

pelo uso puramente instrumental da razão ao lidar com as coisas humanas 

(SEVERINO, 2006, p. 16). 

 

           A proposta de retomada da ideia de educação como formação humana articula-se à 

afirmação da necessidade de uma crítica permanente, alertando para os riscos de um processo 

educacional pautado univocamente nas luzes da consciência, sem considerar sua orientação 

ética, política e cultural. Uma noção crítica de formação bastante próxima daquela que foi 

delineada por Adorno (1995, p. 141-142): 

 

Evidentemente não a assim chamada modelagem de pessoas, porque não 

temos o direito de modelar pessoas a partir de seu exterior; mas também não 

a mera transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa morta já 

foi mais do que destacada, mas a produção de uma consciência verdadeira. 

Isto seria inclusive de maior importância política; sua ideia, se é permitido 

dizer assim, é uma exigência política.  

 

Percebe-se, nessa formulação, que o conhecimento tem papel fundamental no processo 

educativo. No entanto, o conhecimento e o sentido de razão e subjetividade que lhe fornecem 

concretude não são apreendidos de forma estreita enquanto capacidade formal de pensar, 

correspondendo antes à capacidade humana de fazer experiências. Nos termos de Adorno, 

pensar seria o mesmo que fazer experiências (ADORNO, 1995, p. 151). Por isso, a proposta 

possível de educação em sentido humano é aquela de sua própria formação integral como 

sujeito; formação que não tome nenhuma de suas dimensões de forma unilateral. Reconhece-

se, então, como fundamental que a escola volte a se ocupar com a formação integral dos 

sujeitos. Essa não é uma posição extemporânea, uma vez que  
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[...] a formação é processo do devir humano como devir humanizador, 

mediante o qual o indivíduo natural devém um ser cultural, uma pessoa – é 

bom lembrar que o sentido dessa categoria envolve um complexo conjunto 

de dimensões que o verbo formar tenta expressar: constituir, compor, 

ordenar, fundar, criar, instruir-se, colocar-se ao lado de, desenvolver-se, dar-

se um ser. É relevante observar que seu sentido mais rico é aquele do verbo 

reflexivo, como que indicando que é uma ação cujo agente só pode ser o 

próprio sujeito. Nessa linha, afasta-se de alguns de seus cognatos, por 

incompletude, como informar, reformar e repudia outros por total 

incompatibilidade, como conformar, deformar. Converge apenas com 

transformar. A ideia de formação é pois aquela do alcance de um modo de 

ser, mediante um devir, modo de ser que se caracterizaria por uma qualidade 

existencial marcada por um máximo possível de emancipação, pela condição 

de sujeito autônomo. Uma situação de plena humanidade (SEVERINO, 

2008, p. 2). 

 

Essa compreensão do ser em devir aponta uma visão do ser humano como “ser 

inacabado e lacunar, [que] não tem um ideal a ser buscado ou a ser realizado, mas encontra-

se condenado a construir para si uma configuração própria não prevista nem previsível” 

(SEVERINO, 2008, p. 05), decorrendo dessa situação a exigência de uma visão da educação 

capaz de lidar, simultaneamente, com a multiplicidade e a precariedade das dimensões em 

que se realizam a experiência humana. 

Nesse contexto, a educação como formação humana ancora-se no fato do sujeito 

humano ser sensível aos valores de modo que seu agir se deixa marcar por esses mesmos 

valores a que sua consciência subjetiva está sempre se referindo. Sensibilidade que, do ponto 

de vista de sua experiência pelo sujeito, tem a mesma validade que a sensibilidade 

epistêmica da razão, devendo ser cultivada e sustentada, pois, tanto quanto o conhecimento, 

essa experiência não é fruto de uma atividade espontânea. Daí o papel primordial que é 

atribuído ao sentido ético-estético nos processos formativos de autoconstituição do sujeito 

como pessoa. Trata-se de levar o sujeito a incorporar uma típica atitude espiritual (cf. 

FOUCAULT, 2004).  

Com base nessa compreensão, o preceito ético do cuidado de si torna-se uma questão 

chave da educação. Assim, não casualmente, o cuidado de si, seja como arte de viver seja 

como governo da própria vida, adquiriu uma importância fundamental para a compreensão 

dos problemas educacionais na contemporaneidade (ALVES, 2012), deslocando as fronteiras 

da razão pedagógica vigente. Segundo Freitas (2010), em seus últimos trabalhos, Foucault 

traça uma história do cuidado de si a partir da qual é possível repensar a agenda pedagógica 

com cifras distintas das verdades derivadas do sujeito-identidade e do poder normalizador 

das ciências humanas. 
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Sua genealogia do cuidado de si abre possibilidades que permitem verificar os 

espaços e as práticas em que o sujeito da educação se configura como sujeito ético. Nessa 

direção, 

 

[...] a reflexão dos processos de subjetivação, mediados pelas técnicas de si, 

permite uma investigação original dos processos de formação humana. Por 

meio das técnicas de si, descortina-se outro modo de exercer o governo da 

razão educativa pelo cuidado ético da verdade e pelo exercício refletido da 

liberdade, mediante um sujeito que emerge através do cuidado de si. Isso 

explica o interesse de Foucault por pensadores tão distintos como Sócrates, 

Platão, Marco Aurélio e Sêneca. Nesses autores parece haver em suas 

doutrinas a prevalência de uma atitude, de uma maneira de se comportar, 

impregnando suas formas de viver e desenvolvendo-se em procedimentos, 

em práticas e em receitas que eram refletidas, desenvolvidas, aperfeiçoadas e 

ensinadas (FREITAS, 2010, p. 8-9). 

 

 

Importante ressaltar que Foucault (2004) afirma que o processo de desqualificação do 

cuidado de si, em nossos sistemas de pensamento, deriva justamente de nossa cisão com 

relação à espiritualidade. Na Antiguidade, ao contrário, o preceito do cuidado de si 

configurava a própria natureza espiritual dos nossos saberes e conhecimentos. Para Foucault, 

portanto, é na modernidade que se passa a prescindir da exigência ética no âmbito da 

produção do conhecimento, privilegiando-se as regras de formação do método ou a estrutura 

do objeto a ser conhecido 
16

. A espiritualidade deixa de figurar como a experiência válida pela 

qual o sujeito opera sobre si mesmo as transformações necessárias para ter acesso ao 

conhecimento verdadeiro sobre si ou sobre o mundo circundante. Para nós, modernos, basta 

um puro e simples ato de conhecimento para que esse conhecimento nos seja entregue. Assim, 

cuidar de si parece ser a última coisa que a modernidade pode sustentar como princípio 

orientador, pois 

  

[...] segundo o modo moderno de subjetivação, a constituição de si como 

sujeito é função de uma tentativa indefinida de conhecimento de si, que não 

se empenha mais do que em reduzir a distância entre o que sou 

verdadeiramente e o que creio ser; o que faço, os atos que realizo só têm 

valor enquanto me ajudam a melhor me conhecer (GROS, 2004, p.634). 

  

                                                 
16

 É importante, portanto, esclarecer o que Foucault está nomeando espiritualidade: “creio que poderíamos 

chamar de „espiritualidade‟ o conjunto de buscas, práticas e experiências tais como as purificações, as 

asceses, as renúncias, as conversões do olhar, as modificações da existência, etc., que constituem, não para o 

conhecimento, mas para o sujeito, para o ser mesmo do sujeito, o preço a pagar para ter acesso à verdade” 

(FOUCAULT, 2004, p. 19). 
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Nesse caso, o sujeito se constitui pela submissão a uma identidade definida pelo seu 

ser cognoscente. Com isso, os modernos são arremessados para dentro de si mesmos, 

fechando-se na interioridade de sua própria consciência e expandindo uma das mais 

persistentes tendências da cultura filosófica e pedagógica moderna: o cultivo de uma 

preocupação estrita com o cogito, Em contraposição, na antiga cultura greco-romana, a forma 

da subjetividade assume o ethos da edificação de uma arte da existência, pela qual o individuo 

aprende primeiro a ocupar-se de si mesmo.  

Mais ainda: o cuidado de si faz do mundo, enquanto ocasião de conhecimento e de 

transformação de si, o lugar de emergência de uma subjetividade não mais vinculada, de 

forma restritiva, aos condicionamentos sociais. Nesses termos, Foucault expõe o princípio de 

uma formação humana ativada pelo princípio do cuidado de si que 

 

[...] trata inicialmente de um limite ético: não se deixar ocupar inteiramente 

pelas próprias atividades, possibilitando assim a expressão de capacidades 

humanas cruciais tais como assumir compromissos que superem os 

automatismos cognitivos, emocionais e sócio-culturais. Nas palavras de 

Foucault: “não se tomar por César, mas saber que se é o titular de uma 

missão precisa e provisória”. Enfim, não identificar a própria vida com as 

funções que se ocupa. O sujeito em formação precisa interrogar-se sobre o 

que é para daí inferir o que é necessário fazer segundo as funções que se tem 

de exercer. Isso exige instalar um intervalo entre as atividades que se executa 

e o que nos constitui como sujeitos dessas atividades. Esta distância ética 

permite legitimar os atos que estão implicados na definição de um papel 

social, político ou familiar, já que esse papel é vivido no intervalo 

assegurado pelo caráter fundamental da relação consigo (FREITAS, 2010, p. 

16). 

 

  

Esta relação de si a si é o que permite cumprir uma função política a partir de um 

ethos, limitando as ambições e a absorção do eu em tarefas exteriores. A formação humana, 

aqui, implica em determinados exercícios ou técnicas que devem alterar nossa visão de 

mundo. Foucault (2004, p. 354) define essas práticas como exercícios que têm por 

 

[...] função manter sempre no espírito as coisas que devemos ter no espírito, 

a saber: a definição do bem, a definição da liberdade e a definição do real, e 

ao mesmo tempo em que este exercício deve sempre no-lo lembrar e 

reatualizar, deve nos permitir vinculá-los entre si, e, por conseguinte, definir 

aquilo que, em função da liberdade do sujeito, deve, por liberdade, ser 

reconhecido como bem em nosso único elemento a realidade, a saber, o 

presente. 
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Essas práticas ou exercícios espirituais indicam que não é suficiente que 

determinados logoi (discursos ou conhecimentos) sejam adquiridos, mas que permaneçam 

como uma presença permanente capaz de orientar o sujeito como princípio de orientação da 

sua existência. Um processo de formação que privilegia as modalidades de conhecimento que 

ajudam na modificação da maneira de ser dos sujeitos (FOUCAULT, 2004, p. 222-223)
17

. 

Assim, 

  

[...] o cuidado de si configura-se como o imperativo categórico da educação 

espiritual do ser. Um imperativo coextensivo à própria vida, salientando-se, 

todavia, que para o indivíduo tornar-se sujeito e alcançar sua felicidade há 

um pré-requisito: a liberdade. Ser livre aqui não significa a independência de 

um livre-arbítrio, nem apenas o fato de não ser escravo das próprias paixões, 

ou ainda ser independente de qualquer tipo de coação interior ou exterior, 

mas sim o modo pelo qual o sujeito se relaciona consigo mesmo (FREITAS, 

2010, p. 16).  

 

A educação, pensada no registro do cuidado de si, é apreendida como a disposição 

de manter ou modificar a si mesmo enquanto sujeito de suas próprias ações e realizações. Não 

se trata de tarefas e atividades em que se mede, por exemplo, a quantidade de saberes. A 

educação é, antes, o que produzindo formas de experiência de si conduz o indivíduo a tornar-

se sujeito. Desse modo, Foucault nos mostra que é possível encontrar na história da própria 

cultura ocidental processos alternativos de formação do sujeito humano. Nos termos de 

Muchail (2011), a ética do cuidado de si diz sempre respeito a uma pedagogia que se tornou 

incapaz, no âmbito do projeto da modernidade, de dar conta das suas metas, sobretudo em 

relação aos jovens, sendo 

 

[...] (aliás) a propósito deste problema, neste vazio institucional, neste déficit 

da pedagogia, neste momento política e eroticamente conturbado do fim da 

adolescência e de ingresso na vida adulta– que se formou o discurso 

filosófico sobre o cuidado de si (FOUCAULT, 2004, p. 107). 

 

Nessa direção, como indica o trabalho de Andrés Peña (2003), a tematização 

foucaultiana do cuidado de si põe em cena um gesto pedagógico radical. Uma análise 

inovadora das possibilidades de constituição do sujeito, tomando como ponto de partida a 

noção de si mesmo para diferenciar o sujeito das práticas de subjetivação ética, do sujeito 

epistêmico.  

                                                 
17

 Nesse contexto, são designados de inúteis, todos os conhecimento que não contribuem para modificar o 

modo de ser do sujeito, ou melhor, a sua maneira de agir, o seu êthos (FOUCAULT, 2004). 
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Segundo Peña (2003, p. 214) o termo que melhor se aproxima do que Foucault pensa 

ser o si mesmo é o de formação enquanto uma experiência educativa de auto-transformação. 

Na sua leitura, o cuidado de si funda toda uma pedagogia
18

. Na perspectiva multidimensional-

integrativa, aqui defendida, as contribuições da ética do cuidado explorada por Foucault, em 

seus textos tardios, permite explicitar que o ser humano se subjetiva pela incorporação da 

dimensão ética à sua própria existência, o que significa que ele precisa, dentre outras coisas, 

aprender a cuidar das articulações que mantem consigo mesmo, com os outros e com o 

mundo.  

Do que decorre a importância de tematizar a emergência da ética do cuidado e suas 

contribuições para repensar os processos educativos. Nesse contexto, Boff (1999) e Jean Yves 

Leloup (1998), dentre outros autores, nos dizem que a falta de cuidado é uma marca de nosso 

tempo. Para eles, é preciso revalorizar o ethos do cuidado como vetor imprescindível nesse 

momento de crise civilizacional generalizada, postulando uma reapropriação do ato cuidadoso 

essencial e das práticas de cuidar do ser em todas as suas dimensões e ressonâncias como 

caminho de saída para os impasses de nosso modelo existenciário. O proposito mais amplo, 

desse capítulo consiste em abordar sucintamente essa emergência do cuidado na nossa cultura, 

focalizando, mais diretamente as contribuições de Foucault e os usos que estão sendo feitos 

dessa noção. 

 

2.1 A fecundidade da noção de cuidado para repensar os dilemas da educação 

 

Nos dois últimos decênios a noção de cuidado e do cuidar, gradativamente, tem 

adquirido uma centralidade tanto no âmbito da filosofia, quanto no mundo da vida. É cada 

vez mais notório o uso do termo cuidado inclusive no espaço público. A noção passou a 

expressar a busca de um novo princípio de compreensão da realidade, abrindo outras formas 

de relação entre os humanos baseada em uma ética do cuidado. As origens dessa ética 

remontam ao pensamento greco-latino, helenístico e cristão, mas vem ganhando uma nova 

visibilidade a partir da década de 1980 com a difusão dos trabalhos tardios de Michel 

Foucault, cujas implicações pedagógicas e políticas vêm sendo objeto de análises e 

discussões cada vez mais amplas (cf. ALVES, 2012).  

                                                 
18

 Não certamente uma pedagogia positiva, ou seja, produzida pelas chamadas ciências da educação, mas 

uma pedagogia que emerge da experiência de transformação vivida nas relações que estabelecemos com o 

saber e conosco mesmos como sujeitos desse saber. 
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O fato é que o cuidado tornou-se uma fenômeno central na busca de uma nova 

fundamentação para o estar-junto-uns-com-os-outros e para a própria educação. Contudo, 

para Duarte (2010, p. 3), essa difusão da ideia de cuidado exige uma diferenciação entre os 

usos do termo e os usos da noção, tendo em vista que o “campo semântico de cuidar e de 

cuidado” guarda uma pluralidade de sentidos nem sempre confirmados pelo uso comum que 

fazemos dessas expressões. Como exemplo, a autora ressalta um “sentido inesperado” 

presente na etimologia latina do termo que associa cuidado com cogitare, ou seja, com o 

pensar. Assim,  

 

[...] na forma transitiva, cuidar é pensar: atender a, refletir sobre – e, por 

isso, interessar-se por, tratar de, preocupar-se por, ter cautela com. 

Cuidamos de nós e dos outros, quando, solícitos, tratamos de assistir-lhes 

nas suas necessidades ou padecimentos, quando nos ocupamos deles. 

Cuidadosos – às vezes tão só atentos, outras inquietos – abrimo-nos e 

oferecemo-nos nesses desvelos. Quantas vezes não estamos em cuidado, 

ansiosos ou temerosos de que algo infausto aconteça! Ter cuidado é ser 

diligente mas também cauteloso: é pensar sentindo, atendendo ao encoberto 

futuro e ao imediato presente, tendo em conta o que já de antemão 

sabemos. O cuidar é, neste sentido, uma forma ativa e pensante de estar 

ocupado no mundo da vida. Cuido, ergo sou – poderíamos dizer, 

parafraseando Descartes (DUARTE, 2010, p. 3). 

 

Esse é um exemplo importante porque em algumas reflexões contemporâneas sobre o 

cuidar e o cuidado, tende-se a polarizar e, às vezes, contrapor o cuidado e o conhecimento 

como instancias incompatíveis entre si.  

As origens latinas do termo, continua Duarte (2010, p 4), derivam de duas raízes 

distintas, mas que acabaram confluindo: cura e sollicitudo. A primeira vem se deslocando, 

cada vez mais intensamente, para o âmbito estrito da saúde, onde “curar é sanar, tratar de 

restabelecer a saúde”, o que restringe “o seu contexto de uso [que] era bem mais vasto”. 

Desde o mais geral de cuidado, “aos matizes de aflição, moléstia, afã, solicitude, curação e 

até gestão ou administração e culto” (DUARTE, 2010, p. 4). A segunda raiz, sollicitudo, por 

sua vez, permanece sendo utilizada de modo mais preciso. Trata-se de cuidado no sentido de 

estar movido ou comovido, o que indica certo estado de inquietude. Na língua comum é 

solícito quem se aflige por algo ou alguém. Daí também a percepção de que cura indica o 

gesto de mover-se numa certa direção, enquanto sollicitudo aponta o fato de ser movido por. 

Nos dois casos, está em jogo a questão de um movimento seja envolvendo aspectos 

cognitivos seja expressando uma sensibilidade ou afetividade. 
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Também em grego encontramos dois termos para estas acepções: o “cuidado 

de algo ou alguém” diz-se epiméleia, que corresponde à cura latina, 

documentada a partir dos tempos de Sócrates e derivada do vocábulo mais 

antigo meléte. Platão usa-a com frequência, desde a Apologia, para designar 

o “cuidado de si”, que implica autognose e, por extensão, serviço à polis. 

Desde então aparece com frequência na filosofia. A acepção de preocupação 

e inquietude, ligada aos padecimentos e aflições, é recolhida no vocábulo 

mérimna, usado, sobretudo, na poesia e na tragédia (DUARTE, 2010, p. 5). 

 

Uma breve análise dessas etimologias permite perceber que “a compreensão da 

realidade humana pela via do cuidado e do cuidar impõe a união dos dois vectores: por um 

lado, o de pensar atento e comovido em outrem ou em si mesmo, esforçando-se por ajudar a 

que a vida continue em sanidade, e, por outro, sentir a inquieta moléstia de advertir que esse 

viver quotidiano pode, de algum modo, estar em perigo” (DUARTE, 2010, p. 05), indicando 

claramente que o cuidado configura-se mais que um simples termo, apresentando-se como 

uma noção fundante de nossas experiências vitais 
19

.  

Atualmente, dois usos dessa noção tem se difundido com uma força extraordinária na 

sociedade. Trata-se das análises do Saber cuidar e do Cuidar do Ser desenvolvidas, 

respectivamente, por Leonardo Boff e por Jean Yves Leloup. Vamos apresentar as duas 

perspectivas para, em seguida, relacioná-las com a foucaultiana. 

 

2.1.1 Saber cuidar em busca de uma nova ética 

 

Leonardo Boff (1999) aborda a importância do Saber cuidar como caminho para 

repensar as questões que nos afligem enquanto seres humanos, postulando que não podemos 

mais ignorar a crescente falta de cuidado das pessoas consigo mesmas e com as relações 

estabelecidas com os seus pares e o próprio mundo. Boff nasceu na cidade de Concórdia, em 

Santa Catarina, no ano de 1938, e é descendente de imigrantes italianos de Veneto, que 

desembarcaram no Rio Grande do Sul em fins do século XIX. Graduado em Filosofia e em 

Teologia, Leonardo Boff tornou-se Doutor em Teologia e Filosofia pela Universidade de 

Munique, na Alemanha, em 1970. Antes disso, porém, assume o sacerdócio, em 1959, quando 

ingressa na Ordem dos Frades Menores, chamados popularmente de franciscanos.  

Ao retornar do seu doutoramento na Alemanha, Boff além de se dedicar ao ensino de 

teologia sistemática e ecumênica no Instituto Teológico Franciscano, na cidade de Petrópolis, 

                                                 
19

 De acordo com Duarte (2010), é como noção que o cuidado aparece na Fábula de Hyginus, recolhida por 

Goethe de Herder e em seguida retomada por Heidegger para introduzir o seu conceito de Sorge (cuidado) 

como modo de ser do Dasein (ser-aí ou ser-no-mundo humano). 
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passa a se dedicar também à chamada Teologia da Libertação, a partir da qual consolida sua 

contribuição decisiva em torno do esclarecimento da opção preferencial pelos pobres, cujos 

impactos, ainda hoje, para a questão dos direitos humanos no Brasil e na América Latina são 

inquestionáveis 
20

.  

É nesse âmbito que entra em uma polêmica acirrada com os poderes eclesiásticos ao 

lançar sua obra Igreja, Carisma e Poder, onde defende posições extremamente críticas sobre a 

hierarquia clerical 
21

. A partir dos anos 1990, Boff passou a se preocupar mais intensivamente 

com as esferas da ética, da ecologia e da espiritualidade (em uma perspectiva ecumênica), 

atuando inclusive como assessor do Movimento dos Sem Terra (MST). No entanto, no final 

dessa mesma década, Boff mais uma vez surpreende ao lançar uma obra seminal denominada 

Saber cuidar. Nos termos do proprio Boff (1999, p. 3), essa obra visa retomar uma reflexão 

sobre a natureza do cuidado essencial. Ele denomina o cuidado de essencial porque a “porta 

de entrada não pode ser a razão calculatória, analítica e objetivista”. Essa razão, diz ele: 

 

[...] nos levaria ao trabalho-intervenção-produção e aí nos aprisionaria. As 

máquinas e os computadores são mais eficazes do que nós na utilização 

deste tipo de razão-trabalho. Há algo nos seres humanos que não se encontra 

surgido há milhões de anos no processo evolutivo quando emergiram os 

mamíferos, dentro de cuja espécie nos inscrevemos: o sentimento, a 

capacidade de emocionar-se, de envolver-se, de afetar e de sentir-se afetado. 

Um computador e um robô não têm condições meio de cuidar do ambiente, 

de chorar sobre as desgraças dos outros e de rejubilar-se com a alegria do 

amigo (BOFF, 1999, p. 03).  

 

Segundo Boff, o ser humano constrói o mundo a partir de laços afetivos. São esses 

laços que tornam as pessoas e as situações portadoras de valor.  

Para ele, a categoria cuidado é o que permite recolher esse modo de ser propriamente 

humano, pois o dado originário da condição humana não é o logos, a razão e as estruturas de 

compreensão, mas o pathos, o sentimento, a capacidade de simpatia e empatia, a dedicação, o 

                                                 
20

 Leonardo Boff foi professor-visitante nas universidades de Lisboa (Portugal), Salamanca (Espanha), 

Harvard (EUA), Basel (Suíça) e Heidelberg (Alemanha). Ele obteve os títulos de doutor honoris causa em 

Política pela Universidade de Turim, cidade italiana, e de Teologia pela Universidade de Lund, município 

sueco. No entanto, sua vida e sua obra se destacam, particularmente, pela sua participação nas primeiras 

discussões sobre a pobreza e a sobrevivência de grande parte da população à margem da sociedade. 

 
21

 Por causa dessa obra, Boff acabou sendo processado pela Congregação para a Doutrina da Fé, sob a 

coordenação de Joseph Ratzinger, atualmente Papa Bento XVI. Ele foi obrigado a cumprir um ano de 

“silêncio obsequioso” em 1985, deixando de ocupar sua cadeira docente. No ano de 1986, ele resgatou 

algumas de suas responsabilidades, mas sempre sendo vigiado. Em 1992, face uma nova ameaça de punição, 

desligou-se da Ordem Franciscana e pediu dispensa do sacerdócio. Sem que a dispensa fosse concedida, 

uniu-se à educadora popular e militante dos direitos humanos Márcia Monteiro da Silva Miranda. Boff afirma 

que nunca deixou a Igreja: "Continuei e continuo dentro da Igreja e fazendo teologia como antes", mas 

deixou de exercer a função de padre. 

http://www.infoescola.com/biografias/leonardo-boff/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_popular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
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cuidado e a comunhão com o diferente. Para Boff, tudo começa com o sentimento. É o 

sentimento que nos faz sensíveis ao que está à nossa volta. Esse é o ponto de partida mais 

abrangente do seu diagnostico a respeito de uma crise civilizacional generalizada, cuja 

principal característica é um descuido com tudo o que é da ordem do vivente em diferentes 

ordens e dimensões. 

 

Há um descuido e um descaso pela vida inocente das crianças usadas como 

combustível na produção para o mercado mundial (...). Há um descuido e um 

descaso manifesto pelo destino dos pobres marginalizados da humanidade, 

flagelados pela fome crônica (...). Há um descuido e descaso imenso pela 

sorte dos desempregados e aposentados (...). Há um descuido e um abandono 

dos sonhos de generosidade, agravados pela hegemonia do neoliberalismo 

com o individualismo e a exaltação da propriedade privada que comporta. 

Menospreza-se a tradição e solidariedade (...). Há um descuido e um 

abandono crescente da sociabilidade nas cidades (...). Há um descuido pela 

dimensão espiritual do ser humano (BOFF, 1999, p. 18-19).  

 

 

Essa ausência de cuidado está vinculada à falta de conhecimento das pessoas com 

relação às conexões existentes entre todas as coisas que há na face da terra; uma espécie de 

cegueira que impede a emergência de uma consciência baseada interdependência entre as 

espécies existentes. Para Boff, as origens fáticas dessa situação remontam ao materialismo e 

sua ambição desnorteada, a qual dificulta atitudes de reconhecimento e compaixão pelo valor 

da existência da vida em sua completude.  

O materialismo carrega um “componente destrutivo ao ameaçar o destino comum da 

Terra e de seus habitantes” (BOFF, 1999, p. 21). A única forma de superar essa situação 

consiste no desenvolvimento de uma atitude espiritual e de ações humanas concernentes em 

várias frentes: grupos de ecologistas, meditadores e pessoas interessadas em levar uma vida 

mais saudável. Mas, para ele, as pessoas não precisam estar vinculadas a credos religiosos. 

Apenas comprometidas com uma nova ética. A qual ética o autor está se referindo? Nos seus 

termos, uma ética que visa promover atitudes de religação dos seres humanos ao destino do 

planeta; um ethos que emerge da dimensão mais profunda do ser humano, pois “se não nascer 

do cerne essencial do ser humano, não terá seiva suficiente para dar sustentabilidade a uma 

nova florada humana com frutos para a posteridade” (BOFF, 1999, p. 27).  

O fim dessa nova ética passa também pela criação de uma nova razão 

simultaneamente cognitiva, emocional e espiritual capaz de transformar nossas relações, pois, 

uma nova ética nasce de uma nova ótica. Essa nova ótica é a do cuidado. O ethos do cuidado 

revela uma atitude de zelo, de preocupação e responsabilidade pelos outros. Mais: indica um 

modo-de-ser-essencial; essencial porque confunde-se com a própria existência, uma vez que 
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“colocar cuidado em tudo o que projeta e faz, eis a característica singular do ser humano” 

(BOFF, 1999, p. 35). Assim, a fenomenologia do cuidado, advogada por Boff, busca 

compreender como um fenômeno, o cuidado, torna-se real à nossa consciência e como ele se 

manifesta na realidade concreta. Sua conclusão é que não possuímos cuidado, somos 

essencialmente cuidado. Essa ideia ele a retoma da analítica existencial de Heidegger (1999, 

p. 89-90) em sua obra Ser e Tempo. 

  

Em Ser e Tempo, Martin Heidegger mostrou que realidades tão fundamentais 

como o querer e o desejar se encontram enraizados no cuidado essencial. 

Somente a partir da dimensão do cuidado elas emergem como realidades do 

humano. O cuidado é „uma constituição ontológica. Por „constituição 

ontológica‟, Heidegger entende aquilo que entra na definição essencial do 

ser humano e estrutura a sua prática. Quando fala do cuidado como „o solo 

em que se move toda a interpretação do ser humano‟ sinaliza que o cuidado 

é o fundamento para qualquer interpretação do ser humano (Grifos do autor). 

 

  

Boff busca nessa retomada heideggeriana da Fábula de Higino os elementos para 

fundar o cuidado como uma dimensão originária da condição humana no mundo. No § 42 de 

Ser e Tempo, Heidegger reproduziu uma fábula clássica, recolhida por Higino em uma 

coletânea. A fábula de número 220 havia sido indicada por Herder e, posteriormente, reescrita 

por Goethe, a partir de quem Heidegger leu a história, transformando-a numa espécie de 

testamento mítico da noção de cuidado no pensamento ocidental. Diz a fábula que: 

 

Certo dia, ao atravessar um rio, o Cuidado (Cura) viu um terreno de barro. 

Pensativo, tomou um pouco de barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto 

refletia sobre o que tinha feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que lhe 

insuflasse espírito. Júpiter acedeu de bom grado. Quando, porém Cuidado 

quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter proibiu-lhe, 

exigindo que lhe fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e o Cuidado 

discutiam, surgiu a Terra (Tellus). Mas quando também ela quis dar o seu 

nome à criatura, por ter sido feita de barro, que era um pedaço do seu corpo, 

começou uma grande discussão. De comum acordo, pediram a Saturno que 

fizesse de juiz. E ele tomou a seguinte decisão, que pareceu justa: Júpiter, 

porque lhe deu o espírito, receberá de volta este espírito, por ocasião da 

morte dessa criatura. A Terra, que lhe deu o corpo, receberá, também de 

volta o seu corpo, quando a criatura morrer. Ao Cuidado, porém, que 

moldou a criatura, ficará esta entregue durante a sua vida. E uma vez que há 

entre vós acalorada discussão acerca do nome, decido eu que esta criatura 

será chamada Homem (homo), isto é, feita de húmus, que significa terra 

fértil (Apud, DUARTE, 2010, p. 6). 

 

No entanto, na interpretação de Duarte (2010, p.7), o fundamental da narrativa estaria 

faltando, pois, na versão latina, fica no ar “a inconsistência da travessia, enquanto elemento 
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necessário à compreensão do mito da criação”. Em outras palavras, é o fato de atravessar o rio 

que permite a Cuidado ver-se refletida nas águas e, assim, dar ao barro a sua própria imagem, 

significando, com isso, que “a mediação especular seria, pois, o elemento determinante, 

embora ausente na narração” (BOFF, 1999). 

 

O essencial parece-me ser: a condição humana não é cunhada nem pelo 

espírito, nem pelo corpo, que lhe são emprestados em vida, mas que com a 

morte se dissolvem e retornam a quem lhes emprestou, mas por aquilo que 

lhe deu forma – o Cuidado, que o transe e mantém em vida. Cura – portanto, 

inquieta atenção e tensão vital, que gere esforçada e, tantas vezes, molesta o 

viver, que o tempo marca e determina. Heidegger explorará esta alegoria 

como uma “interpretação pré-ontológica” – isto é, como uma explicitação 

naif, prévia ao discurso ontológico propriamente dito, que requereria o 

desenvolvimento pleno da interpretação – da diferença entre o “ser” do 

Homem (que é o cuidado) e a sua “entidade”, que é a de composto 

psicofísico. Já nas lições de 1925, Prolegómenos à História do conceito de 

Tempo, sublinha a importância relativa destas duas referências: “Há que pôr 

de lado todas essas distinções teoreticamente formadas, como corpo e alma, 

sensibilidade e razão, corpóreo e espiritual. O sentido decisivo dos 

fenómenos não reside primordialmente aqui” (Heidegger, 1995: 214). Ou 

seja: não é a distinção de alma e corpo e a sua união constitutiva o que 

caracteriza ontologicamente o humano, mas o seu levar o ser no seu ser, 

ocupando-se dele, de si, cuidando de e tendo cuidado, desvelando-se por e 

no viver. É este cunho, eminentemente temporal, que define formalmente o 

Dasein como “ser o aí”, designação heideggeriana do humano na sua 

suprema dignidade (BOFF, 1999, p. 8-9). 

 

A citação acima permite entrever, com certa clareza, as razões da aproximação de Boff 

da interpretação heideggeriana da analítica do cuidado. Mais do que um ato, o cuidado 

caracteriza-se como um modo de ser, um ethos, moldando a maneira pela qual entramos em 

relação. Por meio dessa perspectiva, somo impedidos de abordar a natureza e tudo o que nela 

existe como meros objetos. A relação humana como o mundo não é de sujeito-objeto, mas 

sujeito-sujeito. Isso significa que experimentamos 

 

[...] os seres como sujeitos, como valores, como símbolos que remete a uma 

realidade fontal. A natureza não é muda. Fala e evoca. Emite mensagens de 

grandeza, beleza, perplexidade e força. O ser humano pode escutar e 

interpretar esses sinais (...). A relação não é de domínio sobre, mas de con-

vivência (...). Cuidar das coisas implica ter intimidade, senti-las dentro, 

acolhê-las, dar-lhes sossego e repouso. Cuidar é entra em sintonia com, 

auscultar-lhes o ritmo e afinar-se com ele (...). A centralidade não é mais 

ocupada pelo logos razão, mas pelo pathos sentimento (BOFF, 1999, p. 95-

96, grifos do autor).  
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A atitude cuidadora possui ressonâncias em inúmeras esferas de nosso existir: o amor 

como fenômeno biológico; a justa medida; a ternura vital; a carícia essencial; a cordialidade 

fundamental; a convivência necessária e a compaixão radical (BOFF, 1999). Tudo isso 

sinaliza que o zelo pelo mundo em sua plenitude se encontra manifesto na imanência, quando, 

por exemplo, nos preocupamos com o destino de nosso planeta; com as relações sociais 

quando o olhar provocador do outro me move à ação; com os oprimidos e excluídos da 

sociedade, dentre outras experiências. Cuidar é uma forma sutil de padecimento pelo vivido. 

Por isso, falar de cuidado significa entrar em contato com o sentido mesmo da vida. Esse é um 

passo fundamental na proposição de um poder Saber cuidar já que  

 

[...] bem compreendido, isto é, no sentido ontológico fundamental, nunca 

pode distinguir-se [cuidado] do amor, não sendo senão o nome para a 

constituição extático-temporal do que é rasgo fundamental do Dasein: a 

compreensão do ser. Portanto, o amor funda-se tão decididamente na 

compreensão do ser como o cuidado na acepção antropológica (DUARTE, 

2010, p. 13). 

 

Para os propósitos deste trabalho, esta percepção é especialmente cara, porque define o 

exato contexto em que a tematização de Boff (1999) sobre o Saber cuidar revela implicações 

para o campo educacional e os problemas que o atingem: cuidar é o mesmo que “compreender 

o ser” e compreender é “amar”, gostar de, ir ao encontro de. Logo, não há compreensão, e 

conhecimento humano, que não seja afetivamente orientada. O percurso traçado por Boff, na 

obra Saber Cuidar, evidencia, por um lado, “a dinâmica indelével da decisão implícita da 

modernidade, que entende o cuidado [apenas] enquanto progresso da sociedade do bem-estar, 

com tudo o que ela implica de administração dos bens” (DUARTE, 2010, p. 15) e suas 

implicações danosas para a natureza, para o mundo do trabalho, para a educação.  

Mas, por outro lado, desvela outros sentidos em um mundo feito de cuidado, pois 

cuidar é também “exercício da atenção enquanto abertura ao ser, sob as suas diferentes 

formas, induzido politicamente pela via formativa da educação” (DUARTE, p. 16); educação 

pensada e repensada para além da disciplina e dos controles. 

 

A educação possui papel fundamental na formulação dessa nova mentalidade 

[...]. Há a necessidade de mudanças no modo de pensar, que levem em 

consideração as atuais características da sociedade contemporânea e 

privilegiem uma visão total de mundo, com uma postura ética, responsável e 

solidária (BOFF, 1999, p. 96). 
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Por isso, o cuidado vem a ser o exercício ou a prática do que seria a responsabilidade 

ética enquanto princípio orientador da ação humana. Mas Saber cuidar, nessa perspectiva, 

traz à tona a ética não como um conjunto de regras estáticas, normativas, códigos de conduta; 

ética como exercício de olhar para si mesmo, construindo novas relações com o meio e com o 

outro. Esse modo de tematizar o ético é indissociável da educação como formação humana. 

Ética e formação são, para Boff (1999), caminhos para a cura e o resgate da essência humana. 

  

Saber cuidar mostra claramente que o homem deve passar por uma formação 

ecológica, rever hábitos de consumo, aprender a conviver cuidadosamente 

com o outro, a tocá-lo [...].É importante salientar também que a auto-

educação, como a própria palavra diz, deve partir do interior do homem, do 

mais íntimo do seu ser, para depois externá-lo O homem deve atentar para o 

modo-de-ser-cuidado, abrindo-se ao cuidado essencial como suporte da 

criatividade, da inteligência e da liberdade (BOFF, 1999, p. 98). 

 

A falta de cuidado, então, é o maior problema da humanidade. E essa falta de cuidado 

é consequência da falta de amor, o que está levando à falência da Terra. Nesse momento, em 

uma guinada analítica, Boff afirma que a solução passa pela re-espiritualização, apreendida 

enquanto resgate de nossas conexões com a totalidade da existência. Por isso, conclui 

afirmando que “o ponto de vista da espiritualidade deve vir à frente da religião” (BOFF, 1999, 

p. 99). A espiritualidade é a capacidade humana de ligar, religar e integrar. Por essa razão, não 

podemos simplesmente “oferecer tipos de religião ou muito menos influenciar pessoas ao 

nosso redor para esta ou aquela” (Ibidem, p. 100). Contudo, afirma Boff, podemos estimular a 

espiritualidade através do Saber cuidar, não somente de si e de seu corpo, mas, sobretudo do 

próximo e do planeta, buscando o desenvolvimento integral das pessoas. Nesse sentido,  

 

[...] dar centralidade ao cuidado não significa deixar de trabalhar e de intervir 

no mundo. Significa renunciar à vontade de poder que reduz tudo a objetos, 

desconectados da subjetividade humana. Significa impor limites à obsessão 

pela eficácia a qualquer custo. Significa respeitar a comunhão que todas as 

coisas entretêm entre si e conosco. Significa colocar-se junto e ao pé de cada 

coisa que queremos transformar para que ela não sofra, não seja 

desenraizada de seu habitat e possa manter as desenvolver-se e co-evoluir 

junto com seus ecossistemas e com a própria Terra. Significa captar a 

presença do Espírito para além dos nossos limites humanos (BOFF, 1999, p. 

102). 

 

 

Para Boff, Saber cuidar é encontrar os “antídotos ao sentimento de abandono” que 

afeta os seres humanos contemporâneos; é encontrar as “medicinas contra o descuido que os 

excluídos, os desempregados, os aposentados e os idosos denunciam na maioria das 
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instituições públicas” (BOFF, 1999, p. 104). O aprendizado desde Saber cuidar configura-se 

como uma espécie de remédio capaz de impedir não apenas a devastação da biosfera, mas 

principalmente de resgatar o modo de ser da nossa humanidade mais essencial.  

Essa compreensão postula uma “cura integral do ser humano” como tarefa primordial 

das grandes tradições espirituais da humanidade, pois “cuidar do espírito significa cuidar dos 

valores que dão rumo à nossa vida” (BOFF, 1999, p. 105), implicando compromissos éticos 

profundos. Uma ideia que se aproxima bastante da perspectiva de Cuidar do Ser, 

sistematizada por Jean Yves Leloup, e será abordada a seguir. 

 

2.1.2 Cuidar do ser e a busca por um sentido holístico-integral para a existência 

 

Esse apelo em direção à espiritualização, através do desenvolvimento integral e da 

reconexão com nossas múltiplas dimensões e relações humanas, encontra um eco singular em 

outra abordagem do cuidado na cultura contemporânea: a ideia de Cuidar do Ser de Jean Yves 

Leloup. Uma tradução atualizada do texto clássico de Fílon de Alexandria 
22

, retratando a 

visão de mundo dos chamados terapeutas do deserto. Os terapeutas eram, na verdade, 

hermeneutas, estudiosos dos textos sagrados que dedicavam as suas vidas ao trabalho de 

decifrar o logos, ou seja, o sentido das palavras ocultas nos textos, buscando desvelar o seu 

significado para a vida dos seres humanos.  

A comunidade dos terapeutas do deserto, segundo Fílon de Alexandria, teria habitado 

junto do lago Mareotis, no norte do Egito, perto do delta do Nilo. Fílon era um filósofo de 

origem judaica, nascido entre os anos 30 e 20 antes da nossa era. Ele viveu algum tempo junto 

da comunidade terapêutica, cujos costumes descreve no seu tratado De Vita Contemplativa. 

Fílon e os terapeutas viveram nos arredores de Alexandria no momento em que a região 

congregava um conjunto de civilizações heterogêneas. A cidade estava povoada de filósofos 

de influência platónica, historiadores e outros homens de ciências, principalmente helênicos. 

Segundo Carita (2009, p. 58), 

 

[...] os costumes da comunidade judaica alexandrina são tudo o que os poetas 

e historiadores relatavam nos seus escritos como sociedades ideais e 

impossíveis de implementar. [contudo] A polêmica reside na questão de 

                                                 
22

 Fílon era judeu e embora não se tenha certeza exata da data de seu nascimento, delimitando-a entre 20 e 10 

a.C., admite-se que ele foi contemporâneo de Cristo, tendo fundado uma comunidade de seguidores 

altamente respeitada e influenciada conhecida como “terapeutas de Alexandria”. Alguns textos atribuídos a 

Fílon foram objeto de reflexão por parte de Foucault no curso A Hermenêutica do Sujeito, de 1982, nos quais 

explora a descrição dos vários exercícios espirituais vivenciados pela comunidade de Fílon. 
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saber se aquilo que foi escrito por Fílon acerca desta colônia não terá saído 

da imaginação do filósofo, como uma utopia 
23

.  

 

A comunidade dos terapeutas era pequena e composta por pessoas que seguiam um 

estilo de vida rigoroso e distinto das comunidades religiosas dessa época. Os terapeutas eram 

extremante abertos às religiões estrangeiras e mantinham uma atitude singular para com as 

mulheres e os enfermos: a vida em comum, no que se diferenciavam das demais 

comunidades. Eles eram marcados, assim, por uma tendência renovadora cujo intuito era 

atualizar os textos sagrados para os tempos atuais; sendo essa, aliás, a mesma intenção de 

Fílon com a publicação do seu tratado. Conforme ressalta Leloup (1998, p. 24), a palavra 

terapeuta provém de “servir, cuidar, render culto, tratar, sarar”. Assim, no tempo de Fílon,  

 

[...] o terapeuta é um tecelão, um cozinheiro; ele cuida do corpo, cuida 

também das imagens que habitam em sua alma, cuidam dos deuses e dos 

logoi (palavras) que os deuses dizem à sua alma, é um psicólogo. O 

terapeuta cuida também de sua ética, isto é, que vigie sobre seu desejo a fim 

de ajustar ao fim que fixou para si; este cuidado “ético” pode fazer dele um 

ser feliz, “são” e simples (...), isto é, um sábio (LELOUP, 1998, p. 25, grifos 

do autor).  

 

Os terapeutas eram membros de uma escola judaica, a mesma dos essênios, que tinha 

centros espalhados por várias regiões. O mais importante situava-se justamente no Egito. Eles 

consideravam o ser humano como uma totalidade, apresentando e descrevendo a condição 

humana dentro de um quaternário: “Basar, a dimensão corporal; Nephesh, a alma; Nous, a 

consciência; e Rouah ou pneuma, o sopro, o espírito” (LELOUP, 1998, p. 27).  

 

A antropologia de Fílon e dos Terapeutas de Alexandria englobam as três 

dimensões (soma, psique e nous) e acrescenta mais uma: o pneuma, que é o 

sopro da vida, o sopro criador e mantenedor da vida. Pneuma é traduzido 

como spiritus (espírito) pela cultura judaico-cristã. Pneuma é o Espírito de 

Deus doador da vida, a vitalidade do soma proveniente do sopro divino, a 

ruah (da tradição veterotestamentária) que entra no soma pela nephesh 

(narinas, garganta). Anima integralmente todo o ser humano (soma, psique e 

nous) e lhe dar o ser (o ôntico). O pneuma perpassa as outras três dimensões. 

Elas não existem separadas, independentemente uma da outra, mas existem 

unidas e animadas pelo pneuma. Desse modo, constituem o homem vivo e 

presente no mundo. O pneuma não nega nem reprime as outras dimensões, 

                                                 
23

 No entanto, para Joaquina Carita (2009, p. 59-60), há evidencias de que a descrição de Fílon aponta para 

uma realidade histórica da vida dos judeus egípcios. A primeira é que Fílon começa o seu tratado com uma 

referência aos essênios; comunidade antiga da qual há registros em autores como Flávio Josefo e Plínio-o-

Velho, bem como dos chamados escritores do Mar Morto. A segunda é que Fílon faz a descrição de certos 

detalhes topográficos que permitem localizar os terapeutas no espaço, mesmo que deles não restem vestígios. 

Seria uma região entre o lago Mareotis e o Mar Mediterrâneo, porque aí beneficiariam dos ventos vindos do 

mar e dos que vinham das águas do lago. 
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ele leva-as a um verdadeiro equilíbrio existencial, consequentemente a 

harmonia do homem, pois harmoniza o ser (MARTINS, 2009, p. 91). 

 

Por essa razão a chamada antropologia dos Terapeutas de Alexandria (MARTINS, 

2009) mostra que saúde é um conceito muito complexo; viver com saúde, cuidar da saúde não 

é tarefa simples, pois exige empenho do ser humano e envolve uma integração harmônica de 

todas as dimensões do ser humano: soma, psique, nous e pneuma. Acentuar uma dessas 

dimensões pode levar ao erro. Como resultado, pode-se curar uma determinada doença 

deixando o indivíduo humano ainda em uma situação de crise de sentido. Assim, os cuidados 

do corpo não excluem os cuidados da alma, os cuidados da alma não dispensam a dimensão 

ontológica e espiritual do homem. Por isso, para os terapeutas, saúde plena era a conjugação do 

corpo com a alma e a consciência, todos habitados pelo espírito. Nessa dimensão, os terapeutas 

eram 

 

[...] exímios na arte da interpretação e tinham como objetivo desvendar o 

sentido da dor, porque consideravam a enfermidade susceptível de 

interpretação, como se esta fosse um texto sagrado. Cuidar do corpo era 

cuidar do espírito e do desejo, reorientando-o para o que é essencial. Isto 

porque o desejo era sinal de insatisfação, de uma falta dolorosa, no fundo, 

uma doença. Estar triste era estar separado do ser. A saúde estava na alegria, 

porque constituía o sinal de Deus no ser humano. O ciúme e a inveja eram 

tratados pelo amor dispensado ao outro (CARITA, 2009, p. 62).  

 

 

Os terapeutas se preocupam fundamentalmente em ajudar as pessoas na superação de 

seus males existenciais, e para isso, aconselhavam uma vida regrada e austera. Havia, 

portanto, um grande cuidado com a vestimenta, com a alimentação, com os próprios desejos e 

com os outros. O mais interessante é que eles indicavam cuidar dos deuses, ou seja, cuidar 

das imagens que apontam o Absoluto.  

No entanto, é preciso certa atenção para apreender o sentido preciso acerca do 

significado do termo terapeutas e seu papel “curativo” ou “cuidador”, pois como Leloup 

(1998) faz questão de lembrar os terapeutas eram, antes de tudo, homens e mulheres que 

amavam e se dedicavam ao cultivo da sabedoria. Na verdade, diz Leloup, eles eram os 

 

[...] verdadeiros filósofos, isto é, não se contentavam apenas em discorrer 

sobre este ou aquele tema com brilho e galhardia, como o fazem os sofistas; 

eles se esforçavam por conformar o seu agir com o pensamento e o 

pensamento com o seu Ser profundo. O verdadeiro filósofo não se limitava 

apenas a especular, ele se transformava (LELOUP, 1998, p. 69).  

 



 65 

Assim, de acordo com o texto de Fílon, a comunidade de terapeutas era devotada à 

vida filosófica contemplativa 
24

. A preocupação primeira desses estudiosos da alma humana 

residia na cura do corpo e da alma das pessoas que os procuravam. Entretanto, para os 

terapeutas, o corpo não era visto como uma instância separada da alma, pois “cuidar do corpo 

de alguém é prestar atenção ao sopro que o anima” (LELOUP, 1998, p. 70). Se, por algum 

motivo, esse sopro não está circulando de forma eficiente, geram-se tensões e bloqueios. O 

papel do terapeuta era, antes, o “de „desatar‟ esse nós da alma, esses obstáculos à Vida e à 

Inteligência criadora no corpo animado do ser humano” (LELOUP, 1998, p. 71). Do que 

decorre uma visão complexa dos modos de adoecimento humano:  

 

O apego ao prazer (hedonè), a desorientação do desejo (epithymia), a tristeza 

(lypè), as fobias (phoboi), as invejas e cobiças (pleonexiai), a ignorância 

(aphrosynai), o não conformar-se ao que é (adikiai), e muitas outras 

patologias (pathon) e sofrimentos (Ibidem, p. 73). 

 

Em todos esses casos, a função do terapeuta consiste em prestar-se ao exercício da 

escuta dos sujeitos acometidos por essas enfermidades, levando-os de volta ao Ser. O 

terapeuta precisava aprender a escutar o logos manifesto em tudo que vive sobre a terra.  Mais 

do que isso: os terapeutas não só sabiam escutar, como tinham o dever de o fazer, porque isso 

lhes permitia apreender cada coisa como viva (CARITA, 2009, p. 65). Disso decorre a 

principal máxima dos terapeutas: para cuidar do Ser, deve-se cuidar do que não é doentio nem 

mortal. Por essa via, o olhar do terapeuta não estava voltado para a doença ou para o doente, 

mas para aquilo que está fora da doença e da morte, a capacidade humana de transcendência 

interior. Eles viam o ser humano como um espaço que teriam de ajudar a manter livre, pois ao 

manter esse espaço livre haveria também espaço para a liberdade e santidade no ser humano, 

o que significa que sua tarefa é Cuidar do Ser; cuidar do que em nós, se encontra além de 

qualquer denominação; do que em nós já é livre e aberto. Desse modo, Cuidar do Ser  

 

[...] não significa [apenas] ocupar-se com uma Existência, que se poderia 

apreender ou aconchegar no mais íntimo do ser humano; trata-se de uma 

transcendência interior, que é sempre dentro de nós o Desconhecido e o 

Inacessível. O ser não é “algo” qualquer, mas um Espaço, um Aberto que 

importa manter livre [...] (LELOUP, 1998, p. 100-101, grifos do autor).  

                                                 
24 Um dos aspectos concretos da terapia desta comunidade era o facto de prescindirem dos seus bens 

materiais. O dinheiro, as propriedades e os negócios eram considerados fontes de preocupação, ansiedade e 

esquecimento do sentido da vida. Esse despojamento dos bens materiais também se estendia aos bens 

afetivos, porque, para ser livre, a pessoa precisava desligar-se de certo número de relações. Por isso, eles 

“fundavam os seus estabelecimentos fora dos muros da cidade, em jardins ou lugares afastados, procurando a 

solidão” (CARITA, 2009, p. 63).  
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Apesar da linguagem em que a experiência do Cuidar do Ser é retratada, para os 

terapeutas, sempre na ótica de Leloup (1998, p. 102) , o cuidar não consiste em uma busca ou 

preocupação mística “com os bons fluidos soprados do universo”; pelo contrário, trata-se de 

desentulhar aquilo que dentro de nós ofusca a nossa compreensão da realidade, do Ser. Desse 

modo, as comunidades terapêuticas voltadas ao Cuidar do Ser indicavam que o apego 

excessivo ao ter é a razão que instala no ser humano a crise. Esse é uma questão importante, 

pois para Leloup (1998), com a modernidade, passamos a buscar estritamente nossa satisfação 

no ter, esquecendo-se do ser, o que, por um lado, potencializa e aperfeiçoa as condições 

materiais da existência, mas, por outro, incapacita o ser humana para a tarefa de realizar o 

sentido de sua existência.  

 

É preciso avançar e resgatar uma antropologia capaz de tocar na questão do 

ser, que possibilite o cuidado com o ser e a busca de sentido. O homem 

moderno está enfermo, pois vive num mundo enfermo. Enfermidade que vai 

muito além da mera doença físico-biológica, pois atinge o mais profundo do 

ser humano; atinge o seu ser e sua existência num mundo hostil (MARTINS, 

2009, p. 88). 

 

Dessa ótica, Cuidar do Ser passa e exige construir um sentido para a nossa presença 

no mundo, residindo nessa construção a formação primordial do ethos. Trata-se de uma tarefa 

ética porque, para existir, o ser humano precisa reconhecer sua interdependência dos demais, 

a partir do que ele “pode escolher (e escolhe) preocupar-se com o outro” (Idem, p. 90). Aqui, 

não é possível dar sentido desvinculando-se da questão do ser, do seu cuidado e do seu ethos.  

 

Cuidar do ser é abrir-se à busca de sentido, numa perspectiva de realização 

existencial, o que necessita de uma base antropológica integral e holística. 

[é] Nesse intuito [que] voltamos ao passado e encontramos na história Fílon 

de Alexandria e os Terapeutas do Deserto, que nos deixou escritos 

apresentados por Jean-Yves Leloup. Neles encontramos uma concepção de 

homem, por via de imagens, mais abrangente [...] (LELOUP, 1998, p. 93). 

 

A questão do sentido da existência está unida ao Cuidar do Ser. Esse cuidado é a 

chave que abre a pessoa o processo da busca de sentido para sua existência, harmonizando 

todas as suas dimensões e liberando-a para conduzir sua vida. Essa base antropológica 

permite vislumbrar a ontologia ética do cuidado. Na leitura que Martins (2009, p. 94) realiza 

da antropologia do cuidar de Leloup, faz parte do cuidado o ser-em-si-mesmo, a dimensão 

ontológica existencial e o ser-junto-ao-outro.  
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Por sua primeira natureza, cuidado inclui, pois duas significações básicas, 

intimamente legadas entre si. A primeira, a atitude de desvelo, de solicitude 

e de atenção para com o outro. A segunda, de preocupação e de inquietação, 

porque a pessoa que tem cuidado se sente envolvida e afetivamente ligada ao 

outro. Contudo parece que essa dimensão ontológica do cuidado está 

encoberta no homem contemporâneo. A supremacia do logos, da razão 

analítica com o alto desenvolvimento técnico, enviou para profundezas 

impenetráveis do ser o eros e o pathos necessários para o cuidado com o 

outro, com o ser humano tão fragilizado diante da violência do mundo 

mecanicista (LELOUP, 1998, p. 95). 

 

Nessa perspectiva, cabe ao eros  também impelir o homem ao cuidado com o ser, pois 

possibilita a ternura e o vigor entrarem em uma relação concreta no cuidar de si e do outro, 

lembrando que “o eros não pode ser compreendido próximo de algo libertinoso” (LELOUP, 

1998, p. 95); eros é uma ponte que liga a ternura e o vigor da sua força dinâmica e 

transformadora da vida; dimensão vital para o cuidado de si e do outro. 

  

O eros é parte do ser, está dentro da antropologia integral e holística, isto é, 

parte do ser em relação sistêmica. O eros exerce sua função primordial de 

cuidado, ternura e vigor na condução e vivência do ágape na medida que é 

conduzido pelo pneuma, pelo sopro vital, gerador de vida e de equilíbrio 

entre todas as dimensões do ser humano. O pneuma não deixa o eros 

desgarrar das demais parte estruturantes do homem. Aqui acontece uma 

transformação sutil, quase imperceptível, do eros para o ágape. O eros é 

absorvido pelo ágape, sem perder sua função e sem deixar de existir 

(continua impulsionando ao cuidado por base), numa união intrínseca capaz 

de mostrar a verdadeira essência do ser: O cuidado com todo seu vigor e 

ternura transformadores (LELOUP, 1998, p. 96). 

 

Por tudo isso, Cuidar do Ser possibilita uma relação completamente renovada com a 

natureza e com o outro. Não se desqualifica a razão analítica instrumental, mas lhe fornece 

um sentido mais autêntico à construção da harmonia do ser humano na sua relação com o 

semelhante e com o mundo. O verdadeiro sentido das coisas é dado ou descoberto pelo 

homem quando o Cuidar do Ser não é negligenciado. Na antropológica de Fílon, percebemos 

a importância de ver o ser humano de forma integral. 

De fato, as reflexões sobre o Saber cuidar de Boff (1999) e a exposição do Cuidar do 

Ser de Leloup (1998), postulam que o cuidado só é efetivo quando age dentro da integralidade 

da natureza humana, ou seja, quando envolve a totalidade da existência humana. Ambos 

expõem um novo paradigma recusando as objetificações e dualidades, a partir das quais nos 

acostumamos a pensar e a praticar a educação.  

Contudo, tanto Leonardo Boff quanto Jean-Yves Leloup tematizam o cuidado por um 

prisma analítico cristão. A base religiosa de suas reflexões está claramente posta. Por meio 



 68 

desse prisma, a ética do cuidado é abordada como um gesto de transcendência, o que pode 

gerar problemas específicos de tradução, para o campo pedagógico, no contexto de uma 

sociedade secular e marcadamente plurirreligiosa como a nossa. Com isso, não queremos 

desqualificar essas abordagens que, como pode ser constatado ao longo de toda a exposição 

realizada, apresentam uma perspectiva radical de compreensão do ser humano e dos desafios 

que configuram nossa sociabilidade. 

Ao mesmo tempo, parece claro que, para os autores abordados, falar de abertura à 

transcendência não precisa remeter imediatamente a uma crença religiosa, sobretudo 

confessional, fechando o debate, apesar dos mesmos fazerem um uso intenso de textos e 

metáforas oriundas da tradição judaico-cristã. Além disso, nos dois casos apresentados, a 

experiência transcendente precisa romper com a ordem histórico-temporal, o que indica uma 

sensibilidade para as questões da finitude humana. Mesmo assim, o cuidado exige a 

participação com uma dimensão qualificada como Ser transcendente.  

Sem desconsiderar a prevalência na história ocidental dessa experiência de 

transcendência, fundada nas tradições do antigo Israel e posteriormente remodeladas pelo 

cristianismo, consideramos também importante abordar a ética do cuidado a partir de uma 

tradição menos comprometida com a linguagem e o escopo de fé dessas duas tradições
25

. 

Nessa perspectiva, optamos por priorizar, a tematização da noção de cuidado no interior do 

pensamento tardio do Michel Foucault, uma vez que a sua genealogia da noção de cuidado é 

norteada por uma defesa intransigente de uma ética-estética que se realiza no âmbito estrito da 

imanência de uma vida.  

 

2.2. O cuidado de si no pensamento tardio de Michel Foucault  

 

O filósofo francês Paul-Michel Foucault (1926-1984) é considerado um dos maiores 

pensadores do século XX, tanto pela maneira inquietante de problematizar seus estudos 

quanto pelo caráter transgressor de suas análises acerca dos modos pelos quais os indivíduos, 

dentro de uma teia intricada de poder-saber, tornam-se sujeitos. Nascido em uma família 

tradicional de médicos, Foucault frustra as expectativas paternas ao interessar-se por história e 

filosofia. Entretanto, sua mãe o apoia em seu objetivo, e ele termina por ingressar na Escola 

Normal Superior, após contatos intensos com Jean Hyppolite, professor do Collège de 

                                                 
25

 Ao mesmo tempo em que reconhecemos também a existência de outras formas de experiência 

transcendentais nas tradições do Oriente e do Extremo Oriente e onde seria possível encontrar outros solos 

fundamentais para abordar as dimensões do cuidado e do cuidar em nossa cultura. 
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France, no qual ele mesmo ingressará alguns anos depois como professor da cadeira de 

história dos sistemas de pensamento.  

 Devido a sua morte, seu projeto mais ambicioso ficou inacabado: A história da 

sexualidade. O primeiro dos três volumes foi publicado em 1976 com o título A vontade de 

saber, abordando o processo pelo qual, durante a modernidade, a vida natural dos indivíduos é 

incluída “nos mecanismos e nos cálculos do poder estatal, e a política se transforma em 

biopolítica” (AGAMBEN, 2010, p. 28). Após um intervalo de oito anos, ele publica, em 

1984, os dois últimos volumes da série, intitulados, respectivamente, O uso dos prazeres e O 

cuidado de si. Nessas duas obras, Foucault buscou examinar como os antigos gregos e 

romanos, mediante regras e condutas estabelecidas naquelas sociedades, constituíam-se 

enquanto sujeitos de desejo. Contudo, é importante ressaltar que não se tratava, para Michel 

Foucault, de realizar   

 

[...] uma história dos comportamentos e das práticas, nem mesmo de uma 

história das idéias antigas relativas à sexualidade. Trata-se simplesmente de 

reencontrar e de examinar os discursos a partir dos quais os indivíduos 

compreendiam e governavam sua experiência sexual (PRADEAU, 2008, p. 

131-132).    

 

 

No livro Foucault e a Educação, Veiga-Neto (2007, p.15).) apresenta uma passagem 

sugestiva dita por Pierre Bourdieu sobre Foucault: “A obra de Foucault é uma longa 

exploração da transgressão, da ultrapassagem do limite social, que se liga indissoluvelmente 

ao saber e ao poder”. E é no interior dessa ultrapassagem dos limites sociais que Foucault, um 

pensador que recusava qualquer rotulação de seu pensamento, realiza, no início da década de 

1980, um deslocamento surpreendente em suas pesquisas e porque não dizer em sua própria 

maneira de estar no mundo.  

Pois, se em suas pesquisas na década de 1960, o filósofo anunciava a “morte do 

Homem”, em meados da década de 1970, com a publicação do primeiro volume da História 

da sexualidade – A vontade de saber (1976) e do curso Em defesa da sociedade (1975-1976), 

no Collège de France, Foucault realiza um balanço crítico de suas próprias investigações em 

torno dos saberes desqualificados pela ciência, o que o levará segundo Candiotto (2001, p. 28) 

a um novo deslocamento, culminando em seus últimos escritos na defesa de que “o que se 

trata (nas suas pesquisas) não é tanto a compreensão das relações de poder por meio dos 

micro-poderes, mas principalmente o nexo que as mesmas estabelecem com a constituição do 

sujeito”. Curiosamente, nesse percurso, Foucault redescobre a filosofia antiga. Mas vale 

ressaltar que 
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[...] o que lhe interessa não são as doutrinas, não é a teoria, não são os 

elementos de conhecimento, mas o que ele chama de “técnicas de 

subjetivação”. Isto é: ele encontra na sabedoria antiga procedimentos pelos 

quais o sujeito é convidado a se construir a si próprio, como se a própria vida 

devesse ser para cada um de nós um material que fosse preciso trabalhar e 

moldar. A filosofia se entende neste caso como o empreendimento pelo qual 

cada um é convidado a dar uma forma à sua liberdade e, consequentemente, a 

se inventar. (GROS, 2010, p. 179).  

 

Assim fica evidente que esses estudos tinham como proposta “uma nova economia das 

relações de poder por meio do uso das „formas de resistência contra as diferentes formas de 

poder como um ponto de partida‟” (CANDIOTTO, 2001, p. 28).  

 

Estes escritos tratam da luta interior contra a forma como o poder na 

sociedade ocidental tem caracterizado o indivíduo, marcando-o com uma 

identidade, tornando-o sujeito. Mas, para Foucault o que importa não são tais 

identidades atribuídas pela sociedade disciplinar, e sim como nessa 

sociedade deu-se a constituição dos modos de existência ou estilos de vida 

específicos (CANDIOTTO, 2001, p. 29).  

 

 

Nesse percurso, Michel Foucault apresenta uma via alternativa para a tematização do 

modelo de sujeito, sociedade e educação desenvolvidos e praticados na modernidade. 

Compreendendo por cuidado de si a atitude que o sujeito estabelece consigo mesmo no 

propósito de alcançar a verdade acerca de sua própria existência, ele caracteriza o cuidado de 

si, simultaneamente, como um exercício ético e espiritual.  

  

O cuidado de si é uma espécie de aguilhão que deve ser implantado na carne 

dos homens, cravado na sua existência, e constitui um princípio de agitação, 

um princípio de movimento, um princípio de permanente inquietude no 

curso da existência (FOUCAULT, 2004, p. 11).  

 

 

No curso A hermenêutica do sujeito, Foucault (2004) tenta reconstruir a história do 

cuidado de si na cultura greco-romana, problematizando a relação entre o sujeito e a verdade, 

através de asceses 26 denominadas de práticas de si. Nesse contexto, ele também chama 

atenção para o ofuscamento do preceito ético do cuidado de si, gerando, como consequência, 

uma espécie de eclipse da espiritualidade em nossa modernidade filosófica e pedagógica. Daí 

                                                 
26

 De modo geral, compreendemos por ascese (ou áskesis), a maneira pela qual o sujeito realiza um trabalho 

de si para consigo, “transformação progressiva de si para consigo em que se é o próprio responsável por um 

longo labor [...], tornando-se “capaz de verdade” (FOUCAULT, 2004, p. 20)”. É a transformação de si 

mesmo, através de certas práticas e procedimentos espirituais, em sujeito moral.  
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por diante o acesso à verdade ocorre por meio estrito de um ato de conhecimento racional, 

“privilegiando as regras de formação do método ou a estrutura do objeto a ser conhecido” 

(FREITAS, 2010, p.63). O conhecimento deixa de comportar uma dimensão ética e espiritual, 

decorrendo desse fato a potencialidade heurística da noção de cuidado de si para a atualidade 

de nossa reflexão pedagógica. 

 

A ética do cuidado de si sinaliza um esforço de ressignificação do papel da 

formação humana, partindo-se da premissa que a subsunção do princípio do 

cuidado de si contribuiu para impedir uma visão multidimensional do 

sujeito, o que tem implicações diretas para o campo educacional e, mais 

especificamente, para a formação de novas gerações (FERREIRA, 2007, p. 

144).  

 

Antes de abordar as práticas de si, investigadas por Foucault, faz-se necessário que 

compreendamos, embora sucintamente, a trajetória analítica e os deslocamentos efetuados por 

Foucault no âmbito da tematização do cuidado de si.  

 

2.2.1 Das Artes de Governar às Artes da Existência 

 

Em meados dos anos 1970, Foucault investigou as transformações que certas 

instituições passaram ao longo de um período que vai do Antigo Regime à Modernidade, 

buscando compreender o que se convencionou chamar de Artes de governar – caracterizadas 

pelas práticas pastorais de governo, posteriormente absorvidas pelo Estado, numa dinâmica 

por ele denominada de governamentalização. Por governamentalização, Foucault (2008b, p. 

143-144), entende o  

 

conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises e 

reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bem 

específica, embora muito complexa de poder que tem por alvo principal a 

população, por principal forma de saber a economia política e por 

instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança.  

 

 

Uma espécie de linha de força que, em todo o Ocidente, produziu o desenvolvimento 

de toda uma série de aparelhos específicos de governo. Mas, curiosamente, nos processos de 

governamenalização Foucault localiza também um modo complexo de exercício do poder: o 

governo de si. Como nos fala Freitas (2010, p. 66), trata-se de uma “governamentalidade da 

distância ética”, na qual o próprio sujeito, envolvido com o exercício de determinadas 
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práticas, articula e expressa “capacidades humanas cruciais” (FREITAS, 2010, p.67). 

Capacidades que potencializam relações éticas.  

 

A constituição dos processos de subjetivação, tal como refletidos nos 

trabalhos finais de Foucault, permite uma investigação original dos 

processos de formação humana como experiência, ou seja, um processo do 

qual um sujeito ativamente [...] em um tipo de entrelaçamento diverso 

daquele em que a subjetividade aparece apenas como uma derivada das 

relações da saber/poder (...) (FREITAS; NUNES; SILVA, 2010, p.13).  

 

           Ou seja, a experiência de subjetivação tematizada pela via do cuidado de si acabou por 

oferecer uma via alternativa para nos relacionarmos conosco mesmo, com o mundo e com o 

conhecimento em uma chave distinta daquela fornecida pela ciência, pela economia ou pelos 

poderes governamentais instituídos.  

          Observa-se aqui o deslocamento dos trabalhos tardios de Foucault do foco nas artes de 

governar para as artes da existência. Trata-se do retorno de Foucault aos gregos e aos 

romanos. Na Grécia helenística e na Roma imperial, a preocupação consigo e a busca pela 

verdade se entrelaçavam com o desejo de alcançar a felicidade e a sabedoria, mediante um 

ideal de bem viver.  

         Essa busca, contudo, não se caracterizava por uma atitude egocêntrica, era, antes de 

tudo, uma maneira dos homens entrarem em sintonia consigo mesmo. Embora relacionada 

fortemente com a posição social ocupada pelos indivíduos, essa busca por dar forma à própria 

vida estava inserida no contexto de zelo por si. Por essa razão, nesse contexto, Epicuro (341 a. 

C. – 270 a. C.), afirmava que nunca é tarde ou cedo para filosofar, que era aconselhável 

filosofar quando se é jovem, mas, também, quando se é velho. Um conselho diferente daquele 

preconizado por Sócrates, pois para esse o cuidado estava reservado, especialmente aos 

jovens, como uma maneira de retificar uma pedagogia defeituosa e prepará-los para o 

exercício do poder.  

          Assim, além da filosofia epicúrea, a filosofia estóica latina, nas figuras de Epicteto, 

Marco Aurélio e Sêneca, amplia a noção de cuidado, em que ele deixa de ser apenas 

privilégio daqueles que pretendiam governar a cidade, tornando-se um preceito que regerá a 

vida total do indivíduo e de pessoas comuns. Todos são convidados a zelarem por si mesmos. 

Dentro desse contexto de preocupação com o si mobilizam-se inúmeras técnicas (ou asceses) 

para trabalhar consigo mesmo.  

         A preocupação consigo se configura, nesse momento, como uma prática social 

intensiva, tomando a forma de “estruturas mais ou menos institucionalizadas” (FOUCAULT, 
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2002, p. 57). Sob este horizonte, temos a efetivação de inúmeras práticas de subjetivação, 

dentre as quais, a escrita de si e a escuta. A escrita adquire ampla visibilidade de modo que as 

pessoas tomam notas sobre si próprias, bem como das atividades que realizam durante o dia: 

“tomar notas sobre as leituras, as conversas, as reflexões que ouvimos ou que fazemos com 

nós mesmos; conservar cadernos de apontamentos sobre assuntos importantes” (FOUCAULT, 

2004, p. 607), tudo isso para a se constituir em uma importante e movimentada atividade 

formativa.  

             
A escrita é, assim, um elemento de exercício e um elemento de exercício que 

traz a vantagem de ter dois usos possíveis e simultâneos. Uso, em certo 

sentido, para nós mesmos. É escrevendo, precisamente, que assimilamos a 

própria coisa na qual se pensa. Nós a ajudamos a implantar-se no corpo, a 

tornar-se como que uma espécie de hábito, ou em todo caso de virtualidade 

física (...) escrevemos após a leitura a fim de podermos reler, reler para nós 

mesmos e assim incorporarmos o discurso verdadeiro que ouvimos da boca 

de um outro ou que lemos sob o nome de um outro. Uso para nós; mas 

certamente a escrita é também um uso que serve para os outros (Idem, p. 

432-433).  

 

 A escrita de si assume uma função reflexivo-formativa evidente. Escreve-se acerca de 

suas próprias inquietações sejam elas morais ou intelectuais. A finalidade última permanece 

sendo sempre transformar aquele que escreve, enriquecendo a experiência da pessoa com ela 

mesma e com os outros indivíduos. Nessa direção, também se escreviam cartas aos amigos no 

intuito de dar-lhes conselhos, cujo exemplo típico são as correspondências de Sêneca a 

Lucílio, em que aquele, um homem já maduro, comenta sobre princípios de conduta moral ao 

jovem Lucílio, além de destacar a importância de um trabalho de si constante e com a ajuda 

de outrem.  

 

O imperador - filósofo Marco Aurélio também lançava mão da escrita 

pessoal como uma maneira de refletir sobre as ações realizadas por ele 

durante o dia – se ele havia alcançado os objetivos previamente 

estabelecidos; escrevia acerca de suas inquietações morais e intelectuais, da 

condição de sua saúde, do que comeu; tendo nascido dessa prática incessante 

de escrita as suas famosas Meditações. Semelhante ao imperador Marco 

Aurélio, Sêneca também apreciava essa atenção direcionada aos fatos 

cotidianos. Para o próprio Marco Aurélio era imprescindível manter uma 

relação do corpo com a alma – daquilo de que se alimentou durante o dia, de 

seus problemas de saúde -; enfim, havia um equilíbrio no que se refere à 

atenção dada ao corpo, bem como a alma (CANDIOTO, 2008, p. 99). 

 

 

 Outro procedimento bastante enfatizado nas práticas relativas ao cuidado de si era a 

chamada escuta ativa. Bastante difundida no mundo antigo (FOUCAULT, 2004), a escuta 
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ativa se caracterizava por um modelo pedagógico, uma vez que era construído mediante a 

relação do mestre com o discípulo. A escuta ativa consiste em o professor transmitir 

ensinamentos (denominados logoi) para a transformação interior de seus discípulos, de modo 

que esses discursos sejam subjetivados pelos ouvintes. A denominação escuta ativa decorre 

da necessidade do ouvinte dispender muita atenção no propósito de refletir e incorporar, em 

sua própria vida, aquilo que estava ouvindo. 

  

Primeiramente, pois, escutar. Pode-se dizer que escutar é com efeito o 

primeiro procedimento na ascese e na subjetivação do discurso verdadeiro, 

uma vez que escutar, em uma cultura que sabemos bem ter sido 

fundamentalmente oral, é o que permitirá recolher lógos, recolher o que se 

diz de verdadeiro. Mas, conduzida como convém, a escuta é também o que 

levará o indivíduo a persuadir-se da verdade que se lhe diz, da verdade que 

ele encontra no logos... a escuta será o primeiro momento deste 

procedimento pelo qual a verdade ouvida, a verdade escutada e recolhida 

como se deve, irá de algum modo entranhar-se no sujeito, incrustar-se nele e 

começar a tornar-se sua e a constituir assim a matriz do êthos (FOUCAULT, 

2004, p. 402. Grifos do autor).  

             

           Por fim, Foucault ressaltou a técnica estóica do exame de si mesmo. O exame tinha 

como alvo preparar o indivíduo para a assimilação da verdade de sua própria realidade, 

transformando-a em princípio de ação para a sua existência. É nesse âmbito que surge 

também a meletê – palavra grega que significa meditação – uma meditação que permite ao 

homem refletir sobre como reagiria caso se deparasse com uma situação semelhante àquela 

que meditou, ou seja, buscava-se “imaginar como se articulam diversos acontecimentos 

possíveis a fim de experimentar de qual maneira se reagiria: essa é a meditação” 

(FOUCAULT, 2004, p.14). 

           Assim, a escrita, a escuta, o exame e a meditação tinham como meta preparar o 

indivíduo para a assimilação de verdades acerca de sua própria vida, transformando-as em 

princípios de ação capazes de iluminar sua conduta prática. A assimilação das verdades era o 

que possibilitava um saber prático-existencial destinado a preparar os sujeitos a lidarem com 

suas experiências vitais. No conjunto, essas artes da existência contribuíam para articular um 

modo de vida singular.  

          Para Foucault (2004), esse modo vida precisava ser produzido por um movimento 

próprio do sujeito. Na verdade, um duplo movimento denominado por ele de eros e áskesis, as 

duas formas ou modalidades segundo as quais o sujeito pode se auto transformar, estilizando 

sua vida como uma obra de arte. Por essa razão, no curso A Hermenêutica do sujeito, Foucault 

nos faz ver que o cuidado de si não está restrito apenas ao plano da cognição e das teorias, 
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mas articula também o “plano das atitudes, [...] do olhar, à ordem das práticas, que constituem 

todo um modo de existência” (MUCHAIL, 2012, p. 9), onde o amor, entre professores e 

alunos, desempenha um papel vital. Nos termos de Fimiani (2004), o amor é um convite 

endereçado pelo mestre para o que discípulo se comprometa com o exercício ético de 

formação de si mesmo. Mais ainda: em Sêneca, Epicuro e Marco Aurélio eros se configura 

como um “amor ao mundo” (p. 117). O cuidado de si postula, então, uma erótica pedagógica 

que problematiza o desafio que o cuidado nos traz quando se torna uma força capaz de ativar 

e desdobrar os poderes éticos e políticos dos sujeitos.  

 

2.2.2 Os usos pedagógicos da noção de cuidado de si 

 

A ética do cuidado foucaultiana consiste em um questionamento dos nossos limites e 

se desdobra na criação de outras formas de existência, em que o sujeito para se constituir 

enquanto sujeito ético precisa se colocar em jogo, problematizando os seus próprios modos de 

existir. Nesse contexto, a noção de cuidado de si tem despontando como um dos conceitos 

que tem sido alvo de contribuições e desdobramentos para as questões pedagógicas. Em 

recente publicação, Muchail (2011), por exemplo, aborda a face de Foucault como mestre do 

cuidado. Alves (2012) 
27

, em uma pesquisa recente problematiza alguns dos usos que têm sido 

feitos da noção de cuidado de si foucaultiana na reflexão filosófica e pedagógica 

contemporânea, discutindo como diferentes pesquisadores têm utilizado a noção para repensar 

a ideia de formação. 

A noção de cuidado de si foucaultiana vem se destacando, através de um movimento 

de tematização da experiência formativa, redimensionando categorias cruciais para se pensar 

a educação na contemporaneidade. Para os propósitos de nossa análise, interessa ressaltar a 

acolhida no campo educacional dos cursos proferidos por Foucault nos últimos anos de sua 

vida, já que é por meio de seus ditos e escritos que vem se desdobrando um novo quadro 

categorial no tratamento do pensamento foucaultiano pelos educadores. Aqui podem ser 

vislumbradas algumas implicações dos usos recentes da noção de cuidado de si, cartografadas 

no trabalho de Alves (2012).  

                                                 
27

 Para essa autora, a retomada do ideal da formação humana, pela cifra do cuidado de si, aponta mudanças significativas 

nos modos pelos quais o pensamento de Foucault foi recepcionado nos anos 1980 e 1990, em nosso país, o que estaria 

possibilitando uma leitura alternativa da questão do sujeito, para além das aporias geradas pelo debate modernidade 

versus pós-modernidade. Nos seus próprios termos: “a chave analítica do cuidado de si tal como problematizada no 

pensamento tardio de Foucault propicia uma reflexão sui generis sobre o sujeito da educação, capaz inclusive de retomar 

os ideais clássicos da formação humana, embora prescindindo de uma concepção de natureza humana fixa e 

essencialista” (ALVES, 2012, p. 92). 
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Na abordagem trazida por Nadja Hermann, por exemplo, a face tardia de Foucault se 

destaca enquanto uma perspectiva filosófica de estetização da ética, o que é considerado uma 

exigência vital diante do processo de pluralização do mundo da vida, impulsionando inclusive 

novas análises para a formação ética dos sujeitos (ALVES, 2012, p. 105).  O cuidado de si 

caracteriza-se fundamentalmente como uma crítica.  

 
É crítica enquanto reconhece que os limites de saber e dispositivos de poder, 

sob os quais se situam nossa experiência, não são imutáveis e a própria 

experiência histórica aponta que os modos de proceder mudam. A escolha 

pelo estilo de vida, o trabalho de criação sobre a própria conduta tem o papel 

de questionar o atual sistema de relações. (HERMANN Apud. ALVES, 

2012, p. 105). 

 

Ainda de acordo com Alves (2012, p. 106), Hermann também entende que o cuidado 

de si foucaultiano propõe um modelo positivo de experimentação, na medida em que a atitude 

crítica consiste em “por a prova” os limites que nos são impostos. É em função da 

experimentação dos limites e contingências que nos fazem ser o que somos que podemos 

desenvolver práticas de criação e transformação de nós mesmos, dissolvendo “os 

determinismos” e abrindo novos “espaços de possibilidade”. A confluência entre crítica e 

experimentação tornaria possíveis as ideias de criação e liberdade.  

Nos escritos de Silvio Gallo, por sua vez, as reflexões éticas e políticas em torno do 

cuidado de si contribuem para a formulação do que ele denomina de educação menor. As 

conexões entre esses temas são elaboradas a partir do exercício da escrita apreendida como 

uma prática de si. Nesse sentido, ele destaca que toda tekne tou biou implica uma askesis, e 

nesse caso a escrita ocuparia, enquanto exercício de pensamento, um lugar vital no modo 

como o sujeito cuida de si mesmo. O exercício da escrita materializaria uma função 

formativa, servindo “como uma forma de transformar a verdade em ethos, em forma de 

conduta para moldar a própria vida, como o artesão que com as mãos dá forma ao barro” 

(GALLO Apud. ALVES, 2012, p. 109). Educar seria 

 
[...] uma ação ética baseada num cuidado de si e num cuidado do outro, em 

que o jogo da construção da liberdade só pode ser jogado como um jogo 

coletivo, de mútuas interações e relações, em que as ações de uns implicam 

em ações de outros. Um jogo em que uns se fazem livres aprendendo da 

liberdade dos outros; em que uns se fazem livres na medida em que ensinam 

a liberdade aos outros (ALVES, 2012, p. 111).  

 

Na perspectiva de Dalbosco, o cuidado de si é tematizado a partir da noção de 

conversão a si estóica. As implicações de sua leitura para o campo pedagógico são 
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sistematizadas em dois grandes eixos: o da governabilidade e o da ampliação do conceito de 

experiência.  

 

No primeiro âmbito, da governabilidade, Dalbosco parte de uma crítica que 

desemboca na questão da coordenação da ação docente. A crítica inicia 

apontando a hegemonia dos poderes políticos instituídos, postulando a 

desobjetificação da noção de poder para compreendê-lo como práticas 

reversíveis. Esse desvio é importante porque, nos termos de uma 

coordenação democrática da ação docente, o poder não pode ser 

essencializado, remetendo antes a uma relação ética do sujeito definida pela 

relação de si para consigo mesmo. Sem essa forma de relação ética a si, todo 

o esforço de Dalbosco para focalizar o modelo estóico de conversão 

naufragaria, impossibilitando transpor o debate foucaultiano, tal como 

interpretado pelo autor, para a ação pedagógica (ALVES, 2012, p. 111).  

       

     No segundo eixo de contribuições, o cuidado de si visa uma ampliação do conceito de 

experiência formativa a partir de uma crítica ao modelo cartesiano de experiência ancorada 

em uma teoria universal do sujeito fundador.  

 

Se tradicionalmente, o educador é visto como um transmissor de 

conhecimentos, o cuidado de si como conversão a si amplia o sentido de sua 

ação concebendo-o como alguém que „estende a mão‟, que „faz sair de si‟ e 

o „conduz para fora. O que rebate no processo de ensino aprendizagem 

chamando a atenção para a indispensabilidade de adotar-se uma visão 

englobante nos assuntos relativos à formação humana e deslocando a ação 

docente do âmbito objetual para inseri-la na esfera do exercício permanente 

de si para consigo mesmo, que, conduzido adequadamente, põe a exigência 

da inclusão moral do outro (ALVES, 2012, p. 112). 

 

  

Em outra direção, a leitura que Freitas (2010) faz do Foucault tardio prioriza o cuidado 

de si enquanto um imperativo da formação espiritual do sujeito, apresentando o diálogo 

Alcibíades como paradigma da formação espiritual mediada pelo cuidado de si. Desse modo, 

esse pesquisador enfatiza a constituição do sujeito ético de verdade “do ponto de vista da 

espiritualidade” uma vez que a ética jamais se esgotaria em “um puro e simples ato de 

conhecimento” (FREITAS, 2010, p. 64). Ao priorizar a leitura foucaultiana do texto 

Alcibíades, ele também destaca as oposições entre filosofia e espiritualidade, como forma de 

crítica ao modo como, na modernidade, 

 

[...] o sujeito se constitui pela submissão a uma identidade definida pelo seu 

ser cognoscente, enquanto condição para que se eleve ao plano dos valores 

universais que definem a verdade. Os modernos [afirma] são arremessados 

para dentro de si mesmos, fechando-se na interioridade de sua própria 

consciência e expandindo uma das mais persistentes tendências da filosofia 
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moderna: o cultivo de uma preocupação com o cogito, fazendo com que o 

mundo seja apreendido pelo filtro do eu (FREITAS, 2010, p. 65). 

 

Ao pensar a ideia de filosofia como espiritualidade seria possível, ele acredita, um 

distanciamento das formas hegemônicas de subjetivação, bem como da ideia de um sujeito a 

priori da experiência formativa, para se tematizar a possibilidade do sujeito se constituir por 

meio de suas escolhas de vida. Trata-se de evidenciar uma perspectiva de cultivo da ética do 

cuidado mediante “uma atitude em relação aos valores (e paixões) que movem as nossas 

ações” (FREITAS, 2010, p. 74). Nesse caso, o foco da ação pedagógica seria a produção de 

formas de experiência que conduzam o indivíduo a tornar-se sujeito. 

 Por fim, Pedro Pagni ao ler o cuidado de si, no pensamento tardio de Foucault, aponta 

para uma reconstrução da relação entre mestre e discípulos no âmbito das práticas de cuidado. 

Pagni acredita ser possível vislumbrar os campos de problematização de nossa atitude ética e 

de nossa ação política diante das vidas, assim como em que sentido a exercemos e como, na 

qualidade de educadores, em nossa ação pedagógica. O desafio seria como pensar a ideia de 

arte viver, postulada pelo cuidado de si, em meio à hegemonia das práticas de sujeição na 

práxis pedagógica.  

 

O problema do reconhecimento da ignorância ocupa um lugar significativo 

no argumento de Pagni. Contrapondo-se a interpretações comuns, no campo 

pedagógico, ele compreende que a ignorância, tal como abordada na 

filosofia socrático-platônica, não se trata de um quantum de experiências e 

saberes acumulados, muito menos estaria atrelada a questões etárias. Antes 

se trata, na relação entre mestre e discípulo, de um espaço capaz de fazer 

brotar a linguagem e o pensamento face ao inusitado e do estranhamento que 

suscitam um no outro. Esse é um passo vital no seu argumento, pois essa 

ideia de ignorância possibilita um desdobramento curioso das suas reflexões, 

rompendo com a noção de infância como uma etapa específica da vida e 

tomando-a enquanto condição e possibilidade mesma de pensar a própria 

experiência humana (ALVES, 2012, p. 117). 

 

  

 Pagni também retoma ao modelo estóico de cuidado de si, pois nesse modelo tanto o 

mestre quanto o discípulo sairiam transformados da relação educativa, uma vez que ambos 

não possuem um domínio absoluto sobre os acontecimentos do mundo.  

 

[Contudo] o mestre não se furta a ensinar seus discípulos por meio de um 

franco falar (parresia) as técnicas necessárias para as experiências da vida, 

ao mesmo tempo em que os discípulos amam e respeitam o mestre, ouvindo 

os seus ensinamentos porque confiam nele e buscam praticar os exercícios 

para receber os acontecimentos da vida. Mestres e alunos estão direcionados 

para buscarem em si mesmos não propriamente o ponto que liga a sua alma 
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com o divino, como no modelo platônico, mas as forças vitais, os recursos 

morais e intelectuais necessários para enfrentar os acontecimentos da vida, 

almejando serem dignos em sua arte aquilo que a vida lhes reserva e, ao 

mesmo tempo, aos mistérios característicos de sua própria existência 

(ALVES, 2012, p. 119).  

 

 Importante para Pagni é destacar que a ética do cuidado se distancia das artes de 

governar vigente na escola contemporânea, defendendo sua reativação como condição de 

produção da educação como arte de viver e como formação humana. 

 Em síntese, todas essas leituras da ética do cuidado de si descrita e analisada por 

Foucault, em seus escritos tardios, enxergam implicações significativas para o exercício da 

práxis pedagógica na atualidade, possibilitando, ao mesmo tempo, a emergência de um 

discurso renovado da educação como formação humana.   

 Embora, como afirma Alves (2012), cada uma das leituras desenvolva uma 

perspectiva analítica singular acerca da noção de cuidado de si, observa-se que elas se 

encontram em vários aspectos. Além de uma análise praticamente consensual em torno da 

crise dos fundamentos da educação, todos apontam que a ética do cuidado possibilita 

compreender a formação humana enquanto possibilidade de criação de novos modos de vida 

não se reduzindo à aquisição de conteúdos e habilidades instrumentais, desvelando outras 

formas de experienciar os modos de ser-sujeitos da educação.   

 Contudo, resta-nos verificar como essas ideias estão sendo concretamente exploradas 

nas práticas educativas movidas por educadores situados no campo da educação não-formal. 

A intenção, portanto, nos capítulos que seguem, é apresentar analiticamente, a partir de uma 

investigação de campo, como educadores têm se apropriado das noções de cuidar e de 

cuidado, mobilizando-as no desenvolvimento de intervenções educativas pautadas pelas ideias 

de integralidade e espiritualidade.  
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CAPÍTULO III  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Face ao exposto cumpre esclarecer, nesse momento, os procedimentos mobilizados 

durante a investigação de campo que procurou apreender, em uma experiência educativa 

concreta, os usos que os educadores vêm fazendo da noção de cuidado e de cuidar. A referida 

investigação encontra-se no âmbito das chamadas pesquisas qualitativas, uma vez que essas 

abordagens nos possibilitam dar maior atenção à análise dos significados que as pessoas 

conferem “às suas ações no meio ecológico em que constroem suas vidas e suas relações” 

(CHIZZOTTI, 1998, p. 78).  

Nessa modalidade investigativa, os pesquisadores se recusam adotar um modelo de 

pesquisa experimental (no sentido cartesiano), pois esse determina “um padrão único de 

pesquisa para todas as ciências, calcado no modelo de estudo das ciências da natureza” 

(CHIZZOTTI, 1998, p. 78). Admite-se, então, que as ciências humanas e sociais possuem 

seus próprios pressupostos de investigação, tendo em vista a “interdependência viva entre 

sujeito e objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade” 

(CHIZZOTTI, 1998, p. 79). O fenômeno, nessa visão, pode ser melhor conhecido no contexto 

em que ocorre e no qual ocorre, devendo ser pesquisado de uma forma integrada, o que vem 

de encontro ao nosso próprio objeto de estudo. Pois a ideia é captar o fenômeno a partir da 

experiência das pessoas nele envolvidas. Dessa ótica,  

 

O conhecimento [nessas abordagens] não se reduz a um rol de dados 

isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte 

integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 

atribuindo-lhe um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está 

possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas 

ações (CHIZZOTTI, 1998, p. 79).  

 

  

Na mesma direção, Van Zantem (2004) ressalta que os métodos qualitativos que 

utilizamos no campo da educação, em linhas gerais, são herdeiros de duas grandes tradições: 

uma tradição que vem da Antropologia, dos chamados métodos etnográficos, e uma tradição 

da sociologia qualitativa que se desenvolveu no mundo anglo-saxônico, sobretudo nos 

Estados Unidos, com a Escola de Chicago. Nos dois casos, são tradições que trabalham com 

grupos e sociedades historicamente “alijadas do mundo desenvolvido ou com grupos 

marginalizados na sociedade” (VAN ZANTEM, 2004, p. 28).  
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Esse fator nos parece importante não apenas pelo impacto que têm sobre a natureza 

dos métodos de investigação que foram sistematizados nessas abordagens, mas 

principalmente porque lembra o quanto o próprio conhecimento científico pode funcionar 

como base de poder e de regulação. Desde o início, diz Van Zantem (2004, p. 31), “os 

métodos de investigações serviram para o controle social”.  

 

Este é um mecanismo que tem se acentuado e se sofisticado, se tornado mais 

sutil, porque estamos em sociedades menos autoritárias nas quais os métodos 

de controle social são menos autoritários que ao final do século XIX e 

princípio do XX, por exemplo, mas nas quais o conhecimento tem um papel 

central na reconstituição de posições de dominação. Creio que esses fatores 

são importantes para nos ajudar a refletir sobre os métodos de investigação, 

sobre a maneira como levantamos e interpretamos os dados coligidos, como 

utilizamos e restituímos os resultados (Van Zantem, 2004, p. 33). 

 

 

Essa observação torna-se ainda mais importante quando o trabalho de investigação 

qualitativa almeja apreender o uso de determinadas categorias que mobilizam os atores para 

compreender a realidade e para atuar sobre a realidade. Além disso, como lembra Fischer 

(2001, p. 2), quando de algum modo invocamos, em nossas pesquisas, a perspectiva de 

Foucault, “precisamos antes de tudo recusar as explicações unívocas, as fáceis interpretações 

e igualmente a busca insistente do sentido último ou do sentido oculto das coisas”. Isso 

significa que é preciso trabalhar arduamente com as “coisas ditas”, deixando-as aparecer na 

complexidade que lhe é peculiar.  

 

E a primeira tarefa para chegar a isso é tentar desprender-se de um longo e 

eficaz aprendizado que ainda nos faz olhar os discursos apenas como um 

conjunto de signos, como significantes que se referem a determinados 

conteúdos, carregando tal ou qual significado, quase sempre oculto, 

dissimulado, distorcido, intencionalmente deturpado, cheio de "reais" 

intenções, conteúdos e representações, escondidos nos e pelos textos, não 

imediatamente visíveis. É como se no interior de cada discurso, ou num 

tempo anterior a ele, se pudesse encontrar, intocada, a verdade, desperta 

então pelo estudioso (FISCHER, 2001, p. 2).  

 

 

Para Foucault, o que existe são enunciados e relações que funcionam em determinados 

contextos práticos; “práticas muito concretas que estão vivas nos discursos” (FOUCAULT, 

2009, p. 3), lembrando que a própria linguagem também é constitutiva de práticas as mais 

diversas. Do ponto de vista estrito, isso significa apreender as categorias que usamos para 

pensar ou para organizar nossas práticas. Para ele, 
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o [que chamamos] discurso seria uma instância limítrofe com o social. 

Porque cada ato social tem um significado [...]. Segue daí uma nova 

conceituação de objetividade, bem como um modo novo de conceber as 

identidades sociais ou subjetivas [...] dadas por esse jogo permanente dos 

sentidos. [Daí] sua insistência em negar teorias totalizantes de explicação da 

realidade social, bem como de negar uma visão de "progresso" científico ou 

progresso da razão, de superioridade do presente em relação ao passado. Ele 

se define como um historiador do presente, por inquietar-se profundamente 

com o que nos sucede hoje, e se entrega a perscrutar a genealogia dos 

grandes temas constituintes do homem ocidental, através da descrição 

minuciosa de práticas sociais em sua descontinuidade histórica – 

mergulhadas em relações de poder, produzidas discursivamente e ao mesmo 

tempo produtoras de discursos e de saberes. Basicamente, tais temas dizem 

respeito à fixação em saber a verdade do sujeito, em constituir os sujeitos 

como o lugar da verdade, em construir para todos e cada um de nós discursos 

"verdadeiros" (FOUCAULT, 2009, p. 07. Grifos do autor).  

 

Contudo nessa pesquisa, o que está em jogo não é o que se convencionou chamar, no 

campo da educação, de uma análise de discurso enquanto método. Para os propósitos deste 

trabalho, preferimos seguir as pistas metodológicas deixadas por Foucault em seus trabalhos 

tardios quando fala, por exemplo, em uma problematização de nossas experiências. Ou seja, 

quando fala da importância de tornar problemáticas (na perspectiva de uma desnaturalização) 

das práticas discursivas e não-discursivas com as quais estamos comprometidos; 

problematizar justamente os usos que fazemos de palavras e coisas que constituem e 

modificam as relações sociais que estabelecemos conosco, com os outros e com o próprio 

mundo.  

 

Baseado nos estudos de Canguilhem, Foucault ensina que os conceitos 

sofrem constantes deslocamentos e transformações e que a trajetória de um 

conceito é na verdade a história de seus diversos campos de constituição e de 

validade, das sucessivas regras de uso nos diferentes meios em que ele foi 

elaborado. Desse ponto de vista, não haveria nem conceitos nem categorias 

"essenciais" ou ideais – quais portos de ancoragem, lugares de repouso para 

o pesquisador. E, sim, descontinuidades que nos compelem a ver e pensar a 

diferença, os afastamentos, as dispersões, sem ter medo de "pensar o outro 

no tempo do nosso próprio pensamento", como diz Foucault. Nesse sentido, 

o caminho não é buscar, indefinidamente, um ponto originário e saber onde 

tudo começou. As datas e locais que fixamos não significam pontos de 

partida nem dados definitivos; são, antes, referências ligadas às condições de 

produção de um dado discurso, que se enuncia diferente, que é outro em 

cada um desses lugares e instantes. Não se trata, de forma alguma, de fazer 

uma interpretação cronológica nem de ir situando os elementos, como se 

fosse possível uma sequencialidade; [no limite apenas] caracterizar o que se 

repete, o que instaura rupturas, o que se transforma, o que está nas fronteiras 

de um determinado tempo (FOUCAULT, 2009, , p. 13).  
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Seguindo essas diretrizes, procuramos não acionar uma prática de pesquisa com vistas 

a promover uma individualização psicológica como em um inquérito: quem disse o que e por 

quê? Ao contrário, buscamos levantar os temas relacionados ao uso de determinadas 

categorias e mostrar qual o modo de existência que caracteriza esses usos, os quais estão, 

sempre, diretamente investidos em saberes e práticas. Mais especificamente, utilizamos esse 

norte teórico-metodológico como uma atitude mais ampla de compreensão das relações que 

os sujeitos estabelecem consigo mesmos e com os outros em seu meio, em nosso caso 

específico, com o Curso de Formação em Educadores Holísticos desenvolvido na 

comunidade do Coque, Recife/PE.  

 

3.1 Notas metodológicas  

   

Para a efetivação dessas diretrizes gerais, realizamos entrevistas com 6 (seis) 

formadores do Curso de Formação em Educadores Holísticos (CFEH) no período de 

25/05/2011 à 15/08/2011 de 2011, totalizando 8 (oito) encontros 
28

 sendo os 2 (dois) 

primeiros coordenadores da experiência formativa (o coordenador-idealizador e o 

coordenador-atual) e os 4 (quatro) últimos, sendo 3 (três) formadores que se encontram 

vinculados ao curso desde o início de sua fundação e 1 (uma) formadora que no momento não 

participa das aulas do referido curso, porém, encontra-se presente em outras atividades 

relacionadas ao mesmo. As entrevistas fizeram uso de um roteiro semi-estruturado (ver 

apêndices A e B) e cada uma totalizou em média 01h: 30min de duração.  

Paralelamente às entrevistas analisamos os documentos norteadores da proposta 

formativa da organização e do próprio Curso de Formação em Educadores Holísticos como 

forma de subsidiar os dados das entrevistas. Mas esse procedimento não chegou a se 

constituir em uma pesquisa documental. Apenas sistematizamos elementos que nos 

permitiram uma melhor contextualização da experiência formativa em foco. Também fizemos 

uso de um caderno de campo no qual foram feitas anotações gerais sobre o contexto, 

principalmente, de algumas reuniões em que participamos. No entanto, a observação não foi 

também uma estratégia intencionalmente planejada. Os dados serviram apenas para esclarecer 

certas posições levantadas nas entrevistas, as quais se constituíram, sem dúvida, a principal 

ferramenta mobilizada na investigação. Como enuncia Van Zantem (2004, p.33), também 

demos muita 

                                                 
28

 Devido a contingências do processo de investigação no campo, houve a necessidade de entrevistar mais de 

uma vez os participantes 2 e 6 de nossa pesquisa.  
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importância a um método com o qual trabalho: a entrevista e o trabalho de 

utilização de entrevista. Penso que o trabalho de análise das entrevistas é 

também um trabalho muito importante para a restituição dos resultados [...]. 

Dou muita importância ao trabalho de seleção dos extratos de entrevista que 

vou utilizar e do trabalho de montagem das entrevistas. Esta me parece uma 

metáfora, como dizem alguns autores sobre o método qualitativo, que me 

parece muito interessante. É como se fosse um filme no qual não se pode 

mostrar tudo, porque nunca se mostra tudo o que se filmou, mas há de se 

mostrar aquilo que é realmente representativo, importante. O que vamos 

fazer é entrevistar várias categorias de atores e utilizar outros documentos e 

vamos tratar de construir os dados. Como não se pode conseguir a verdade 

absoluta, mesmo nos testemunhos mais concordantes, encontramos, então, a 

probabilidade de que um ator tenha sido mais influente pois há uma 

concordância muito grande entre todos os dados (VAN ZANTEM, 2004, 
p. 33). 

 

Assim, durante a fase de análise realizamos inicialmente várias leituras flutuantes das 

entrevistas para apreensão de suas regularidades enunciativas, visando na etapa seguinte sua 

categorização temática. Nesse percurso, seguimos as recomendações de Minayo (2006, p. 

208), para quem “o tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto 

analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura”. A opção foi utilizar 

o método da análise temática, procurando traçar os principais núcleos “que compõem a 

comunicação cuja presença ou frequência signifique alguma coisa para o objetivo analítico 

visado” (MINAYO, 2006, p. 209). Isso não significou, em nosso caso, encaminhar a análise 

“para contagem de frequência das unidades de significação como definitórias do caráter do 

discurso” (MINAYO, 2006, p. 209).  

A fim de produzir uma maior clareza na exposição analítica dos dados estruturados 

durante a investigação, construímos um pequeno perfil dos participantes da pesquisa para que 

o leitor possa se aproximar dos sujeitos e compreender o contexto mais amplo em que foram 

realizadas as entrevistas.  

Nessa mesma direção, descrevemos nesse capítulo o campo mais amplo de nossa 

investigação, ou seja, a organização na qual o Curso de Formação de Educadores Holísticos é 

realizado: o Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis (NEIMFA). 

Obviamente, não foi reconstruída a totalidade da história dessa organização que já conta vinte 

e cinco de existência na comunidade do Coque, na cidade do Recife/PE. Buscou-se, antes, 

delimitar o seu contexto de emergência, suas finalidades, o modo como se encontra 

estruturada, tendo em vista indicar, no capítulo seguinte, as condições de realização do Curso 

de Formação de Educadores Holísticos na agenda de ações formativas desencadeadas pelo 

Neimfa.  
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3.2 Os participantes da pesquisa e os primeiros contatos  

 

Ao selecionarmos os formadores a serem entrevistados para a nossa pesquisa já 

suspeitávamos, de alguma maneira, que eles trariam informações importantes acerca da 

história do Curso de Formação de Educadores Holísticos e de suas próprias histórias de vida 

atreladas a essa experiência. O primeiro contato com eles foi bastante informal. Apresentamos 

o contexto mais amplo da pesquisa, a problemática que seria focalizada e os motivos pelos 

quais gostaríamos de entrevistá-los. Todos, sem exceção, concordaram em contribuir com o 

nosso trabalho de pesquisa.  

No entanto, percebemos também que alguns ficaram receosos com o convite. Essa 

suposta “desconfiança” dissolveu-se ao longo dos encontros seguintes. No que tange a esse 

desconforto inicial apresentado por alguns formadores nas entrevistas, consideramos que esse 

fenômeno emergiu do fato da maioria deles não conhecer a pesquisadora, bem como do 

incômodo natural de expor opiniões pessoais acerca de determinadas temáticas. Posso 

afirmar, hoje, que para a maioria deles, a entrevista transformou-se em um momento de 

abertura espontânea.  

Os participantes, inclusive sentiram-se não só à vontade para responder às questões 

concernentes ao nosso roteiro de pesquisa, como espontaneamente expuseram passagens 

significativas de suas próprias vidas, de seus sentimentos e preocupações com a experiência 

desenvolvida. Algo que considero muito relevante, pois contribuiu para o enriquecimento da 

pesquisa, ampliando, sobremaneira, a compreensão de nossa problemática de investigação, 

além de gerar laços de cumplicidade
29

. Nesse sentido, penso ser profícuo conhecermos mais 

de perto essas pessoas.  

 

3.2.1 Os Coordenadores do Curso  

 

O primeiro entrevistado foi o próprio idealizador e coordenador do Curso de 

Formadores de Educadores Holísticos (doravante CFEH). Psicólogo com especialização na 

abordagem transpessoal, atualmente, ele é professor universitário. Durante a entrevista ele 

falou não apenas da emergência do curso, mas de sua atuação dentro do mesmo, focalizando 

sua exposição nas perspectivas teóricas operacionalizadas nas duas primeiras experiências do 

curso, o que foi extremamente importante para os nossos objetivos.  

                                                 
29

 No sentido de resguardar a privacidade dos entrevistados, as questões mais pessoais de suas vidas narradas 

à pesquisadora não se encontram expostas explicitamente na pesquisa (nas citações), porém, serviu de 

reflexão pessoal para a mesma compreender com mais profundidade suas posições.  
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O segundo participante entrevistado foi o atual coordenador do CFEH. Além de 

estudante de psicologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o mais curioso é 

que, ele mesmo, foi aluno da primeira experiência do referido curso. Talvez, por isso, no 

processo da entrevista acabou falando bastante das experiências vividas, das marcas deixadas 

pela experiência e pelo contato com os formadores, o que, em suas palavras, “influencia 

atualmente na sua atuação dentro do NEIMFA e do CFEH”.  

 

3.2.2. Os Formadores do Curso  

 

A primeira formadora entrevistada é formada em Pedagogia. No momento, ela está 

concluindo outra graduação, dessa vez, em Psicologia. Essa formadora atuou em todas as três 

turmas do Curso de Formação de Educadores Holísticos, sendo assim, revelou-se como uma 

das formadoras mais experientes nas questões concernentes à comunidade e à instituição, o 

que ficou evidenciado durante a entrevista na qual assume posições críticas no sentido de uma 

reflexão contundente sobre as transformações vivenciadas ao longo dos últimos anos, tanto do 

ponto de vista da estrutura do curso, quanto do ponto de vista da relação com os adolescentes 

e jovens.  

A segunda formadora é doutoranda em Educação, no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFPE, e professora da Rede Municipal de Recife. Antes de ser convidada, pelo 

coordenador idealizador do curso, para dar aulas no campo da linguagem já desenvolvia 

trabalhos na Instituição. Vale ressaltar que na época de sua estada no curso, essa formadora 

ensinava em uma escola municipal do próprio bairro. Essa condição lhe permitiu perceber 

algo fundamental para a proposta formativa do curso: o desempenho dos alunos participantes 

na escola formal.  

O terceiro educador entrevistado é enfermeiro, mas durante a entrevista se apresentou 

também como “floralista e arte-educador”. Essas duas últimas formações foram obtidas junto 

ao Museu do Estado de Pernambuco. Está no Neimfa desde a sua fundação e além de dar 

aulas no curso, desde a primeira turma em 2002/3, participa ativamente das atividades 

desenvolvidas pela organização.  

Por fim, temos o quarto formador do CFEH, sendo o mesmo graduado em Engenharia 

elétrica pela Escola Politécnica de Pernambuco. Aposentado pela CHESF, ele dá aulas de 

matemática desde o início do curso, integrando o grupo original da experiência, além de 

participar das atividades espirituais desenvolvidas também pela organização. 



 87 

No conjunto, todos os entrevistados se mostraram muito disponíveis durante as 

entrevistas. Em vários momentos, alguns chegaram a se emocionar quando recordavam 

determinadas experiências pessoais e formativas. Percebemos que, para a maioria, de fato, o 

cuidado representa a busca da integralidade dos alunos participantes do curso. Todos parecem 

se preocupar efetivamente não só com a operacionalização dos conteúdos mobilizados, mas, 

sobretudo, com o fomento do respeito em todas as relações vivenciadas. Pontos que veremos, 

mais detalhadamente, quando explorarmos as percepções que os formadores têm sobre a 

formação dos adolescentes. 

 

3.3 O Neimfa e a criação de paixões de vida em um enorme elefante azul 

  

 

Antes, porém de abordar o Curso de Formação Educadores Holísticos, vamos 

apresentar o seu “solo originário”, a paisagem de onde ele surge e se desdobra: o  Núcleo 

Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis (NEIMFA). Fundado juridicamente em 

26 de setembro de 1994, o Neimfa existe desde 1986. Inicialmente, tratava-se de um grupo de 

jovens que percorria a comunidade do Coque no intuito de prestar assistência material e 

espiritual aos seus moradores. Assim, o que atualmente conhecemos por Neimfa, não possuía 

sequer uma sede própria.  

 

Não, não tinha nada. Quando fundou, não tinha nem casa, a gente não tinha 

sede. Eu, A., A., somos todos dessa mesma época. A gente só tinha a parte 

religiosa, era uma casa religiosa, espírita. Especificamente espírita, só 

espírita... A incorporação desses outros, dessas outras formas de expressão 

religiosa é mais recente, a gente quando chegou era espírita, passou um bom 

tempo como espírita! Aí depois a gente mudou... Exatamente não sei, acho 

que por conta dos adolescentes. Porque a gente fazia um trabalho só aos 

domingos, e aí... a gente viu que quando chegavam na adolescência eles 

desapareciam, porque eles iam procurar estágio, procurar curso... Aí a gente 

decidiu abrir durante a semana outras atividades. Porque, no começo mesmo, 

a gente não funcionava durante a semana não, só aos domingos. Aí a gente 

abriu os cursos e começamos os projetos educativos, que tem mais o dedo de 

A. Praticamente foi A. quem escreveu os projetos educativos todos e agora 

estamos aqui (Formadora 1).  

 

Atualmente o Neimfa conta com uma sede situada na Rua Jacaraú, número 31, no 

bairro do Coque, na cidade do Recife/PE 
30

. O nome da instituição indica uma clara 

                                                 
30

 O Coque está situado entre os bairros de São José e Afogados, no Estado de Pernambuco. A comunidade 

localiza-se a cerca de 2,5 Km do centro do município do Recife e a 3,5 Km do bairro da Boa Viagem, entre 

os ambientes da planície e o litoral, em uma região caracterizada como “baixo estuário” em função das marés 

que lhe circunscrevem 
30

. Trata-se, na verdade, de uma ilha. A chamada “Ilha Joana Bezerra” ou antiga “Ilha 

de Anna Bezerra” (nome de uma antiga moradora da área). A região começou a ser povoada no final do 
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homenagem ao religioso Francisco de Assis. Por essa razão, conforme Ferreira (2007, p. 63), 

o lema norteador das práticas formativas da organização, educação e cidadania com 

espiritualidade, indica os eixos centrais da experiência remetendo ao modo como a 

organização busca lidar com os moradores da comunidade e suas demandas.  

 

Aproximadamente 57% da população vive em estado considerado como de 

pobreza crítica, sobrevivendo com renda média mensal aproximada entre ½ 

e 01 salário mínimo. Um índice superior ao do próprio Estado que tem 

53,8% da população nessa faixa de renda, conforme o Mapa do Fim da 

Fome II, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em abril de 2004. 

A maioria dos chefes de família quando exerce alguma atividade remunerada 

atua principalmente no setor secundário (construção civil) e terciário 

(segurança, borracharia, mecânica, eletricidade). Atividades com maior 

vulnerabilidade, tanto em termos de salários quanto em termos de 

estabilidade. Uma pesquisa prévia na localidade identificou que 73% das 

famílias são chefiadas por mulheres (FREITAS, 2005, p. 297).  

 

Contudo, em que pese os graves problemas de desemprego, saúde, moradia e 

saneamento, dentre outros, os formadores da organização enfatizaram que o principal 

problema que aflige os moradores da comunidade é a estigmatização histórica a que estão 

submetidos. Pois, comumente o Coque é apresentado como um dos bairros mais violentos da 

cidade, o que desencadeia múltiplas formas de exclusão e preconceito.  

 

Apesar de estar praticamente localizado no centro do Recife, o Coque não 

está integrado à vida da cidade. Há uma espécie de “barreira invisível” que 

funciona como bloqueadora dos projetos de desenvolvimento na área. Um 

dos motivos apontados pelos moradores para essa situação deve-se à 

violência existente na localidade. Representada como uma “comunidade 

violenta”, o Coque viu-se enredado em um ciclo vicioso extremamente 

perverso (FREITAS, 2005, p. 299).  

 

 Como relatam vários depoimentos de moradores abordados em diversas pesquisas que 

vêm sendo realizadas na localidade: 

 

O nome Coque tem um peso terrível. Eu mesmo tenho o segundo grau 

completo. Já fiz vários cursos: informática, auxiliar administrativo, vendas, 

etc. Eu tenho certificado e tudo. Mas, quando você envia o currículo e coloca 

o nome do Coque, eles nem chamam. Por isso, que agora eu nem boto, eu 

digo que moro assim em São José, Afogados (24 anos, jovem morador da 

comunidade apud FREITAS, 2005, p. 301). 

 

                                                                                                                                                         
século XIX, tendo o processo se acelerado, em dois períodos distintos, no início dos anos 1930-40 e nas 

décadas de 1970-80. A maioria das famílias é constituída por antigos moradores de municípios do Agreste e 

da Zona da Mata. Para maiores informações consultar Freitas (2005). 
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Há, portanto, a percepção de que a discriminação com o Coque revela-se como um 

problema básico na vida dos moradores, não se tratando apenas de um sentimento difuso. Por 

essa razão, os entrevistados afirmavam que: 

 

[...] mesmo desenvolvendo atividades de qualificação profissional, para os 

adolescentes e os jovens da comunidade, há vários anos, com o apoio de 

outras organizações não governamentais, as possibilidades de inserção 

efetivas são muito baixas. Nós chegamos a montar toda uma infra-estrutura, 

até laboratório de informática nós instalamos. Contratamos professores e 

formamos os meninos. No entanto, quando chega na hora de fazer, por 

exemplo, parcerias para que eles tenham uma vivência prática no mercado 

de trabalho não há uma empresa que queira ser parceira (Coordenador 1). 

 

 

Essa situação parece ter impactos bastante negativos do ponto de vista da educação e 

da formação, principalmente, para os adolescentes e os jovens. A percepção é a de que a 

educação circula como um bem danificado, ou seja, não consegue ser apreendida como algo 

de valor para os seus projetos de futuro. Nesse contexto, o fio articulador das ações formativas 

parte do esforço para instituir uma visibilidade outra ao Coque e aos seus moradores, 

questionando as representações de que aí se trata apenas de “sujeitos violentos”, “carentes” 

e/ou em “risco pessoal e social” (FREITAS; FECHINNE, 2012, p. 7). Imagens reiteradas não 

apenas pelas mídias tradicionais, como pelos aparelhos governamentais e mesmo parte do 

universo acadêmico que insiste em fazer ressoar “pobreza com perigo”, disseminando a 

aceitação de uma  

 

 

[...] ideia diretriz que todo mundo compartilha, sinceramente ou não: a ideia 

de que a pobreza é o maior infortúnio do mundo e, portanto, que a cultura 

das classes pobres deve ser substituída pela cultura da classe dominante [...] 

o traço paradoxal da sociedade atual é o fato de que, ao mesmo tempo em 

que aumenta o empobrecimento, ela faz desaparecer o pobre enquanto 

detentor de uma cultura e de valores próprios. Todo o mundo empobrece, e o 

pobre desaparece na uniformização do consumo cultural. Esse traço 

dominante e aparentemente irreversível chama-se conformismo. Aquele que 

foi imposto pela identificação do progresso com o desenvolvimento 

(PASOLINI Apud. SCHÈRER, 2009, pp. 20-21).  

 

 

Nessa perspectiva, a pobreza a que Pasolini, de forma visionária, atribui um 

significado orientador da historia, nada tem a ver com “o desespero das desigualdades” ou 

com “o elogio da miséria”, pois irradia um excedente de sentido que repousa na tomada de 

consciência dos impasses do desenvolvimento ancorado no valor de troca ilusório das 

mercadorias. Trata-se, portanto, de pensar e agir a partir de sentidos ainda não devidamente 
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explorados das culturas e dos sujeitos periféricos, disseminando novas figuras conceituais, 

percepções e afetos apropriados à sua compreensão. Isso é importante na medida em que, 

como insistem os formadores do Neimfa:  

 

[...] transformar as imagens estereotipadas sobre a comunidade é um dos 

motivos principais das ações que são promovidas pela casa [instituição], 

transformando as representações negativas sobre o modo de vida e de ser dos 

moradores (Coordenador 2). 

  

 Essa é a paisagem, digamos assim, mais ampla da atuação do Neimfa. Com o passar 

dos anos, a organização que tinha com meta ajudar os moradores do Coque no âmbito de uma 

dimensão estritamente religiosa, ampliou o seu foco de intervenção, implementando projetos 

educacionais e substituindo, assim, o “E” de Espírita (que na época indicava uma atuação no 

campo religioso) para o “E” de Educacional, pois:  

 

a gente viu que... até pra conseguir mesmo apoio para os projetos educativos, 

a gente teria que dar um foco mais social, não só religioso, não deixar a 

dimensão religiosa, mas focar mais no social, e aí investir nos projetos 

educativos. Aí comprou essa casa da frente... Aí só tinha essa sala da frente, 

que era a casa toda: sala, cozinha, banheiro, só ela. Aí depois, com os 

projetos é que a gente foi montando, fazendo o restante. Aí o primeiro 

projeto construiu essa (a sala dos professores) e o refeitório; aí depois veio a 

sala da reciclagem, depois essa parte. Aí agora está esse elefante enorme, 

que não é branco, né? É azul! (Formadora 1. Grifos nossos) 
31

.  

 

Esse enorme elefante azul é, na verdade, uma associação da sociedade civil. Uma 

organização sem fins lucrativos, com objetivos sócio-culturais e ético-espirituais, todos 

voltados especificamente para a “promoção e a defesa dos direitos das crianças, adolescentes 

e mulheres das periferias urbanas do Recife, desenvolvendo ações sociais e educacionais, em 

todos os seus aspectos, áreas e dimensões” (DOCUMENTOS DO NEIMFA, p. 5, 2011).  

 Atualmente, o público atendido pelo Neimfa vai desde crianças a idosos, como 

podemos observar no quadro a seguir:  

 

 

 

 

 

                                                 
31

 A referência direta da expressão enorme elefante azul remete ao conjunto de construções que constituem o 

Neimfa e que, rapidamente, permite sua identificação dentro da comunidade: quatro grandes prédios que 

concentram as atividades, todos pintados em uma forte e intensa cor azul. 
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Quadro 01: Público atendido pela Instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Documentos do Neimfa (Planejamento Institucional 2008 – 2012) 

 

 

 A manutenção da instituição conta-se com uma equipe multidisciplinar, composta por 

uma equipe ampla e diversificada de atores:  

 

Quadro 02: Formadores do Neimfa. 

Quantitativo Formação 

01 Técnico em contabilidade 

01 Contador 

05 Pedagogos 

04 Professoras de Magistério 

02 Psicólogos 

04 Auxiliar de enfermagem 

01 Enfermeiro 

04 Médicos 

03 Arte-educadores 

06 Estudantes  

01 Advogada 

01 Relações públicas 

02 Cozinheiras 

                           Fonte: Documentos do Neimfa (Planejamento Institucional 2008 – 2012) 

 

As ações desenvolvidas articulam-se a partir de 5 (cinco) Núcleos interdependentes. O 

Núcleo de Comunicação e Articulação Comunitária (NadCom) tem por objetivo “articular 

atividades de empoderamento comunitário” (Documentos do Neimfa, 2011, p. 18), abarcando 

as seguintes atividades: 

 

 Rede de educomunicação solidária; e 

 Estação digital de produção e difusão de conteúdos.  

 

Púbico alvo Quantitativo  Ações  

Crianças 85 Educação infantil e Formação em Valores 

Humanos 

Adolescentes 180 Curso de Desenvolvimento Pessoal, Curso 

de Agentes de Desenvolvimento 

Comunitário, Curso de Educadores 

Holísticos, Curso de Reciclagem Artesanal, 

Oficina de Teatro e Dança e Oficina de 

Gênero e Cidadania 

Mulheres  165 Formação em Valores Humanos, Educação 

de adultos, Orientação às gestantes, 

Atendimento em saúde e Manutenção do 

Neimfa 



 92 

O Núcleo de Educação e Cidadania (NEC), por sua vez, tem o propósito de 

desenvolver a formação política de jovens, articulando-se com diversas entidades da 

sociedade civil em defesa dos direitos da criança e dos adolescentes, bem como 

desenvolvendo “estratégias educativas que favoreçam a reflexão crítica sobre crenças, valores 

e práticas” (Documentos do Neimfa, 2011, p. 15), fomentando as atividades de: 

 

 Educação Infantil; 

 Formação de agentes de desenvolvimento comunitário; e 

 O Núcleo de pesquisas sobre os espaços periféricos. 

 

O terceiro núcleo denomina-se Núcleo de Gênero e Saúde (NGS) e tem como alvo 

principal o acolhimento e assistência a gestantes, “fomentando [também] ações de prevenção 

e cuidado integral nas áreas de saúde e segurança alimentar” (Documentos do Neimfa, p. 17, 

2011). As suas principais atividades são:  

 

 Curso de orientação às gestantes; 

 Projeto SESC “Banco de alimentos”; e 

 Projeto saúde solidária de práticas integrativas. 

 

O quarto núcleo é o Núcleo de Arte e Cultura (NAC) que fomenta ações que visam o 

desenvolvimento cultural e a produção de bens simbólicos nas áreas de música, dança, artes 

plásticas, teatro e literatura pelos alunos do Neimfa (Documentos do Neimfa, p.17, 2011), por 

meio das seguintes atividades: 

 

 Curso de Formação para Arte-educadores; 

 Oficina de artes; e  

 Biblioteca de arte.  

 

Por fim, o Núcleo de Direitos Humanos e Cultura de Paz (NDHCP) desenvolve 

“estratégias de formação que favorecem o nascimento positivo de si mesmo, do outro e da 

comunidade” (Documentos do Neimfa, p.18, 2011) visando, assim, à diminuição dos índices 

de violência e a fomento de uma cultura de paz. Suas atividades são: 

 

 Projeto “cuidar do ser”: formação em valores humanos e cultura 

de paz; 

 Curso de Formação de educadores holísticos; 

 Espaço de psicologia transpessoal e integral Ser e Transcender. 
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 Na última década, o conjunto dos núcleos que compõe o Neimfa passou a se ocupar 

com os desafios inerentes ao esforço de promover uma cultura de paz, sobretudo, junto aos 

adolescentes e jovens da comunidade. Há uma intenção clara de estimular ações capazes de 

“apontar para a construção de novos projetos de vida e de futuro junto ao público 

participante” (Coordenador 1).  

Como veremos, a seguir, é esse movimento em busca de concretizar ações que 

fomentem uma cultura de paz que levará os formadores da organização a promoverem uma 

alquimia complexa no tratamento das questões educativas na comunidade, fazendo confluir 

referenciais e perspectivas teóricas e práticas as mais variadas com a finalidade de promover 

uma formação do ser humano em sua integralidade. Nesse contexto, o Neimfa passou a mover 

um processo de hibridização de linguagens e ações em diferentes âmbitos: psicologia 

transpessoal; psicologia social e comunitária; pedagogia social e educação não formal; 

fenomenologia; filosofia budista e práticas meditativas. A intenção, como afirmou, um dos 

coordenadores da organização era 

 

[...] formar os adolescentes, jovens e adultos para desenvolver, a partir de 

uma visão integral do ser humano e de sua saúde social, ações concretas em 

prol do equilíbrio emocional de si mesmo e de pessoas da sua convivência na 

comunidade [...]. Tudo isso focado no desenvolvimento das múltiplas 

dimensões que fazem parte do ser humano e dos cuidados específicos que 

cada dimensão solicita (Coordenador 2). 

 

 

Essas proposições têm como horizonte, por um lado, repensar os processos de 

subjetivação dos moradores das periferias para além dos rótulos “psicologizantes” e de 

“criminalização da pobreza”, e, por outro lado, favorecer o desenvolvimento de “dispositivos 

formativos que impulsionem processos de aprender a ser, através de atividades de formação 

voltadas ao cultivo das relações” (Coordenador 2), tendo como fio condutor da proposta a 

questão da espiritualidade e do cuidado. É justamente essa ênfase explicita e intencional na 

dimensão do cuidado, articulada pelas noções de integralidade e espiritualidade, que 

buscamos investigar. Os principais resultados dessa investigação serão apresentados no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO IV  

O NASCIMENTO DE UMA EXPERIÊNCIA FORMATIVA:  

A FORMAÇÃO DE EDUCADORES HOLÍTICOS 

 

Esse é o cenário mais amplo de emergência da experiência formativa denominada 

Curso de Formação de Educadores Holísticos (CFEH) considerada uma atividade estratégica 

do Núcleo de Direitos Humanos e Cultura de Paz do Neimfa (Documentos do Neimfa, p. 18, 

2011). Tanto os documentos norteadores quanto os formadores participantes dessa 

experiência apontam que o curso nasceu como uma espécie de laboratório experimental com 

vistas a ampliar as possibilidades de se formar com e a partir da periferia; de se ouvir e ver as 

demandas formativas dos adolescentes e jovens moradores desse espaço com os sentidos 

atentos aos desejos de transformação pessoal e coletiva em curso nos seus modos de pensar, 

sentir e agir. Por essa via, o curso despontou com a pretensão de mover práticas educacionais 

que rompessem com os preconceitos direcionados às culturas juvenis das comunidades 

periféricas, pondo em xeque as categorias que são mobilizadas para incluir os jovens.  

 

Assim, em que pese o maior ou menor predomínio de determinadas 

tendências ao longo da história, algumas formulações em torno dos 

segmentos juvenis têm sido mais fortemente reiteradas em nosso País. Ou 

seja, a juventude brasileira vem sendo tematizada, ela mesma, como um 

“problema social”. Apesar das orientações defendidas pelos movimentos 

voltados para os direitos da infância e juventude no final da década de 1980, 

procurando superar uma concepção restritiva do que significa ser criança e 

adolescente e caminhando para um entendimento que reconhece os direitos, 

o caráter inovador dessas concepções acaba sendo ofuscado por um campo 

dominante de significados que filtra, reinterpreta e restringe aquelas 

percepções (OLIVEIRA, 2010, p. 12).  

 

 

Em nosso País, observa-se a prevalência de uma concepção conservadora que se 

expressa, exemplarmente, na separação sistemática entre a criança e o adolescente e o 

“outro”, não mais criança ou adolescente, mas delinquente, perigoso, real ou virtual ameaça à 

ordem social (FREITAS, 2008). Essa ênfase diferencial pressupõe formas de interação 

específicas com os próprios atores jovens das periferias. 

 

Tudo nos leva a crer que, no caso específico das políticas de juventude, é 

justamente a noção de risco que permite operar o binômio inclusão-exclusão 

como forma de regulamentar as dimensões centrais da vida dos segmentos 

juvenis. A noção de risco permite realizar cortes, no interior da sociedade, 

favorecendo a delimitação de corpos populacionais que, por sua vez, serão 
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avaliados como passíveis ou não de inclusão pelas políticas[...]. Esse tipo de 

sistema classificatório termina criando automaticamente processos de 

exclusão, ou, melhor dizendo: processos de inclusão excludente. De fato, 

elas defendem a inclusão do diferente, entendendo-o como um „único 

estranho‟, um exótico, um portador de algo que os outros, normais, não 

possuem. Resulta, dessa forma de diferenciar, o paradoxo de silenciar 

aqueles que “já estavam ali”, de reforçar as noções de normalidade e 

anormalidade, de fazer proliferar e de disseminar as normas e os correlatos 

saberes especializados, e, até mesmo, de gerar exclusão (OLIVEIRA, 2010, 

p. 20-21).  

 

 

O que mais surpreende, portanto, é que a orientação das ações para os adolescentes e 

jovens, mesmo sob a cifra da doutrina de proteção integral após a promulgação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (1990), permanece atrelada às ideias de prevenção e controle das 

condutas de risco. No que se refere mais diretamente aos jovens pobres moradores das 

periferias urbanas, essas orientações produzem um tratamento ambivalente das suas 

demandas, pois ora são abordados como uma ameaça à ordem social ora são apreendidos 

como vítimas da desordem societária. Mas o fato é que noções como risco e vulnerabilidade 

passaram a ser inerentes à condição mesmo desses jovens. O problema é que, como lembra 

Sposito (2007, p. 7-8), esse tipo de visibilidade acaba por favorecer e reforçar “a 

disseminação de sentimentos de insegurança, consolidando a ideia de uma juventude 

potencialmente perigosa”, o que também se reflete na pouca ou quase nenhuma efetividade 

das ações que lhe são endereçadas. 

É a partir dessa tematização crítica que os formadores e coordenadores do Neimfa 

passaram a cogitar da criação de uma nova experiência formativa voltada para os adolescentes 

e os jovens da comunidade, resgatando, como ponto de partida, uma visão positiva em torno 

da cultura dos sujeitos moradores das periferias, ao mesmo tempo em que se buscava criar 

metodologias de trabalho pedagógico direcionadas à valorização das formas de vida desses 

sujeitos. A meta era promover ações que potencializassem os próprios sujeitos na resolução 

de seus problemas, fortalecendo iniciativas cooperativas entre os próprios jovens que 

indicasse, no futuro, a criação de uma rede de proteção social movida por valores humanos 

fundamentais capazes de orientar suas ações com vistas ao desenvolvimento pessoal e 

comunitário. 
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4.1 Da Formação de Agentes de Desenvolvimento Comunitário à Formação de 

Bodhisatvas
32

 

 

Para quem se aproxima, hoje, da experiência essa ênfase na subversão dos limites da 

visibilidade e da dizibilidade que obstruem a periferia como território de subjetivação 

(PEIXOTO, 2012), pode parecer um pouco estranha aos propósitos e práticas que ocorrem no 

Curso de Formação de Educadores Holísticos. No entanto, quando se resgata a história de 

surgimento dessa experiência, no âmbito mais do Neimfa, percebe-se que, no limite, os 

formuladores desse curso estavam procurando construir um projeto que andasse na contramão 

da racionalidade política hegemônica e suas tecnologias de gestão das periculosidades e dos 

riscos, que almejam fabricar artificialmente a paz urbana, desconsiderando as múltiplas 

formas de pertencimento e de experienciar a vida e o lugar desde a perspectiva dos sujeitos 

periféricos.  

Foi assim que surgiu o Curso de Formação de Educadores Holísticos, a partir de uma 

intervenção anterior denominada como Curso de Educadores Sociais; foi esse curso que 

possibilitou ao Neimfa cultivar um olhar social específico na abordagem dos problemas da 

comunidade. De acordo com alguns dos nossos entrevistados, o Curso de Educadores Sociais 

consolidou o jeito peculiar do Neimfa mover projetos sociais e educacionais no Coque. Na 

percepção deles, esse jeito próprio refere-se a um trabalho educativo que se diferencia de 

outras organizações sociais, uma vez que a proposta é pautada, no sentido mais amplo, pela 

ideia de formação humana.  

 

O Neimfa assim [...] ele, ele passou a ter uma valorização da vida e da 

formação humana muito forte. Tanto é que ele tem uma base, uma 

consolidação na comunidade extraordinária. Então foi assim: o curso de 

educadores sociais trouxe todo esse repertório de estratégias, de formações, 

de saberes acumulados em relação a isso; construídos assim, durante muitos 

anos. Não tinha, assim, um olhar segmentado, mas holístico (Formadora 1). 

 

Segundo os entrevistados, no Curso de Educadores Sociais confluiu um acúmulo de 

experiências educativas mobilizadas em mais de uma década de atuação do Neimfa na 

comunidade. Mas o grande diferencial foi a priorização de uma perspectiva de formação 

humana integral, ancorada no reconhecimento sensível dos modos de ser dos sujeitos que 

vivem dentro dessa comunidade.  

                                                 
32

 O termo bodhisatva é de origem budista e designa os seres que agem motivados pela aspiração de ajudar as 

outras pessoas na superação de seus obstáculos existenciais (ver Trungpa, 2001).  
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Mais ainda: essa perspectiva de formação humana era sustentada por uma visão 

espiritualista e humanitária de mundo que se revelou como algo fundamental nas ações 

desenvolvidas especialmente junto aos adolescentes e jovens.  

 

 

Veja, aqui, têm assim essa visão espiritualista que é fundamental porque os 

moradores se apegam de uma forma intensa a essa visão espiritual do 

mundo, a essa visão humanista do mundo, né? E ao mesmo tempo esse 

apego, o que essa vivência espiritual te dá é fundamental pra às vezes 

suportar situações extremamente tensas desses lugares, né? (Formador 4). 

 

 

 A compreensão compartilhada é que o Curso de Educadores Sociais materializou um 

“trabalho completamente diferenciado” (Coordenador 2), revelando aspectos importantes para 

o trabalho de valorização da formação humana que se tornaria o eixo articulador mais amplo 

do Curso de Formação de Educadores Holísticos. Na ótica dos formadores não se tratava, 

portanto, de lutar ou “enfrentar a violência juvenil” (Coordenador 2). Esse é um ponto 

consensual entre os entrevistados. O enfoque diferencial estava, justamente, na valorização 

positiva das experiências vividas pelos próprios jovens da comunidade.  

A ideia era trabalhar no âmbito dos potenciais positivos inerentes a todos os seres 

humanos. Pois, para eles, “no Neimfa há um cuidado extraordinário por cada ente, por cada 

pessoa que tá ali. [...] você pega o estatuto do Neimfa você vai encontrar isso. você pega os 

formadores e vai encontrar isso” (Formadora 1). Essa forma de abordar a questão foi usada 

para demarcar as atividades propostas que não visavam meramente a “ocupação do tempo 

livre dos jovens” (Coordenador 1), mas a criação positiva de vínculos sociais.   

 

Então isso chama a atenção, entende? Esse é o potencial do curso e de todo o 

movimento que circulava em torno. Tinha um modo todo próprio de pensar a 

educação, de realizar suas ações na comunidade. Em todas as intervenções 

que a gente realizava o vínculo tem um lugar especial. A gente sente que as 

pessoas estão próximas, de verdade, umas das outras (Coordenador 2). 

 

Assim, essa foi nossa primeira surpresa, ao nos reportarmos às origens do Curso de 

Formação de Educadores Holísticos, encontramos a proposta pedagógica trabalhada no 

Curso de Educadores Sociais pelo Neimfa e seu modo peculiar de atuar junto aos 

adolescentes e jovens desde uma perspectiva de formação humana. 

Foi por essa via que encontramos os primeiros sentidos atribuídos à formação humana 

integral e, consequentemente, à visão de cuidado que seria posta em ação no Curso de 

Formação de Educadores Holísticos. Para os formadores entrevistados, mais importante que 
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oportunizar aos jovens a inserção estrita no mercado de trabalho, objeto de preocupação da 

maioria das organizações sociais que atuam com os grupos juvenis das periferias urbanas, era 

a possibilidade mesma de construir vínculos que permitia a eles se perceberem como sujeitos 

de um projeto existencial e comunitário. 

 

Porque geralmente as instituições elas têm perspectivas às vezes até mais 

políticas no sentido de ativas, pró-ativas, de mobilização, de conscientização 

e tal, mas elas não fazem uma conexão mais profunda entre essas formas de 

mobilização políticas e a dimensão mais existencial dos sujeitos atendidos e 

que passa muito por essa coisa do vínculo que no Neimfa é muito forte 

(Coordenador 2). 

 

Assim, percebemos que, para os nossos entrevistados, a forma de problematizar as 

questões relativas à realidade social dos moradores das periferias também era um diferencial 

em termos da atuação na busca de caminhos pedagógicos alternativos para lidar com a 

violência que atinge os jovens das periferias.  

 
Já naquele momento o Neimfa tinha uma visão muito pioneira, muito 

peculiar; que tinha umas perspectivas teórico-metodológicas muito 

interessante, que tava num ponto da discussão sobre a realidade da 

comunidade que poucas outras organizações comunitárias tinham  

(Coordenador 1). 

 

Por isso mesmo, o Curso de Educadores Sociais parece ter propiciado as bases 

necessárias para repensar as questões juvenis desde uma ótica efetiva de promoção da cultura 

de paz e não da prevenção da violência, constituindo um olhar mais próximo aos atores no seu 

cotidiano, o que disponibilizava uma presença e um tempo para simplesmente estar com os 

jovens. Os processos formativos tinham por base a valorização contínua dos laços que se 

estabelecem nas relações intersubjetivas.  

 

A construção de valores vem do encontro dos sujeitos, isso é uma coisa que 

eu aprendi muito com o curso, assim, de [...] se é pra fazer uma coisa então 

vamos fazer juntos. Não vamos fazer para. Vamos olhar e fazer juntos. O 

curso e o Neimfa mesmo consegue assim associar características de grupos 

de produção de conhecimento e reflexão de realidades, né, com um viés 

espiritual muito forte, não religioso; quando eu digo assim, espiritual, é no 

sentido de promover uma vinculação muito forte entre as pessoas 

(Formadora 2). 

 

 

Dessa ótica, o Curso de Educadores Sociais foi percebido como o protótipo das 

atividades que mais tarde iriam atrelar, de modo mais orgânico, questões pedagógicas, sociais 
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e políticas com questões espirituais. Contribuiu para isso os contatos que foram estabelecidos 

com o Centro de Estudos Budistas Bodisatva (CEBB), uma organização sediada no Rio 

Grande do Sul e mantida pelo primeiro lama budista, ordenado em nosso País, o Lama Padma 

Samten Como lembra o coordenador, 

 

  

[...] nós tínhamos uma experiência de contato com o Lama Samten no 

mesmo momento de expansão dos próprios cursos do Neimfa... cursos na 

área de formação de Agentes de desenvolvimento comunitário, com o que a 

gente chamava de educador social. Ele [o Curso de Educadores Holísticos] 

surgiu nesse cruzamento aí, de algumas experiências com o budismo 

tibetano, com a psicologia transpessoal que era minha área de 

especialização... com a psicologia comunitária dentro de uma perspectiva 

mais multidimensional; foi aí que dentro dessa formação toda nasceu a ideia 

dos bodhissatvas... (Coordenador 1. Grifos nossos).  

   

A compreensão, então, é que apesar da experiência com a formação de educadores 

sociais, voltada para o desenvolvimento comunitário reverberar positivamente, havia ainda 

uma lacuna: faltava uma maior compreensão e articulação com essa dimensão que eles 

passam a chamar de formação espiritual.  

   

Veja, de fato, o curso de holísticos surge para dar conta do déficit do curso 

de educadores sociais; a formação espiritual do Neimfa veio mesmo com o 

curso de holísticos. Foi esse curso que trouxe à tona a formação espiritual no 

Neimfa (Coordenador 2).   

 

 

Contudo, para os entrevistados, aquele déficit no Curso de Educadores Sociais, 

constatado acima, não significa que a experiência tenha fracassado. Pelo contrário, a 

percepção é de que ela “gerou muitos benefícios de caráter social e intelectual aos seus 

participantes” (Formadora 1), tanto que a proposta formativa permanece sendo realizada no 

âmbito das atividades do Núcleo de Educação e Cidadania. A sensação dos formadores era 

que faltava um foco mais específico para ajudar os jovens da comunidade a agirem 

positivamente no mundo, a partir de modelos de ação menos autocentrados, o que, para o 

grupo, dificultava uma formação humana efetivamente integral. É nesse sentido que eles 

enfatizam o papel da espiritualidade nesse processo.  

 

O curso de educador social estava limitado a uma intervenção política, mas 

faltava um passo a mais nesta intervenção. Pensa-se, então, que os 

educadores holísticos seriam uma possibilidade de formação, que na época 

imaginávamos que seriam os jovens com o ideal de formação dos 

Bodhisatvas. Mais especificamente: jovens que articulavam conhecimentos 
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sociais e políticos a uma boa formação espiritual que poderia incluir 

compaixão, aprender a olhar para o outro e poder se mover com esse tipo de 

visão. Foi nesse ponto que surgiu os educadores holísticos nesta perspectiva 

da formação de jovens do ideal do bodhisatva: formação de jovens que 

pudessem trazer benefícios às pessoas da comunidade (DOCUMENTOS DO 

NEIMFA – ATIVIDADE ESTRATÉGICA, 2001, p. 5).  

 

Com base nessa perspectiva de que uma formação espiritual poderia gerar efeitos mais 

incisivos na formação voltada para a cultura de paz é que emerge a proposição do Curso de 

Formação em Educadores Holísticos, cuja primeira turma foi organizada entre os anos de 

2002/2003. Assim, parte dos formadores que atuava no Curso de Educadores Sociais foi 

mobilizada para atuar nesse novo curso, juntamente com outros formadores convidados. A 

formulação do curso iniciou com o idealizador do mesmo percorrendo, durante algumas 

semanas, a comunidade a fim de colher depoimentos dos moradores. O propósito era saber 

como a comunidade historicamente lidou com as questões educacionais. Dessa ótica,  

  

[ele] observou e colheu depoimentos que indicam momentos nos quais a 

comunidade tinha seus processos de formação basicamente na educação 

informal, havendo locais, geralmente casas de moradores mais antigos, que 

congregavam um número maior de pessoas e que acabavam transmitindo os 

valores para as crianças e jovens da localidade. A ideia de educação 

vinculada à espiritualidade ainda não estava presente (DOCUMENTOS DO 

NEIMFA, 2001, p. 1).  

 

A partir dessas informações, constatou-se também que algumas pessoas que havia 

recebido uma escolarização formal terminaram montando locais educativos próprios com o 

objetivo de reunir crianças, e assim, ensinar a ler e escrever. Ou seja, já existia na comunidade 

um conjunto amplo de práticas educativas no âmbito não-formal, e que carregavam “um 

cunho de extensão da família [...] cumprindo a função de cuidado emocional e de suprir a 

ausência de adultos que pudessem olhar pelas crianças” (DOCUMENTOS DO NEIMFA, 2001, 

p. 2). Ao mesmo tempo, no que tange à oferta de escolarização, não havia uma boa 

receptividade das crianças e jovens da comunidade à escola pública, pois a mesma se limitava 

à transmissão dos conteúdos, sem um engajamento com a vida dos alunos.  

Diante desse quadro, o idealizador do Curso de Formação de Educadores Holísticos 

problematizou: “Como incorporar as conquistas presentes na educação formal e não-formal, 

sem dissociá-las ou opô-las como rivais?” (DOCUMENTOS DO NEIMFA, 2001, p. 3). Essa 

foi a segunda inquietação que forneceu as bases da criação do curso, o que permite perceber 

que a chamada formação espiritual não foi tematizada em oposição à ideia de formação 

educacional em sentido mais convencional.  
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A busca era pela integração, em uma mesma experiência, dos aspectos mais sócio-

afetivos das práticas educativas não-formais já existentes na comunidade com a preocupação 

mais formalizada com a aprendizagem de conteúdos específicos como a linguagem e a 

matemática, dos sistemas escolares. Tinha-se assim o desejo de aliar a formação cognitiva 

satisfatória e o desenvolvimento emocional saudável, com vistas ao estabelecimento de 

saberes e relações que pudessem reverberar em mudanças efetivas na comunidade. Isso tudo, 

como consta dos documentos, para 

   

[...] potencializar novas possibilidades formativas que permitissem uma 

ampliação do engajamento das experiências no mundo cotidiano dos alunos. 

A ideia seria encontrar caminhos formativos que favorecessem a superação 

gradativa de inúmeras divisões presentes na vida dos alunos, pois, no 

entender do grupo, as dissociações presentes no mundo da educação 

revelavam um dualismo de base que opunha homem/mundo, sujeito/objeto 

(DOCUMENTOS DO NEIMFA – ATIVIDADE ESTRATÉGICA, 2001, p. 

3).  

 

 A perspectiva de superação das dissociações comuns, no campo educativo, entre 

cognição e emoção, cognição e sociedade, por exemplo, foi intensificada com a aproximação 

do grupo de formadores do Neimfa com a tradição budista, reforçando a ideia de um curso 

que contemplasse o sujeito em sua integralidade.  

 

Como já tínhamos contato com essa experiência do budismo e a gente via a 

formação diferenciada dos alunos budistas; alunos que desde pequenos são 

educados num nível mais sofisticado de formação. Então aí surgiu essa ideia 

de criar um curso que oferecesse essas características, ou seja, que 

oferecesse ao mesmo tempo uma boa escolarização, uma boa formação 

social, mas que tivesse essa visão espiritual. Ele [o curso] vai nascer com 

esse ideal que a gente chama de ideal dos bodhisatvas. Então, o que é o ideal 

dos bodhisatvas? É o ideal de formar pessoas, formar seres humanos capazes 

de se mover no mundo, que tenham uma inserção social-política, mas que 

tenham um bom coração, ou seja, um comprometimento ético, que tá 

envolvido com processos de transformação de si e dos outros (Coordenador 

1). 

 

 Com esse espírito em mente, o grupo de formadores passou a receber ensinamentos 

específicos de filosofia e psicologia budista junto ao Lama Padma Samten, o que mais tarde 

veio a efetivar um grupo de estudos, reverberando nas ações de fomento de uma cultura de 

paz.  Como resultado,  

  

o Curso de Educadores Holísticos tinha uma dimensão, um cuidado com a 

espiritualidade, né? Então, o curso mobiliza essa energia, essa dimensão. Os 
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jovens se dedicariam a essa dimensão de suas vidas: o cuidado com a 

espiritualidade para que isso reverberasse na comunidade (Formadora 2).  

 

Aos poucos, a proposta do Curso de Formação em Educadores Holísticos foi sendo 

refletida e amadurecida pelo idealizador e pelos formadores, visando a  

 

oferecer estratégias para que os alunos pudessem encontrar outras 

referências de vida através do vínculo e do pertencimento. O curso vem de 

um sonho de A., das bases tanto da psicologia transpessoal e comunitária, 

quanto do budismo que A. trouxe. O espírito do curso é A. (Coordenador 2).   

 

 

          Após vários encontros e reflexões ficou definido que o eixo norteador do curso seria 

“promover um incentivo à formação humana dentro de uma perspectiva integral, aliando um 

intenso processo de escolarização a uma preparação ético/espiritual”, com vistas a 

intervenções sociais que promovessem a redução da violência e resgate da cidadania e paz na 

comunidade do Coque (FERREIRA, 2007, p. 79). 

 Apesar disso, a materialização concreta do Curso de Formação dos Educadores 

Holísticos na foi isenta de dificuldades e tensões no interior do próprio Neimfa, uma vez que a 

proposta foi considerada muito sofisticada e alguns segmentos da instituição tiveram 

dificuldade em compreender o momento de transição das referências que o Neimfa articulava, 

saindo de uma perspectiva mais assistencialista para abraçar a noção de formação humana 

integral e multidimensional. Era 

  

[...] um momento de acolhimento de outras tradições e perspectivas, de 

acolhimento de outras formas de pensar. Tudo isso foi junto também com 

essa entrada do curso. Então os alunos, nesse período, eles ganhavam uma 

visibilidade que não era mais uma visibilidade do ponto de vista dos 

beneficiários das ações. A proposta era que os alunos e suas famílias fossem 

participantes, estivessem envolvidas diretamente no processo de construção 

das ações, implicando uma ampliação da perspectiva da função social do 

jovem na própria organização (Coordenador 1).  

 

Essa mudança de paradigmas se mostrou bastante desafiadora não apenas para equipe 

de formadores, mas também para os próprios jovens participantes da experiência, pois se 

exigia dos mesmos outra relação consigo mesmos e com o conhecimento, além de terem que 

lidar com  

  

[...] uma cobrança muito grande porque se dizia assim: esses meninos 

recebem muito, essas meninas recebem muito. Ir pra cinema, ir pra teatro... 

Eles tinham oportunidades de leitura, oportunidades inúmeras, que os outros 
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grupos do próprio Neimfa não tinham. Então, isso gerava também uma 

tensão dentro do espaço maior dos grupos [...] o havia uma pressão maior, 

uma expectativa do eles iriam oferecer de retorno pra comunidade, de 

retorno para os outros grupos do Neimfa [...] tinha ainda o próprio ciúme 

interno de outros grupos de adolescentes e de jovens da instituição 

(Coordenador 1).  

  

 

Gradativamente, esta tensão inicial possibilitou um debate profícuo acerca do cuidado 

e da formação humana nas atividades realizadas pela instituição, pois 

 

[...] o curso deslocava também esses processos também. Isso também faz 

com que fosse introduzido nos demais cursos aspectos que a gente 

considerou favorável. O que a gente chamava, assim, o cuidar do ser que 

implicava meditação, cuidar das emoções, cuidar dos sentimentos, da auto 

estima. Então isso foi incluído também nas outras ações do Neimfa. E a 

partir disso também, a gente começou a debater mais intensamente a questão 

da formação humana, E dessa questão da espiritualidade; pesquisar mais, 

refletir mais sobre qual o sentido da espiritualidade, o sentido mesmo, os 

sentidos da formação humana. Isso ficou sendo muito forte (Coordenador 1).  

  

A percepção, portanto, é de que essa tensão no momento da criação do Curso de 

Formação de Educadores Holísticos, no final, mostrou-se positiva. Os conflitos gerados 

motivaram os vários núcleos do Neimfa a repensarem os seus papéis educativos, 

aprofundando suas diferentes formas de atuação. Desse modo, o contexto de emergência do 

curso, desde a consolidação da primeira turma, em meados de 2003, teve o seu foco central no 

desenvolvimento da formação espiritual de adolescentes e jovens, articulando na sua matriz 

curricular um conjunto de práticas organizadas ao redor da noção de cuidar do ser. 

Atualmente, conforme a proposta formativa elaborada em 2011 (DOCUMENTOS DO 

NEIMFA, p. 1-2), o curso busca atingir alguns resultados e metas, tais como: 

 

 Espera-se, com a conclusão do curso que pelo menos 50% dos jovens 

sejam inseridos como formadores e possíveis coordenadores de atividades 

similares dentro da Instituição; 

 Contribuir para que haja um aumento significativo no rendimento escolar 

de cada participante do curso, inserindo os alunos formados no ensino 

superior ou em cursos de nível técnico; 

 Espera-se que todos os formados realizem, na organização e na 

comunidade, oficinas focando o desenvolvimento emocional de si e do  

 outro, oferecendo trabalhos de cuidado com o corpo, com as emoções e a 

mente.   
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 Do ponto de vista estrito da pesquisa, vale ressaltar que a matriz curricular do curso foi 

representada imageticamente pela figura de uma flor de lótus. Como abordaremos a seguir 

não se trata de uma escolha casual ou meramente ilustrativa. 

 

4.2 A flor de lótus, a visão do bodhisatva e o nascimento da noção de Cuidar do ser 

 

 A imagem da flor de lótus ocupa um lugar central no pensamento oriental, em geral, e 

no pensamento budista em particular. Nessa matriz de pensamento, o lótus aparece como um 

símbolo da própria transformação espiritual. Como explica o mestre Anagarika Govinda 

(1996), no Oriente, o lótus é o símbolo máximo da expansão espiritual e da dimensão do 

sagrado. Como narra a lenda budista, 

 

Quando o infante Siddharta recém nascido, que mais tarde se tornaria o 

Buda, tocou o solo e fez seus primeiros passos, sete flores de lótus cresceram 

da terra. Assim, cada passo do Bodhisatva é um ato de expansão espiritual. 

Os Budas em meditação são representados como sentados sobre flores de 

lótus, e a expansão da visão espiritual na meditação esta simbolizada pelos 

flores de lótus completamente abertas, cujo centro e cujas pétalas suportam 

imagens, atributos ou mantras de vários Budas e Bodhisatvas, de acordo com 

sua posição relativa e relação mútua (GOVINDA, 1996, p. 95). 

 

  

 Ainda, segundo esse autor, o sentido originário do simbolismo aponta para o fato da 

flor de lótus crescer “da escuridão do lodo para a superfície da água”, abrindo suas flores após 

ter se erguido na superfície “imácula de ambos, terra e água, que a nutriram – do mesmo 

modo que a mente, nascida no corpo humano, expande suas verdadeiras qualidades (pétalas) 

após ter-se erguido dos fluidos turvos da paixão e da ignorância” (GOVINDA, 1996, p. 95). 

Assim, o lótus expressa uma espécie de síntese entre as dimensões material e espiritual, do 

formado e do sem forma, da individualidade e da universalidade, ou seja, uma síntese das 

oposições e dos estados duais da consciência. 

 Nos ensinamentos do Lama Padma Samten (2006), referência central na formulação 

da proposta formativa do Curso de Educadores Holísticos, a cultura de paz tem também como 

exemplo a flor de lótus. Na sua perspectiva, o lótus não se refere, como afirma o senso 

comum, a uma experiência de serenidade gerada no isolamento do mundo, apontando, ao 

contrário, o alcance de um estado em que a paz é obtida “em meio às circunstâncias do 

próprio mundo” (SAMTEN, 2006, p.44). Daí ser importante compreender que 
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O Buda não atingiu a iluminação porque estivesse tudo muito fácil, mas sim 

porque as condições em volta eram exigentes. Ele só atingiu a liberação 

porque foi capaz de ultrapassar suas aflições. Esse ponto crucial é 

simbolizado pela flor de lótus [...]. O lótus significa uma inteligência que 

brota quando tomamos contato com os problemas e as dificuldades [...] uma 

inteligência que vem da compaixão e do amor. [...] ainda que a flor de lótus 

tenha suas raízes no lodo, que representa as confusões, a ignorância, ela 

flutua sobre a água (SAMTEN, 2006, p. 44-45).   

 

 Toca-se aqui em um ponto central para a compreensão da noção de cuidado 

mobilizada pelos formadores do Curso de Formação de Educadores Holísticos, pois dessa 

ótica, no lótus surge um tipo específico de visão: a visão do bodhisatva. O bodhisatva é um 

ser que age movido pela compaixão e amor. Por essa razão, nos termos do Lama Samten 

(2006), quando os bodhisatvas olham o mundo, eles veem os fenômenos pela ótica da 

mandala da cultura de paz. Mandala significa, nesse contexto, uma experiência de mundo; a 

mandala da cultura de paz é a realidade vista pelos referenciais de sabedoria e bondade; 

olhamos o mundo e assumimos o propósito “trazer benefícios e não causar sofrimento tanto a 

nós como aos outros e a biosfera” (p. 18) 
33

. 

 

A mandala da cultura de paz surge quando desenvolvemos a inteligência de, 

sem flutuações, agir com compaixão, amor, alegria, equanimidade, 

generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. 

Se as circunstancias são favoráveis, agimos assim, se são difíceis, fazemos o 

mesmo (SAMTEN, 2006, p. 18).  

 

 

 No entanto, os que agem assim, os bodhisatvas, não são considerados “santos”; eles 

também não são “simplesmente personificações de princípios abstratos – como deuses e 

divindades que são personificações de forças da natureza” (GOVINDA, 1996, p 97). Em uma 

perspectiva oposta, os bodhisatvas são concebidos como seres humanos. 

Eles são seres humanos concretos que alcançaram, mediante uma prática continuada e 

perseverante, estados de percepção, consciência e conhecimento que lhe permitem agir no 

mundo a partir de referenciais positivos. O alcance desses estados surge na possibilidade 

mesma de se dedicar à visão do lótus. Por isso se diz que: os bodhisatvas nascem sobre o 

lótus. 

 

A expressão „nascer sobre o lótus‟ é muito importante; significa nascer além 

das limitações condicionadas pelas experiências de mundo duais [...] nascer 

                                                 
33

 No próximo tópico discutiremos, mais detalhadamente, a noção de mandala já que ela estrutura a própria 

matriz curricular do Curso de Formação de Educadores Holísticos. 
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para visão de lótus. E quais são as principais características da visão do 

lótus? As quatro qualidades incomensuráveis – compaixão, amor, alegria e 

equanimidade. O bodhisatva age em beneficio de todos os seres 

manifestando essas qualidades (SAMTEN, 2006, p. 47-48).  

 

 Nascendo sobre o lótus, os bodhisatavas adquirem uma visão preciosa; uma visão que 

parte do reconhecimento de que o mundo não está limitado àquilo que experimentamos em 

nossos condicionamentos. Foi com essa visão que 

 

[...] no início do curso, na primeira turma, A. queria materializar a noção 

de cuidar do ser a partir do que ele chamava de ideal do bodisativa. Pra A., 

o curso atingiria a meta que se pretendia quando a gente apresentasse pra ele, 

no que ele acreditava ser um bodisativa, quando a gente manifestasse a visão 

de um bodisativa. Eu acredito que a gente incorporou a ideia de cuidar do 

ser do curso, que é a meta do curso, a partir dessa visão. Na segunda turma 

foi um pouco diferente, não era mais o ideal de bodisativa... na verdade, esse 

ideal, ele ficou  oculto... o curso visava formar professores, formar pessoas 

de bom coração e pessoas que entrando na universidade pudessem trazer 

benefícios pra ela mesma e pra comunidade. Com essa terceira turma, a 

gente tá repensando exatamente isso, pra mim o que a gente tá repensando é: 

Como materializar a experiência de cuidado? Que essa experiência de 

cuidado é o foco do curso, desde a primeira turma, que é a meta central, não 

tem dúvida. Isso é aonde a gente quer chegar, a visão (Coordenador 02. 

Grifos nossos).  

   

            A partir desse depoimento podemos observar que, desde a implantação da primeira 

turma do Curso de Formação de Educadores Holísticos, existe uma motivação fundamental 

que é a de formar pessoas, nesse caso, adolescentes e jovens, a partir do referencial de uma 

ação positiva no mundo. Articulado na perspectiva do ideal bodhisatva, esse referencial se 

manifesta na meta de formar na experiência de cuidar do ser. A noção de cuidado emerge, 

portanto, embasada na tradição budista tibetana, “nas visões das tradições orientais, da 

filosofia perene oriental” (Coordenador 2).  

           Contudo, à medida que as entrevistas eram aprofundadas constatamos que a 

perspectiva de cuidar do ser também estava articulada a pensadores oriundos da filosofia 

ocidental e a matrizes de pensamento ancoradas no cristianismo.  

  

É, é verdade mesmo! Inicialmente esse cuidar de si a gente não começou a 

pegar ele de Foucault... Não, a gente pegou ele de Jean-Yves Leloup sobre 

“Os Terapeutas do Deserto”. Então essa experiência de cuidar de si, no 

começo, a gente chamava mesmo de cuidar do ser, inicialmente ela não vem 

a partir de Michael Foucault. Ela vem a partir das indicações do Jean-Yves 

Leloup, que também é um filósofo muito trabalhado na psicologia 

transpessoal. A partir disso é que vai se refinando e se começa a chegar 

nessa visão de Foucault, desse diálogo de Foucault e de Pierre Hadot 

(Coordenador 1). 
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 Para os propósitos de nossa investigação, esse foi um momento, ao mesmo tempo, rico 

e delicado de nossa investigação; rico, porque começamos a perceber que o uso da noção de 

cuidado, pelos formadores do curso, era mais complexo do que imaginávamos a princípio; 

mas delicado porque sinalizava que embora a noção de cuidado estivesse, desde o começo, no 

campo de preocupação dos formadores, ainda não havia uma compreensão efetiva dos 

referenciais subjacentes ao termo.  

Inicialmente, eu mesma tinha em mente que o uso da noção de cuidado pelos 

formadores dessa experiência estava, estritamente, relacionado aos trabalhos tardios de 

Foucault, como indica o próprio depoimento transcrito acima, no qual o coordenador fala 

explicitamente da noção de cuidado de si. No entanto, ao fazer a reconstituição histórica da 

proposta formativa fui me dando conta, primeiro, da influência seminal do budismo tibetano, 

bem como da leitura atualizada da abordagem dos chamados terapeutas do deserto na 

perspectiva do Cuidar do Ser de Jean Yves Leloup e até mesmo da ideia de Saber cuidar do 

Leonardo Boff, como se vê no depoimento abaixo. 

 

Você perguntando... sim, acho que precisaria compreender melhor o que a 

gente tava chamando de cuidado de si. Porque no começo mesmo não era 

cuidado de si que a gente falava, era cuidar do ser e a referência vinha mais 

de Leloup, de Leonardo Boff, dos terapeutas do deserto mesmo... A gente 

tinha uma perspectiva, assim, de que precisaríamos trabalhar as dissociações: 

mente, corpo, emoção, sujeito, sociedade. As implicações disso era que a 

gente tinha muito claro já, naquele período [da primeira turma], que a 

dissociação entre cognição, afeto... que isso não era favorável para a ideia de 

formação humana integral ou holística como o nome do curso já indicava 

(Coordenador 1). 

 

 Esse dado, ao mesmo tempo, acabou se revelando bastante esclarecedor. Isso porque, 

ao longo das entrevistas, percebemos que a emergência da noção de cuidado no curso de 

educadores holísticos, de fato, se processou nessa articulação curiosa entre o budismo tibetano 

(com sua visão de mandala e do ideal bodhisatva) e a releitura de Leloup da experiência 

judaico-cristã dos terapeutas de Alexandria. A mediação entre esses dois mundos, 

aparentemente inconciliáveis, foi realizada por duas áreas mobilizadas pelos coordenadores: a 

psicologia transpessoal e a educação holística. 

 Essa posição foi confirmada por outros entrevistados. Eles diziam que a noção de 

cuidado sempre foi a chave articuladora do curso, “o coração no qual repousa a matriz 

curricular inicial do curso de formação de educadores holísticos, rompendo com a dissociação 

entre mente/corpo e sujeito/objeto, dentro de uma concepção cartesiana” (Coordenador 2). A 

referência constante às dualidades e dissociações e a crítica à concepção cartesiana indicam 
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diretamente a associação dos modelos teóricos derivados da psicologia transpessoal e da visão 

holística: 

 

É, assim, a gente visa muito nessa visão de cuidado, assim... tinha o Ken 

Wilber, tinha o Rafael Yus também... era, assim, uma visão do humano... 

Uma visão em que a gente potencializa várias dimensões do ser humano... aí 

tinha muito do Ken Wilber e também tinha a questão do sujeito 

incorporado... Então, cuidado, cuidar do ser naquele momento era muito 

forte essas visões (Formadora 2).  

 

 Além do papel mediador ocupado pela psicologia transpessoal e pela visão holística na 

configuração da ideia de cuidado, no âmbito do curso, as entrevistas revelaram outro aspecto 

importante na medida em que permitem ver o procedimento do grupo que sustenta a 

experiência, hibridizando linguagens, práticas, saberes e referenciais oriundos de diferentes 

tradições e campos de pensamento, desde a filosofia e a psicologia budista, passando pela 

fenomenologia, pela psicologia transpessoal e comunitária, pela educação holística, até o 

pensamento foucaultiano. 

 Se, por um lado, há que se reconhecer nesse procedimento a coerência quanto ao 

desejo de ultrapassar dicotomias rígidas e posturas fragmentadoras, acolhendo e movendo 

uma atitude de complexidade no tratamento das práticas educativas. Por outro lado, como 

sinalizamos na discussão a respeito da emergência da noção de cuidado na cultura 

contemporânea, há que se atentar também para as possíveis divergências no modo como os 

autores mobilizados pelo grupo como Samten, Leloup, Wilber ou Yus discutem noções como 

espiritualidade, integralidade e mesmo educação. 

 A conjunção de campos analíticos oriundos de mundivisões que guardam, às vezes, 

diferenças radicais como a mundivisão budista e a judaico-cristã ou mesmo com os modelos 

construídos por Ken Wilber, no âmbito da psicologia transpessoal, e aquele elaborado por 

Ferdinand Röhr, no âmbito de uma pedagogia existencial-fenomenológica, ou por Rafael Yus, 

no âmbito da educação holística, exige alguns cuidados. Isso é importante justamente porque 

essas referências parecem ser intencionalmente convocadas pelos coordenadores e formadores 

do curso para explicitar sua visão de formação humana e elaborar as metas formativas 

almejadas.  

Nesse sentido, percebemos principalmente durante as observações das reuniões que 

uma parte significativa dos formadores ainda não se encontra familiarizada com as categorias 

que integram a proposta formativa do curso. Situação que parecia, durante a nossa estada no 

campo, mais agravada, tendo em vista que estavam sendo realizadas mudanças na matriz 
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curricular da experiência. Pelo que pudemos observar, a ausência de uma proposta mais 

sistematizada parecia criar alguns obstáculos especialmente no que tange aos aspectos 

operacionais das ações desenvolvidas.  

O próprio coordenador ao ser indagado sobre essa questão reconhecia as dificuldades 

inerentes ao processo, esclarecendo que as categorias do curso ainda estavam em construção: 

“acho que é uma coisa que tá em construção mesmo e só propondo com os meninos e 

discutindo com os educadores é que a gente vai conseguir ver o que de fato significa isso” 

(Coordenador 2). Compreensão que não diminui a tensão interna e que leva os formadores a 

insistirem na importância de reuniões da coordenação com os educadores com o fim de que 

esses sejam apresentados às categorias mobilizadoras e suas perspectivas teóricas 

correspondentes.  

 Nesse contexto, consideramos ser relevante para o próprio processo de construção 

coletiva e progressiva da proposta, como indica o coordenador, tematizar como são feitas as 

apropriações e as articulações entre as referências mobilizadas. Pois, pelo que observamos, 

quase sempre, são feitas apropriações parciais. Ou seja, ao longo da pesquisa percebemos que 

há vários fios, como os entrevistados costumavam afirmar, movendo a experiência em suas 

diferentes atividades, mas nem sempre havia uma clareza quanto às implicações mais 

profundas que fundamentam os autores e modelos teóricos que são incorporados, seja no 

sentido da condução das atividades planejadas, seja na sua contribuição para as decisões 

tomadas no cotidiano da ação. Ao mesmo tempo, essa questão permitiria situar melhor a 

própria compreensão que o grupo tem de termos como formação espiritual, tradições 

espirituais e espiritualidade. 

 Constata-se rapidamente que, para todos os autores referenciados pelos formadores do 

Curso de Educadores Holísticos, falar de espiritualidade não remete imediatamente a um 

campo religioso estrito. Mas, mesmo assim, não parece óbvio que as noções de Ser ou de 

sujeito presentes nas ideias de cuidado, formuladas na exegese de textos e metáforas oriundas 

da tradição judaico-cristã (como em Leloup) possam ser identificadas com as mesmas noções 

na filosofia/psicologia budista (como em Samten) ou transpessoal (como em Wilber), na 

fenomenologia (como em Röhr) ou na genealogia crítica dos sistemas de pensamento (como 

em Foucault) 
34

.  

                                                 
34

 Obviamente, não queremos encurralar os formadores do curso no debate espinhoso que tem polarizado a 

filosofia, em geral, e a filosofia da educação, em particular, a respeito das possibilidades efetivas do sentido 

humano prescindir ou não de uma dimensão transcendente. Essa digressão, acredito, desviaria o próprio foco 

da formação que é oferecida. Mas, por outro lado, o esclarecimento dessas questões seria vital para explicitar 

a visão de formação humana integral no curso de educadores holísticos.  
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Estamos insistindo nesses exemplos pela forte vinculação que parecem ter com a 

matriz formativa do curso aqui analisado. O problema é que algumas dessas abordagens 

partem de uma visão forte de transcendência; outras admitem apenas uma transcendência 

enquanto ruptura com a ordem histórico-temporal, um movimento possível pela participação 

com uma dimensão qualificada como Ser transcendente; enquanto outras sequer colocam essa 

questão, abordando a ética do cuidado no plano estrito da imanência sem fazer apelo a 

nenhum tipo fé revelada ou filosófica 
35

.  

Ao enfatizar esses aspectos, o propósito não é indicar falhas derivadas de uma falta de 

precisão acadêmica no uso de noções e conceitos pelo grupo que mantém o Curso de 

Formação de Educadores Holísticos. Em uma direção contrária, nossa preocupação surge do 

fato mesmo de reconhecer que o uso pedagógico de noções, comumente, delimitadas fora do 

âmbito da educação, e nem sempre com as mesmas intenções que movem as ações educativas 

nos espaços não-formais, exige um trabalho difícil de tradução (cf. FLICKINGER, 2009), 

embora esse se constitua em um desafio inerente mesmo às suas atividades e proposições.  

O fato é que estamos assumindo que a visão de formação humana integral e espiritual 

desenvolvida pelos formadores do curso poderia adquirir maior clareza, o que inclusive 

contribuiria com a visibilidade da experiência, facilitando o processo de socialização, junto a 

atores internos e mesmo externos à organização, e indicando pistas importantes para a 

consolidação da sua matriz curricular.  

 

4.3 A mandala curricular do Curso de Formação de Educadores Holísticos 

 

Com os indicativos delineados acima, o que se pretende é apenas sinalizar que um 

maior esclarecimento em torno do uso das noções pode contribuir com as próprias práticas 

dos educadores envolvidos com a experiência, fornecendo pistas importantes para o seu 

trabalho pedagógico. Pode também fundamentar, de modo preciso, as bases que sustentam o 

processo formativo desencadeado e a estrutura curricular proposta (ver Figura 4), pois como 

vimos, a visão originária norteadora do Curso de Formação de Educadores Holísticos 

envolve, por um lado, um ideal derivado da tradição budista: o ideal bodhisatva e sua 

mandala do lótus ou mandala da cultura de paz (cf. SAMTEN, 2006); e, por outro lado, 

                                                                                                                                                         
 
35

 Estamos fazendo referência a um movimento polêmico que na nossa modernidade filosófica figurou na 

oposição entre “fé revelada” e “fé filosófica” tratada por Karl Jaspers na sua concepção de “transcender sem 

Transcendência”, ligada ao universo das cifras que evocam a transcendência sem capturá-las (ver FORTE, 

2010, p. 49-58). 
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articula a noção de cuidado como uma matriz teleológica, ou seja, como elemento que 

expressa e condensa as principais metas formativas do curso. 

 

 

 

 

  Matriz curricular do CFEH       

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                    

                   

Figura 04 

Fonte: Ferreira, (2007, p.81) 

 

 De fato, uma das primeiras coisas que salta aos olhos de quem se aproxima do curso é 

a forma curiosa como a matriz curricular está projetada nos documentos, a partir da noção de 

mandala. Nesses documentos, afirma-se que a noção de mandala permite uma maior 

aproximação “das experiências vividas” (FERREIRA, 2007, p. 81) tanto pelos adolescentes e 

jovens, quanto pelos formadores. Nesse sentido, o mandala “representa diferentes tipos de 

visões/de mentes” (Coordenador 2), favorecendo a manifestação das energias criativas no 

âmbito do referido curso, além de representar a inseparatividade entre aquilo que aprendemos 

e o que vivemos.  

 

[...] A perspectiva da mandala já vai surgir pra gente tentar organizar o que 

tava acontecendo do ponto de vista de currículo; então, a gente não queria 

questão de grade, das grades curriculares, e a mandala dava mais esse 

sentido do que a gente tava tentando ali trabalhar, que era assim: todos os 

professores têm especificidades, ou seja, eles estão numa posição, 
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trabalhando conteúdo, trabalhando habilidades. Mas, todos sem exceção, 

estão a serviço dessa formação de bom coração, dessa formação do 

bodhisatva; dessa compreensão integral, dessa compreensão holística. Essa 

isso já é a noção de mandala. Então, eu tô trabalhando Matemática, mas eu 

tô trabalhando matemática não pela matemática, mas eu tô trabalhando 

matemática porque a matemática vai ajudar esse aluno a compor uma certa 

visão mais ampla do mundo, dele mesmo e do outro. Esse é o diferencial da 

mandala. Então em cada sala de aula você sempre vai encontrar esse 

vínculo, essa compreensão, essa tentativa de ampliar visões na formação 

(Coordenador 2). 

 

 

        Como aponta esse formador, o currículo tomado como mandala visa possibilitar aos 

formadores uma real aproximação entre as diversas áreas do conhecimento, sem sobrepor ou 

negligenciar um saber em detrimento de outro, uma vez que todos se encontram na condição 

de interdependência, possibilitando também considerar e lidar com os sujeitos da educação 

em sua integralidade. 

 

As próprias disciplinas também não são vistas como coisas separadas. Mas 

elas todas compartilhavam eixos agregadores. Então, a mandala tem essa 

perspectiva, que a gente chama Paradigma Holográfico, ou seja, aonde tem 

uma parte o todo está ali também inserido. Da mesma forma como a gente 

visse o todo, a gente também é capaz de identificar as partes. (Coordenador 

1).  

 

 

 Contudo, apesar da referência ao paradigma holográfico, é clara a influência central do 

budismo tibetano na figura que retrata a matriz curricular do curso. Vale lembrar que “uma 

das formas de expor a cultura de paz a partir da linguagem budista é apresentá-la como o 

descortinar de uma mandala” (SAMTEN, 2006, p. 18); onde mandala significa diretamente a 

experiência que fazemos do mundo: 

 

Cada mandala se manifesta como uma inteligência livre de esforço, de 

fabricações ou de artificialidades, de treinamento ou disciplina. A 

inteligência se manifesta como paisagem, mente, energia e corpo [...]. A 

mandala da cultura de paz é a realidade vista de modo profundo, com olhos 

de sabedoria e bondade. Olhamos o mundo com a inteligência de que nossas 

metas são a felicidade e a segurança frente ao sofrimento, e o caminho para 

atingir essas metas é trazer benefícios e evitar causar sofrimento tanto a nós 

como aos outros seres (SAMTEN, 2006, p. 18).    

 

 O problema continua Samten, é que comumente nossa mandala natural, ou seja, 

“nossa experiência natural de mundo, resume-se ao que chamamos de roda da vida, ou 

experiência cíclica” (SAMTEN, 2006, p. 19). De fato, essa é a experiência de todos os seres; 

experiência que é vista como particularmente limitada. Uma das finalidades da psicologia 



 113 

budista consiste, justamente, em explicar “o processo que gera e sustenta essas limitações 

através dos 12 elos da originação interdependente” (SAMTEN, 2006, p. 19). Esse é um 

ensinamento importante: o ensinamento sobre a “A roda da Vida” (ver Anexo), e que está 

representado imageticamente a partir de “uma roda composta de vinte e um elementos 

figurativos que, no conjunto, esboçam o processo de surgimento das identidades mediante 

nascimentos causais” (FERREIRA, 2007, p. 82). Em outras palavras, esses ensinamentos 

explicitam como nos manifestamos em nossa existência e as implicações benéficas ou 

destrutivas decorrentes dessa manifestação.  

 Assim, se observarmos atentamente o diagrama que representa a matriz curricular do 

Curso de Formação de Educadores Holísticos perceberemos que ela se compõe de uma 

mandala básica com um círculo central, no qual está contida a meta formativa do curso; um 

segundo círculo dividido em três quadrantes que articulam os módulos formativos 

diretamente relacionados com a dimensão espiritual da proposta; e quatro portões de entrada, 

representados em cores distintas e indicando os módulos que operacionalizam os saberes e as 

habilidades consideradas básicas. Ao redor dessa estrutura estão representadas 12 figuras 

ilustrativas, justamente os 12 elos da originação interdependente ou, simplesmente, os 

ensinamentos sobre a roda da vida.  

 Como toda mandala há duas possibilidades de leitura: do centro para o exterior ou do 

exterior para o centro. Optamos pelo segundo movimento. O campo mais extremo da matriz 

curricular do Curso de Formação de Educadores Holísticos se refere aos dozes elos da 

originação interdependente, tratados tanto na psicologia quanto filosofia budista. Por doze 

elos compreende-se o processo pelo qual as nossas identidades emergem no interior da 

existência e a forma como nos relacionamos com a mesma, ou seja, como nosso próprio 

mundo fenomênico emerge para nossa consciência. O modelo 

 

[...] descreve vivamente como ficamos presos em um redemoinho 

contraproducente de sofrimento, como esse processo pode ser revertido. Ao 

iluminar as causas das situações de limitação e dor, a roda da vida revela 

pelo exercício de antídotos, que podemos superar essas situações, que são 

seus efeitos (FERREIRA, 2007, p.82).  

 

 O diagrama revela, assim, como o movimento no interior da própria existência leva-

nos a estados mentais variados, que são representados detalhadamente em estágios 

correspondentes a cada elo da roda da vida, a saber: (1) ignorância; geradora de (2) uma ação; 

(3) consciência causal, como produto da ação gerada; (4) é denominado nome e forma; (5) é a 

esfera dos sentidos; (6) é o contato com o mundo fenomênico; (7) representa a sensação 
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proveniente do contato com o mundo; (8) é o contato, que pode gerar desejo, apego ao 

mundo; (9) o apego propriamente dito, resultando numa identidade; (10) início (embrião) de 

nosso nascimento, de novos padrões habituais; (11) o nascimento na existência, e 

consequentemente, (12) a morte ou a dissolução daquilo que somos e construímos no contato 

com o mundo. Nos termos explicitados pelo Lama Padma Samten (2006, p. 20): 

 

Ao olhar de modo mais detido, vemos que cada um dos 12 elos manifesta 

uma condição particular de avydia [a inteligência dual, separativa, que dá 

surgimento às experiências da roda da vida]. Associada a cada forma de 

avydia há visões filosóficas e psicológicas que embasam as estruturas sociais 

vigentes com suas formas correspondentes de ação e com os sofrimentos 

delas decorrentes. 

  

 Na perspectiva budista, o desenvolvimento da visão da mandala da cultura de paz visa 

ultrapassar a mandala da roda da vida, “onde o mundo parece externo e fixo, sólido em si 

mesmo” (SAMTEN, 2006, p. 22), o que é feito em três etapas: dar nascimento positivo a si 

mesmo, a partir de uma visão positiva, meditando a respeito da “impossibilidade das 

perspectivas comuns trazerem resultados estáveis” (SAMTEN, 2006, p. 21); observar a 

recomendação de evitar causar sofrimento aos outros e fazer o bem sempre que possível, 

“trazendo benefícios a todos os seres e estabelecendo relações positivas com eles através de 

nosso pensamento, fala, ação e meio de vida” (SAMTEN, 2006,  p. 21); e aprender a dirigir a 

própria mente, estabilizando-a pela meditação, desenvolvendo consciência de todas as nossas 

ações e gerando lucidez nas experiências vivenciadas 
36

.  

 Entretanto, na ótica dos coordenadores e formadores do Curso de Formação de 

Educadores Holísticos, a presença dos 12 elos da roda vida na matriz curricular atende a um 

propósito bem específico: funcionar como indicadores éticos que apontam as possibilidades 

de liberdade no interior da experiência de formação humana.  

 

A colocação dos „dozes elos da originação interdependente‟ em torno da 

estrutura curricular remonta à necessidade de questionar-se constantemente 

quanto aos sentidos da formação e de seus embates, obstáculos e 

possibilidades, ao mesmo tempo em que se busca manter presente um 

conjunto de questões sobre o próprio sentido da vida (Coordenador 1).  

 

 

 O elemento seguinte da mandala curricular do curso, os quatro portões de entrada na 

experiência, materializam as macro áreas formativas: Linguagem, Educação, Arte e 

                                                 
36

 Para uma explicação detalhada ver Samten (2006, p. 17-23). 
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Cidadania. No portão da Linguagem, o foco são a leitura e a produção de textos e o propósito 

é que os alunos desenvolvam o gosto pela leitura e pela escrita:  

 

Na minha aula, que eu chamo de “Prazer de ler”, levo vários livros, revistas, 

gibi; eles quem escolhem, tem um horário que eles escolhem o que eles 

querem ler, geralmente eu leio algumas histórias, e depois eles contam. 

(Formadora 1).  

 

 É possível perceber que a relação estabelecida com o ensino da língua portuguesa 

rompe com a ideia de mera transmissão unilateral dos conteúdos formais, uma vez que os 

alunos são partícipes do processo de aprendizado e o objetivo das aulas está respaldado no 

alargamento da criticidade e principalmente da sensibilidade desses alunos, havendo uma 

constante relação da leitura e da escrita com os sentimentos e a realidade dos sujeitos 

envolvidos no processo de formação 
37

.  

 

Minha disciplina era “Produção de texto e leitura”. A partir dos textos que eu 

trabalhava, a partir das leituras que eu realizava, eu procurava trazer outras 

visões. Eu tentava aproximar o que eles tavam vivenciando naquele 

momento, com as leituras que eu trazia, né? Com as músicas que eu 

colocava pra eles escutarem. E eram músicas que mexiam comigo, leituras 

que mexem comigo e que eu trazia pra eles naquele momento. Então, eu 

explorei muito mais a leitura com eles, mais do que mesmo a parte de 

produção porque eu queria contribuir através da leitura, da literatura pra eles 

refletirem e, aos poucos, irem construindo o gosto, o prazer de ler 

(Formadora 2).   

 

 O segundo portão representa a área de Educação composta de vários módulos tais 

como: didática, introdução à educação e prática de ensino, cujo objetivo é fornecer 

instrumentos teórico-práticos de aproximação dos adolescentes com o campo educativo, pois 

um dos objetivos do curso é prepará-los para um engajamento em atividades de formação de 

crianças e adolescentes na comunidade e na própria organização.  

  O terceiro portão indica a área de Artes no interior da matriz curricular do Curso de 

Formação de Educadores Holísticos. O foco é a ampliação do repertório de conhecimentos 

dos adolescentes acerca do mundo e de si mesmo. Nesse sentido, não havia o interesse de 

instrumentaliza-los nas linguagens específicas (teatro, música, dança, artes plásticas), a ideia é 

que eles possam mobilizar essas linguagens para expressar sua percepção da vida, 

“construindo e reconstruindo a si e ao mundo” (Formador 3) nesse processo. De forma ainda 

mais incisiva, as Artes foram articuladas diretamente com a esfera do cuidado, pois segundo 

os formadores “a cura, ela faz parte do cuidado, faz parte da arte” (Formador 3).  

                                                 
37

 Mais ainda: a área de Linguagem incluía as aulas de informática, língua estrangeira e matemática. 
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 O quarto portão expressa a área da Cidadania, abordando questões relativas à 

diversidade étnico-cultural e ressaltando o trabalho com os valores humanos. É a área que 

opera com a construção de atitudes voltadas à cultura de paz a partir da tematização dos 

modos de relação com as diferenças e a pluralidade cultural.  

 O elemento seguinte da matriz curricular é o círculo no qual se encontra as três áreas 

fundamentais e interdependentes compostas pelos módulos de Psicologia Transpessoal, 

Filosofia e Consciência Holística e Tradições Espirituais. Essas áreas são chamadas 

fundamentais porque, segundo os formadores, tocam no âmago da ideia de formação humana 

defendida, construindo as “visões de ser humano e mundo postas em ação no curso” 

(Coordenador 1). Os três módulos operavam de forma articulada e buscam ajudar os 

adolescentes “a encontrar formas de construir e reconstruir suas identidades segundo uma 

perspectiva mais integral” (Coordenador 2).  

 Nesse contexto, o módulo de Psicologia Transpessoal engloba uma visão mais 

abrangente da psicologia, focando especialmente questões próprias da psicologia da educação, 

almejando um trabalho de sensibilização das estruturas afetivas e emocionais dos adolescentes 

e jovens, o que era feito no chamado Grupo Operativo; o módulo de Filosofia e Consciência 

Holística, por sua vez, problematiza a experiência de ser-no-mundo, mediante o cultivo do 

pensamento filosófico; e, por fim, o módulo de Tradições Espirituais busca a relação com o 

sagrado da vida, promovendo “um resgate dos pontos de convergências entre várias tradições 

espirituais mediante o reconhecimento da verdadeira natureza humana e de sua relação com o 

sagrado” (Formador 3).  

 Por fim, o núcleo central do mandala é composto pelo Cuidar do ser. Trata-se, na 

verdade, de um núcleo vazio uma vez que cuidar do ser não é propriamente um módulo ou 

uma atividade específica desenvolvida com os adolescentes. 

Trata-se, antes, do propósito formativo mais sutil do curso, aquilo que é esperado ao 

longo da formação de cinco anos. Dessa forma, o núcleo central reúne as perspectivas teóricas 

da formação humana integral e espiritual mobilizada 
38

.  

Isso aponta um uso da noção de Cuidar do ser como uma ideia regulativa. Em outras 

palavras, acreditamos que a noção de cuidado tal como vinha sendo mobilizada, pelos menos 

                                                 
38

 Outro elemento sugestivo da proposta é que, passados dois anos de curso, os adolescentes e os jovens 

participantes passam a contar com a presença de um formador-tutor, com o qual passava a estabelecer uma 

relação mais estreita: “a função do orientador aproxima-se da ideia de „tutores de resiliência‟ desenvolvidos 

por Assis, Pesce e Avanci (2006) e da ideia de „tutores de Tulkus‟, do budismo tibetano (WEIL, 1995; 

DALAI LAMA, 2006), em que adultos significativos apoiam a formação do aluno de uma forma mais ampla, 

ou seja, acompanham o desenvolvimento do aluno de uma perspectiva integral e interferem positivamente na 

melhoria dos fatores de risco” (FERREIRA, 2007, p. 100). 
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nas duas primeiras turmas, se configurou como uma ideia regulativa. Como lembra Röhr 

(2010, p. 2), o conceito derivado da Crítica da Razão Prática de Kant, compreende 

originalmente “certos conceitos da nossa razão que não encontram um objeto correspondente 

na nossa realidade empírica”, mas que, apesar disso, são considerados fundamentais para a 

constituição e direcionamento das nossas experiências. Logo, a noção não se identifica nem se 

confunde com práticas específicas, apontando, antes, a meta e os princípios que se buscam 

incorporar nas ações e que permanecem, nessa direção, como uma espécie de horizonte de 

sentido.  

A força desse uso pode, inclusive, ser constatada no fato de que apesar das três 

principais referências mobilizadas, Lama Samten, Leloup e Ken Wilber, compartilharem 

modelos analíticos ancorados na experiência concreta, ou seja, enfatizarem práticas e 

exercícios diversos, a noção de Cuidar do ser no coração do mandala formativo do curso 

permaneceu atuando muito mais como um ideal. Como resultado, apesar das intenções postas 

na não fragmentação e na não dualidade, muitas vezes, segundo os nossos sujeitos, dimensões 

como a espiritualidade, por exemplo, era considerada ora como conteúdo específico do 

módulo Tradições Espirituais, ora como uma atividade, na forma de meditação, no módulo de 

Psicologia Transpessoal. Situação que se expressava, também, como lembra um dos 

entrevistados na “pouca participação das reuniões de formação” dos professores de áreas 

como matemática e informática; esses formadores “praticamente não participava, eles não 

vinham pras reuniões [...] mesmo assim quando tinha avaliação, assim, no final do semestre, 

quando tinha avaliação, eles participavam pouco” (Formadora 1), tendo em vista que, 

aparentemente, não tinham ligação direta com as questões mais sutis do curso. 

 Só mais recentemente, de acordo com as entrevistas realizadas, é possível observar 

mudanças nesse uso da noção de cuidado. Nos últimos quatro ou cinco anos, a noção de 

cuidar do ser vai sendo, gradativamente, deslocada e substituída pela noção de cuidado de si, 

o que a nosso ver indica e produz mudanças significativas no uso que os formadores faziam 

daquela noção. Isso porque, mesmo sem abandonar os referenciais da tradição budista 

tibetana, da psicologia transpessoal e da fenomenologia, uma nova abordagem do cuidado foi 

incorporada, embora não se possa ainda apreender todas as implicações desse fato para a 

reconfiguração do cerne da experiência formativa, bem como para a operacionalização efetiva 

dos seus três módulos fundamentais e das quatro áreas globais que compõem a mandala 

curricular do curso.  

 De toda forma, é possível inferir que algumas tensões vivenciadas, mais recentemente, 

pelos formadores têm relação com o fato da noção de cuidado, na ótica foucaultiana, colocar 
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em cena uma dimensão mais pragmática. Nesse caso, o cuidado além de se apresentar como 

uma meta, ou um horizonte de sentido, exige um conjunto de práticas e exercícios concretos, 

sem os quais a ideia mesma de espiritualidade e de formação humana que lhe estão 

subjacentes (cf. FREITAS, 2010), deixa de ter coerência. Essa situação parece estar 

reverberando junto aos formadores, o que, dentre outros elementos, pode ser visualizado na 

ressignificação do ideal que move o curso. 

 

4.4 Do Bodhisatva ao Educador Guerreiro: uma nova perspectiva de cuidado? 

 

 Assim, a ênfase recente na noção de cuidado de si do pensador francês Michel 

Foucault na matriz curricular, do Curso de Formação de Educadores Holísticos, parece 

implicar um deslocamento sensível nos seus elementos constitutivos. Nesse caso, observa-se 

que a primeira alteração se deu em relação à matriz de pensamento budista. Enquanto nas 

primeiras experiências, o diálogo com essa tradição de pensamento era mediado, de forma 

mais estrita, pelos ensinamentos do Lama Padma Samten e seu foco nos ensinamentos sobre a 

roda da vida. Influência que pode ser percebida no próprio modo de estruturar a matriz 

curricular através da figura da mandala da cultura de paz. Mais recentemente, o mediador com 

o pensamento budista passou a ser o mestre tibetano Chögyam Trungpa Rinpoche. Assim, não 

casualmente, percebemos mudanças significativas no uso da noção de cuidado, inclusive no 

ideal formativo mobilizado. 

A partir desse diálogo mediado com os ensinamentos de Chögyam Trungpa Rinpoche, 

o próprio ideal formativo foi deslocado, passando a ser representado pela figura do guerreiro 

de Shambhala. Embora, esse ideal não esteja, nem seja uma oposição ao ideal do Bodhisatva 

não se pode desconhecer que a visão do guerreiro de Shambala apresentada por Chögyam 

Trungpa (2005, p. 21) não tem uma relação direta com os ensinamentos e princípios budistas, 

configurando-se como um enfoque indiscutivelmente secular e não-religioso, sendo “antes um 

manual para as pessoas que perderam em suas vidas os princípios do sagrado, da dignidade e 

da valentia”. 

 

Sinto-me [diz ele] honrado e agradecido por ter sido capaz de expor, no 

passado, a sabedoria e a dignidade da vida humana no contexto dos 

ensinamentos religiosos do budismo. Agora, sinto imenso prazer ao 

apresentar os princípios do espírito guerreiro de Shambhala e mostrar de que 

maneira podemos conduzir nossas vidas como guerreiros, com destemor e 

alegria, sem destruirmos uns aos outros (TRUNGPA, 2005, p. 21-22).   
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A visão de Shambhala, nesse caso, são ensinamentos que se fundamentam na premissa 

de que existe de fato uma sabedoria humana básica capaz de ajudar a resolver os problemas 

do mundo. Mais: essa sabedoria “não pertence a nenhuma cultura ou religião em particular, 

nem é exclusividades do Ocidente ou do Oriente”, tratando antes de uma “tradição de seres 

humanos como guerreiros” (TRUNGPA, 2005, 7), uma tradição que supostamente existiu em 

várias culturas e em vários momentos históricos 
39

. Nesse contexto, Chögyam Trungpa 

sustenta uma visão cortante da espiritualidade que, para ele, não significa esperar uma 

existência etérea, uma petrificação da existência, mas uma maneira de ser verdadeiramente 

humana:  

 

[...] a espiritualidade, de um ponto de vista superficial, consiste em dar 

harmonia às coisas. [Na verdade], a espiritualidade não visa tornar as coisas 

menos ativas, e sim estabelecer uma relação com o que acontece, com as 

lutas e os acontecimentos relacionados aos esforços de sobrevivência e assim 

por diante (TRUNGPA, 2006, p.22).  

 

Ao apresentar essa visão, em termos modernos, Trungpa explicita habilidades como a 

sincronização entre mente e corpo, a superação de padrões condicionados de comportamento 

e a capacidade de enfrentar o mundo de maneira aberta e corajosa.  

Talvez seja importante ressaltar também que, apesar de possuir um treinamento formal 

como praticante budista e ser um mestre reconhecido nessa tradição, Chögyam Trungpa ao 

longo de toda a sua vida recusou obedecer aos clichês religiosos e sociais dominantes 
40

. Seu 

desconforto parte da percepção de que, na atualidade, após gerações de praticantes, na Índia e 

no Tibete, terem consagrado sua existência à prática da espiritualidade, todo esse esforço 

acabou se transformando em uma atração exótica. A causa desse fenômeno, para ele, 

                                                 
39

 A organizadora da obra na qual se encontra exposta, detalhadamente, essa visão do guerreiro de Shambhala 

(ver TRUNGPA, 2005), faz questão de ressaltar que esses ensinamentos se diferenciam dos ensinamentos 

anteriores dos dados por Chögyam Trungpa até mesmo pelo nome próprio, uma vez que, nesse momento, ele 

assina como Dorje Dradul de Mukpo para evidenciar que a imagem e as inspirações não provém do budismo 

tibetano clássico. 

 
40

 Dessa forma, ele escolhe não pôr em primeiro lugar seu status religioso de mestre reconhecido, mas entrar 

em contato diretamente com as pessoas, vivendo diretamente como seus estudantes. Chuck Lief, um de seus 

primeiros alunos, lembra que em uma passagem por Boston, para um seminário, Trungpa hospedou-se em 

sua casa: “ele lavava sua própria louça e ajudava nas tarefas domésticas”. Esse acontecimento banal, no 

entanto, surpreende, uma vez que se conhece a cerimônia com que se recebe um mestre tibetano. Assim, 

Chögyam Trungpa renuncia a tronos, serventes e a tudo que tradicionalmente cercaria um mestre tradicional. 

Ele acreditava que as formas de sua cultura não faziam sentido no contexto americano em que se encontrava, 

então, as abandona. Esse abandono é visto como a condição mesma da liberação almejada pelos 

ensinamentos. Trungpa não apenas os ensina, mas torna-se, ele mesmo, um exemplo vivo dos ensinamentos, 

desfazendo-se das referências institucionais e religiosas para tocar melhor os corações das pessoas com quem 

entra em relação.   
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denomina-se materialismo espiritual. O materialismo espiritual ponto nodal de sua visão da 

espiritualidade consiste em 

  

[...] uma distorção egocentrada da espiritualidade; podemos iludir-nos 

imaginando que estamos nos desenvolvendo espiritualmente quando, na 

verdade, não fazemos senão fortalecer nosso egocentrismo por meio de 

técnicas espirituais. A essa distorção básica pode dar-se o nome de 

materialismo espiritual (TRUNGPA, 2006, p. 09). 

 

 Essa questão é abordada em sua obra mais conhecida Além do Materialismo 

Espiritual, na qual explicita as várias formas pelas quais os sujeitos se encaminham para o 

materialismo espiritual, apresentando a espiritualidade em linhas mais amplas. Segundo 

Chögyam Trungpa (2006, p. 11) somos seduzidos por um mito fundamental: o de que o ego é 

uma realidade concreta. Para ele, essa é uma “uma fraude gigantesca”, a raiz do caos que 

experimentamos em nossas vidas. Não há dúvidas, diz Trungpa (2006), de que as próprias 

experiências são reveladoras da transitoriedade desse senso de eu. Contudo fazemos um 

esforço tremendo para não realizar a descoberta dessa condição humana. Ele mesmo 

questiona: “se a nossa verdadeira condição é um estado desperto, por que nos ocupamos tanto 

em evitar que tomemos consciência disso?” (TRUNGPA, 2006, p. 12).  

A resposta passa pela visão de mundo estreita que possuímos e que tomamos como 

real. Para ele, é só quando ocorrem tremores ou fissuras nas formas de reconhecimento do ego 

que ocorrem discernimentos mais lúcidos ao sujeito a respeito de sua condição e da condição 

do mundo no qual está inserido. 

Nessa ótica, os sofrimentos surgem porque nossas mentes reagem às experiências de 

maneira frequentemente incontroláveis. Na sua visão, a causa primária do sofrimento se 

origina na mente egocentrada a partir de sua disposição básica de agarrar e controlar os 

fenômenos. Se pudermos acolher este problema poderemos mudar toda a base de nossa vida, 

abandonando toda noção dualística – por exemplo, a de termos que estar incessantemente 

decidindo o que fazer para alcançar determinados estados de ser. Para Trungpa (2006), deve-

se começar a perceber que todos têm uma qualidade sadia e desperta que só se manifesta na 

ausência de luta: a prática da meditação – o “deixar ser”. Ele compreende que, 

  

[...] a meditação implica ver a transparência dos conceitos, de sorte que a 

rotulação já não serve como meio de solidificar o nosso mundo e a nossa 

imagem do eu. A rotulação passa a ser, simplesmente, ato de discriminação. 

(...) Não há necessidade de lutar para sermos livres; ausência de luta, em si 

mesma, é liberdade (TRUNGPA, 2006, p. 16). 
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Assumir a visão acima implica em agir, em adotar uma atitude de mudança 

paradigmática devido à inclusão da dimensão espiritual que solicita uma vivência, tanto dos 

estudantes quanto dos educadores, de novas formas de aprendizagem, desdobrando os 

potenciais das múltiplas dimensões humanas em vista da plenitude de sua realização na 

experiência da vida. Esse é o centro da visão educacional de Shambhala defendida por 

Chögyam Trungpa e que parece se tornar também um foco de preocupação pelos participantes 

do Curso de Formação de Educadores Holísticos. 

 

Uma visão inspiradora, baseada na figura do guerreiro sagrado. Nos tempos 

antigos, o guerreiro aprendia a dominar os desafios da vida, tanto no campo 

de batalha quanto fora dele, e adquiria um senso de liberdade e poder pessoal 

– não através de atos violentos ou agressivos, mas por meio da sensibilidade, 

da intrepidez e do conhecimento de si mesmo [...] abre-se o caminho do 

guerreiro para os que buscam, na época atual, o autodomínio e a máxima 

realização [...] ao descobrir a qualidade essencialmente positiva da vida 

humana, o guerreiro aprende a irradiar ao mundo a bondade fundamental, em 

prol da paz e do bem estar físico e mental de todos os seres [...] aponta desse 

modo para a atitude iluminada que existe potencialmente no interior de todo 

ser humano (TRUNGPA, 2005, p. 16-17). 

 

As entrevistas realizadas indicaram que eixo articulador do curso permanece atrelado à 

noção de cuidado. Mas, quando se observa a compreensão que os sujeitos têm dessa noção, 

constata-se um deslocamento sensível do modo como eles próprios tematizavam a ideia de 

cuidar ao se referirem às origens e à matriz curricular do curso. 

Assim, se a meta final do curso permanece sendo o resgate do cuidado a partir da 

formação espiritual, os depoimentos revelam o favorecimento de uma “formação espiritual de 

educadores guerreiros reativando o princípio do ideal de bodhisatva de modo secular” 

(Cormador 2). Ao ser questionado sobre essa situação, o coordenador atual do curso 

esclareceu: 

 
O objetivo do curso ainda é o resgate do cuidado de si, mediante três 

categorias mobilizadoras: espiritualidade, integralidade (antes denominada 

de visão holística) e de cuidado de si. Essas categorias articuladas formam o 

terreno do curso, por onde o curso se move (Coordenador 2. Grifos nossos).  

 

 

Duas coisas nos chamam a atenção nesse depoimento. A primeira é o indicativo 

explícito que a noção de integralidade substituiu a ideia de visão holística. Apesar de várias 

tentativas no intuito de entender as razões desse deslocamento, nossos entrevistados não 

souberam explicitar os motivos, o que não deixa de ser estranho já que a denominação do 
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curso não sofreu alteração. O propósito ainda é formar educadores holísticos 
41

. A segunda 

coisa é o uso direto da noção de cuidado de si como objetivo do curso, e mesmo não sendo 

claramente indicado no depoimento, inferimos que essa noção substituiu a ideia de cuidar do 

ser (ver Figura 05). Embora, também, não tenhamos encontrado uma justificativa direta para 

essa mudança nas entrevistas.  

Uma possibilidade de apreender o sentido dessas mudanças conceituais na matriz 

formativa do curso passou pelo chamado “princípio ativador” da formação espiritual proposta: 

a vivência “do ideal de bodhisatva de modo secular” (Coordenador 2). Esse nos pareceu o 

caminho mais promissor na medida em que não apenas fornece o sentido do que se entende 

por cuidar e cuidado, mas aponta também a percepção que os coordenadores e formadores 

têm de desenvolvimento integral, podendo esclarecer em parte as mudanças vivenciadas.  

Nesse contexto, vale destacar o objetivo enunciado de “formação espiritual de 

educadores guerreiros” (Coordenador 2), onde guerreiro, em princípio, não substitui o 

educador holístico, mas evidencia as mudanças que estão sendo operadas na formação do 

curso, agora, norteada pela categoria de educador guerreiro. É através dessa noção que as 

categorias cuidado, espiritualidade e integralidade adquirem novos significados. Mas, o que 

se entende por educador guerreiro?  

 

 

O que significa ser um Educador guerreiro é essa a questão chave que a 

gente vai começar a discutir a partir da visão de Chögyam Trungpa 

Rinpoche. Então a gente vai utilizar, especificamente dessa categoria de 

educador guerreiro pra chegar a essa experiência de cuidado. Como a partir 

dessa formação a gente pode criar experiências de cuidado, na formação 

espiritual da turma. Essa ideia de educador guerreiro como é um tema 

especifico do curso, uma categoria chave especifica é mais pra gente 

mobilizar, pra gente materializar o cuidado de si a partir dessa ideia dele 

(Chögyam Trungpa) de educador guerreiro. Ele (o educador guerreiro) 

funciona como um dispositivozinho. Ele incorpora essas três categorias 

gerais  (espiritualidade, integralidade e cuidado), por isso que eu tô dizendo 

que esse educador guerreiro é mais um dispositivo, é ele que materializa 

essas três categorias (Coordenador 2, grifos nossos).  

 

Eis a resposta às nossas questões. Alguns elementos devem ser destacados do 

depoimento acima. Primeiro, há uma intenção de relacionar a noção de cuidado de si e a ideia 

de educador guerreiro. Dizendo de outro modo: a incorporação da noção de cuidado de si, em 

chave foucaultiana, exigiu o redimensionamento do ideal formativo do curso que se deslocou 

da figura do bodhisatva para a figura do guerreiro.  

                                                 
41

 Nossa hipótese precária era que se está entendendo visão holística como sinônimo de integralidade. 



 123 

Esquema explicativo das categorias mobilizadoras do CFEH e suas perspectivas teóricas 

correspondentes 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 05 

Fonte: Dados da pesquisa 

        

 Segundo, a figura do educador guerreiro foi acionada, sugestivamente, como um 

“dispositivozinho”; o recurso ao diminutivo, contudo, não minimiza a radicalidade do gesto 

discursivo: o educador guerreiro é um dispositivo! Talvez, seja interessante fazer uma breve 

digressão em torno desse termo, para uma melhor apreensão do seu uso pelo coordenador do 

Curso de Formação de Educadores Holísticos e suas implicações na apresentação do ideal 

que passa a orientar a meta formativa do curso. 

 A noção de dispositivo é uma noção foucaultiana. O que se entende por dispositivo? 

Numa primeira abordagem, mais espontânea, se encontra rapidamente vários gêneros de 

dispositivos: existem os dispositivos de segurança; os dispositivos midiáticos; há também os 

dispositivos cênicos; a própria experiência da sexualidade, em nossas sociedades atuais, foi 

apreendida por Foucault como um dispositivo. Em uma aproximação mais filosófica, que é o 

que nos interessa mais de perto, existe dispositivo quando elementos heterogêneos de 

quaisquer naturezas, arquitetônicos, tecnológicos, políticos ou institucionais, incitam a 

produção de um efeito de subjetivação (FOUCAULT, 2009, p. 149)
42

. Mais recentemente, 

                                                 
42

 Ou, nos termos de Deleuze (1999), que também retomou o termo de Foucault, o dispositivo produz um 

efeito de territorialização ou de desterritorialização. 
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Giorgio Agamben (2007), retomou a noção a partir da explanação de Foucault, sugerindo a 

seguinte definição:  

Eu chamo dispositivo tudo o que tem, de uma maneira ou de outra, a 

capacidade de capturar, de orientar, de determinar, de interceptar, de 

modelar, de controlar e de assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os 

discursos dos seres vivos (AGAMBEN, 2007, p. 31).  

 

 Nessa posição bastante radical não existe indivíduo que não seja modelado ou afetado 

por algum dispositivo; estamos ligados a dispositivos e neles agimos. Para os nossos 

propósitos, é suficiente reter a ideia de que o dispositivo “agencia mundos possíveis, 

atualizando as virtualidades intrínsecas em uma dada experiência” (AGAMBEN, 2007, p. 32). 

Em termos bem diretos: o dispositivo cria o novo! Por isso, “pode-se dizer que a atualidade de 

um dispositivo é sempre a novidade de um dispositivo em relação aos que o precederam” 

(AGAMBEN, 2007, p. 33). A noção foucaultiana de dispositivo apresentaria, então, questões 

vitais acerca do jogo que envolve a criação de novos modos de subjetivação. Os dispositivos 

traduzem, de algum modo, como o mundo se move, se estrutura em termos das redes de 

poder-saber e, por isso mesmo, como se atualiza nos processos de subjetivação. Daí, a enorme 

importância do termo em suas pesquisas tardias. 

 A digressão contribui para evidenciar que o Curso de Formação de Educadores 

Holísticos não vem passando apenas por uma mera reforma administrativa da sua matriz 

curricular. O curso, na verdade, vem atualizando sua proposta formativa. Parece que, nesse 

momento, os formadores se dão conta das especificidades e das implicações subjacentes ao 

uso de determinadas noções. Trata-se de um movimento importante que, no limite, pode 

contribuir para que as noções de cuidar e de cuidado não constem apenas como princípios 

regulativos, mas sejam incorporadas efetivamente como um dispositivo no sentido 

foucaultiano na própria prática dos formadores. O depoimento apresentado a seguir é bastante 

revelador nesse aspecto. 

 
Não é que a gente faça uma salada disso aqui tudo, tá entendendo? Porque a 

gente tem em particular a visão que esses teóricos trazem. Então eles trazem 

uma visão. Primeiro que é uma visão que vai além do modelo hegemônico 

de estruturar cuidado, de estruturar a própria formação humana, já que o 

curso se propõe a oferecer esse tipo de atividade, então eles são teóricos que 

pra gente vão além de uma concepção moderna de formação humana, de 

educação. Eles possibilitam a gente, dentro do curso, elaborar novidade, 

criar possibilidades outras de fazer educação, de voltar o olhar pra própria 

espiritualidade sem se atrelar ao aspecto religioso. Então, a partir do que eles 

trazem nas teorias a gente tenta ver o que é que a gente vai utilizar (que tá 

servindo pra gente?... na teoria deles)... A gente não mistura tudo, não bota 

tudo no liquidificador e bate e saiu aí a fundamentação teórica dos holísticos. 
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A gente trabalha com a noção de que... alguns teóricos desses, se inter-

relacionam entre si, que apesar de não se discutirem nem citarem 

diretamente... a gente percebe que tem alguma coisa em comum, tem um 

chão em comum entre eles (Coordenador 2. Grifos nossos).   
 

 

 Logo, a questão vital não consiste apenas em saber se há coerência conceitual interna 

entre categorias específicas (espiritualidade, por exemplo) e autores mobilizadores (Ken 

Wilber, Ferdinand Röhr, Michel Foucault, Chögyam Trungpa). O problema fundamental é: 

em que medida essas noções são efetivamente compreendidas pelos formadores e funcionam 

como ativadores de saberes, práticas e relações a si materializadas concretamente na ação 

pedagógica dos formadores. Pois, no final das contas, essa é a ideia motriz de dispositivo: 

articular elementos heterogêneos com vistas à produção de processos de subjetivação que 

contribuam para potencializar a criação de outros mundos possíveis, transformando, nesse 

percurso, os modos convencionais de vivenciar nossas experiências. Assim, a ideia do 

educador guerreiro como um dispositivozinho é revelador, pois como lembra Foucault, o uso 

de categorias não é um jogo inocente ou desprovido de consequências.  

 

4.4.1. A noção de espiritualidade  

 

Vejamos, então, como a perspectiva do educador guerreiro passou a articular as 

principais categorias do Curso de Formação de Educadores Holísticos. Abordaremos, 

inicialmente, a categoria espiritualidade. Uma categoria que já estava presente no curso desde 

a sua primeira versão em 2003. Porém, segundo os entrevistados, naquele momento, a ênfase 

central ainda não era a espiritualidade, mas o budismo:  

 

 

Hoje, no lugar de budismo, pra gente não se vincular à nenhuma identidade 

religiosa mesmo, a gente preferiu articular essa nova dimensão, que é a da 

espiritualidade; porque no começo mesmo, quando a gente começou, a gente 

tratava do budismo. Por exemplo, na tese que A. defendeu falando do curso 

ele tratou mesmo do budismo (Coordenador 2). 

 

  

O argumento exposto ressalta que a inclusão da linguagem budista na proposta 

formativa original do curso foi o modo encontrado para mobilizar a questão da 

espiritualidade, enquanto, na proposta atual, a espiritualidade foi dimensionada sem ligações 

diretas com os aspectos religiosos inerentes à tradição budista; argumento em consonância 

com o ideal do guerreiro de Shambhala (cf. TRUNGPA, 2005). 
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A. [o idealizador-coordenador do curso] tava na verdade querendo resgatar 

essa dimensão espiritual. Então, se a gente também tá querendo resgatar isso 

aqui, a gente preferiu categorizar como espiritualidade pra não dar essa ideia 

de que a gente tá tentando criar uma identidade religiosa dentro do curso a 

partir da visão do cuidado, pra não se configurar nenhum desse tipo de 

identidade (Coordenador 2).  

 

 

A percepção é bastante clara. O uso da noção de espiritualidade visa evitar que as 

atividades do curso sejam direcionadas aos aspectos religiosos, já que a formação almejada 

não se sustenta na transmissão de doutrinas religiosas quaisquer que elas sejam. A formação 

espiritual é pensada por meio de práticas e atitudes que posam contribuir para a genuína 

transformação dos sujeitos. Por essa razão, afirma-se:  

 
[...] a gente também tá trabalhando com algumas noções de Ken Wilber. 

Esse tem sido um dos teóricos fortes que a gente utiliza pra essa noção de 

espiritualidade. A gente também utiliza Röhr (Ferdinand Röhr). A gente 

trabalha muito com a noção de multidimensionalidade pra traçar um pouco 

essa questão. Trabalha Foucault e um pouco do que a gente vê da tradição 

não sectária do budismo que é mais a visão de Trungpa, do Chögyam 

Trungpa Rinpoche sobre espiritualidade. A gente utiliza ainda, a partir da 

reflexão incorporada da tese que A. defendeu e que vem de Merleau Ponty e 

da filosofia de Nagarjuna do século II  (Coordenador 2).  

 

 

Nesse sentido, o uso da noção de espiritualidade no contexto do Curso de Formação 

de Educadores Holísticos passou, nos últimos anos, a ser apreendida como uma categoria 

chave para expressar “aquilo (todas as coisas e exercícios) que possibilita esse modo de ser... 

esse ethos do cuidar, do cuidado” (Formadora 1).  

 

4.4.2 A noção de integralidade  

  

 

Na mesma direção, atualmente, a proposta formativa do curso substituiu a categoria 

holismo pela de integralidade, tendo em vista a compreensão de que a mesma possibilitaria 

uma ampliação da compreensão do próprio termo holismo. 

 

O holismo pode ser visto como sinônimo de integralidade, mas como ele é 

posto hoje ele esvazia a própria integralidade. Por isso tenho algumas 

críticas hoje em relação a isso. Mas a gente permaneceu o nome, educadores 

holísticos, talvez mais como um desafio, de provocação mesmo, porque 

como é um termo muito pejorativo hoje, as pessoas utilizam isso de forma 

pejorativa. A gente preferiu deixar também pra gente não esquecer também 

que essa integralidade, essas visões mais amplas, mais integrais, elas são um 

desafio, elas não são facilmente aceitas e integradas pelo humano 

(Coordenador 1).  



 127 

O elemento novo que emerge, nesse depoimento, é compreensão de que o termo 

holismo recebeu uma carga pejorativa, tendo sido alvo de críticas provavelmente no âmbito 

acadêmico que, comumente, recusa “visões mais, mais integrais” do ser humano. Mas, parece 

indicar também que o termo holismo foi incorporado, principalmente nos anos 1980, como 

um “modismo” no campo educacional, e como é comum nesses casos, o termo foi 

rapidamente abandonado, terminando por ser execrado pelos próprios educadores. Segundo 

Libâneo (2005, p. 17), 

 
[...] como se tratava de um tema novo na educação, que surgiu na década de 

noventa, a visão holística, tema pouco explorado e discutido no meio 

educacional, apesar de fazer um diagnóstico relevante ficou mais conhecida 

no Brasil como apenas mais um modismo, sem intenções claras e objetivas, 

assemelhando-se a outros discursos obsoletos na educação, os quais 

produzem ideias vazias que não levam a nada. 

 

Contudo, os formadores insistem em manter o termo holístico na denominação do 

próprio curso na medida em que ela sugere formas paradigmáticas de educação que recusam 

colocar o ser humano em categorias pré-determinadas, pois considera que não há 

separatividade entre o homem e o seu mundo circundante. Assim, insistir na denominação de 

educadores holísticos é, então, uma maneira não só de resistir aos efeitos nocivos dos 

“modismos pedagógicos” que esvaziam o sentido mais profundo de categorias que poderiam 

deslocar o horizonte de referências da área, mas também como uma forma de apontar para 

uma visão singular de nossa humanidade marcada pela    

 

[...] tragicidade do existir encarado como experiência formativa. Isso é o que 

nos permite assumir a própria vida como um processo de crescimento, 

mediante o abandono de nossos padrões repetitivos, abrindo-nos para o vir-

a-ser originário da condição humana. O objetivo da experiência, mediada 

filosoficamente por uma visão holística ou integral, confunde-se com o 

objetivo de todas as tradições espirituais: despertar as potências do humano 

que habita em cada um de nós, levando-nos a experimentar condições 

insuspeitadas de crescimento e realização (Coordenador 1). 

 

  

Desse modo, o uso da categoria integralidade está carregado dessa visão que 

reconhece o ser humano em seu aspecto de liberdade, o qual em nossa modernidade teria sido 

encoberto pelos modelos racionalistas e cognitivistas de formação do sujeito.   

 

4.5 O ethos pedagógico do cuidado de si e o mandala do Educador Guerreiro  
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A apresentação sucinta do uso das categorias espiritualidade e integralidade deixam 

apreender, com precisão, de forma apropriada, o que vamos denominar de novo uso da noção 

de cuidado, pela referência à ética do cuidado de Michel Foucault. Essa retomada, no Curso 

de Formadores de Educadores Holísticos, do cuidado de si constituiu, com certeza, o maior 

desafio de nosso trabalho de investigação. Pois implicava apreender analiticamente os 

pressupostos e as implicações da leitura do pensamento tardio do M. Foucault pelos 

formadores do curso.  

As pistas iniciais foram sendo fornecidas pelo coordenador atual, o qual enfatizou, em 

vários momentos das entrevistas realizadas, que essa noção específica se configurava tanto 

como objetivo mais amplo da experiência como visava materializar o próprio ideal formativo 

do curso: o ethos do educador guerreiro. 

 

 

A questão para nossos educadores, para cada um de nós é: como vibra um 

educador guerreiro? Como é seu modo de vida? Qual seu ethos? Aqui entra 

o cuidado de si. Afinal de contas (só me PARECE) que esse ethos (o ethos 

do cuidado de si) é o ethos do guerreiro (Coordenador 2. Grifo do 

participante).  

 

Na sua compreensão, a noção de cuidado de si sintetiza o próprio ethos pedagógico do 

Curso de Formação de Educadores Holísticos. Portanto, parecem convergir nessa categoria 

as convicções mais profundas dos formadores, expressando o que eles concebem por ser 

humano e formação humana. Isso é revelado na afirmação de que todas as diferentes 

referências teóricas articuladas no curso, de algum modo, “se inter-relacionam entre si”; todas 

elas teriam um “chão em comum” que seria fornecido pela “própria noção de cuidado de si 

trazida por Michel Foucault” (Coordenador 2). Entretanto, o ethos do cuidado de si,  

 

[...] não é [visto como] algo da ordem do acabado, do definido, da 

invariância ontológica que nos faz encará-lo de forma naturalista; antes, o 

ethos é da ordem do devir, haja vista que permanece sempre aberto a novas 

conversações, não fechando-se para diálogos outros, para experiências 

outras, não fechando-se para a alteridade. Este é o imperativo ético da 

própria ética. E nesse sentido, a ética deveria ser considerada sempre no 

plural, nunca no singular (DOCUMENTOS DO NEIMFA – ATIVIDADE 

ESTRATÉGICA, 2001, p. 10).  

 

 

Há uma clareza de que o ethos pedagógico do cuidado de si sinaliza e operacionaliza a 

visão do educador guerreiro problematizada no Curso de Formação em Educadores 

Holísticos, possibilitando aos formadores e adolescentes/jovens uma relação mais ampla e 
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rica consigo mesmos e com o mundo (ver Figura 06). Mas, por outro lado, essa posição se 

aproxima, como vimos, da noção de um dispositivo já que o ethos do cuidado de si não é 

apreendido como uma teoria, um princípio regulativo ou mesmo uma prática específica, ao 

contrário, é o que permite articular tudo isso. Dessa ótica, sob o horizonte do cuidado de si 

seria possível, dizem os entrevistados, configurar e materializar as demais categorias do curso, 

ativando uma experiência de cuidado que se concretiza, no limite, como a própria formação 

espiritual. A questão, agora, consiste em analisar como se faz essa ativação do cuidado de si. 

Essa foi a pergunta que endereçamos ao coordenador da experiência: “Como materializar a 

experiência de cuidado? Sim, essa é a questão. A gente precisa estudar isso a partir do 

Educador guerreiro, então a gente quer operacionalizar a partir do que chamou de 

capacidades”. 

 

 

Categorias mobilizadoras do CFEH 

 

 

 

              

Figura 06 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A resposta do coordenador 2 passa por duas dimensões. Inicialmente é preciso que os 

próprios formadores estudem, ou seja, se apropriem tanto da noção quanto da experiência de 

cuidar de si. Essa é uma condição vital e logo entenderemos a razão da exigência. Em 

seguida, o ideal priorizado do educador guerreiro parece trabalhar com a ideia de capacidades. 

Isso foi explicado da seguinte forma: 
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A gente tem capacidades a desenvolver nos meninos (reflexividade, saber 

cativar, desenvolvimento da estética corporal e valores éticos e espirituais). 

As atividades da mandala do curso vão surgir em função do que a gente quer 

que os meninos sejam capazes de fazer, da inteligência ou da qualidade que 

eles precisam adquirir, que a gente precisa adquirir (Coordenador 2).  

 

 

 Por um lado, parece haver uma ideia de que as capacidades dizem respeito àquelas 

habilidades, talvez pudéssemos falar também de saberes e conhecimentos, que o grupo de 

formadores entende que seriam importantes na formação dos adolescentes. As capacidades, 

nesse caso, funcionariam como objetivos mais específicos do curso. Mas, por outro lado, a 

resposta faz referência também a algo mais sutil. O coordenador fala de “inteligência” ou 

“qualidades” que formadores e jovens precisariam adquirir.  

Essa ambivalência pode ser explicada pelo fato de que o modelo do educador 

guerreiro permanece atrelado à noção mais ampla de mandala (SAMTEN, 2006); também 

uma noção-dispositivo, digamos assim, que fornece concretude à matriz formativa. Daí a 

prevalência de termos como inteligência ou qualidades, claramente, presentes no modelo de 

mandala da cultura de paz do Lama Padma Samten. Entretanto, o ponto que gostaríamos de 

destacar é a ênfase de que tanto os educadores quantos jovens participantes precisariam 

aprender as capacidades requeridas do guerreiro. 

 

Como a gente pode materializar isso numa disciplina? Eles (os alunos) vão 

sentir isso se a gente começa a problematizar isso entre a gente. Ele (o 

professor) tá magnetizado pelo espírito do curso, o professor sabe o que é o 

espírito do curso (S.C.R.S., formador 2/coordenador 2. Grifos nossos).  

 

 

 Temos, aqui, a segunda parte da resposta à pergunta sobre como ativar a noção de 

cuidado de si, enquanto uma experiência de formação humana. Pela resposta acima, a 

compreensão é que a tarefa recai, primordialmente, no formador. É o formador que precisa, 

antes de tudo, vivenciar a experiência de cuidado de si, sem o que ele não teria como ficar 

“magnetizado” pelo “espírito do curso”. Essa é uma condição para que nesse estado ele possa, 

digamos assim, imantar os adolescentes nas atividades oferecidas. Essa seria a condição vital 

para dar nascimento na mandala do educador guerreiro.  

 
O que queremos com esse curso dos holísticos é engendrar, fazer nascer a 

mandala do guerreiro (de um educador guerreiro). Para essa mandala surgir 

preciso vibrar a energia de um educador com características guerreiras. Não 

é qualquer educador... é um educador que vibra como guerreiro e que pode, 

então, dar nascimento aos meninos dentro do mandala (Coordenador 2). 
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 Sem dúvidas, uma condição desafiadora para os formadores já que vincula 

diretamente os resultados possíveis de serem alcançados, junto aos adolescentes, ao trabalho 

de cuidado consigo por parte dos educadores. Nesse cenário, indagamos: quais as 

características de um educador guerreiro? Quais são suas capacidades? Haveria algum critério 

para “medir” se professores e estudantes agem movidos ou motivados por esses princípios?  

As respostas a essas questões não foram fáceis nem diretas.  

 Elas chegaram quando, como pesquisadora, ao participar de algumas reuniões com 

os formadores do curso, fui constatando que essas eram inquietações que também estavam 

presentes para eles, que eles não tinham uma resposta pronta. 

 Isso porque, no próprio mover da experiência, o maior desafio era justamente o de 

incorporar os princípios manifestos, ou seja, incorporar o próprio espírito do educador 

guerreiro. Uma situação delicada na medida em que envolve pelo menos dois pontos chaves. 

O primeiro é o estudo aprofundado das categorias que movem o curso, pois sem essa 

compreensão os formadores não têm condições de efetivar as metas e proposições formativas 

da experiência, através da apreensão significativa dos termos. O segundo ponto é que o 

estudo, em si mesmo, não garante a vivência dos princípios.  

 Mais diretamente: a assimilação de categorias tais como cuidado, integralidade e 

espiritualidade exige, para sua efetiva compreensão, atitudes correspondentes ao conteúdo 

exposto nas categorias. Além de estudar é preciso por em prática, exercitar. Essa é a condição 

sine qua non para se colocar o cuidado de si, tanto na perspectiva foucaultiana mais estrita, 

como no modelo do educador guerreiro tal como tematizado na tradição de Shambhala pelo 

mestre Chögyam Trungpa.  

 Chegamos, assim, a um ponto nodal da investigação proposta nesse trabalho: os 

pressupostos e as implicações de se assumir como fio norteador de uma proposta formativa a 

noção de cuidado de si. De fato, ao chegar nesse ponto da investigação e tendo participado de 

algumas reuniões de formação com o grupo, não temos clareza se essa questão dos 

pressupostos e das implicações do uso da noção de cuidado de si seja plenamente 

compreendida pelo conjunto dos formadores.  

 Um indício curioso para essa posição foi o fato de que nas reuniões, comumente, as 

dificuldades apontadas eram quase sempre direcionadas para os próprios adolescentes. Um 

gesto recorrente, nas reuniões, quando da socialização das atividades, normalmente, os 

formadores se queixavam de problemas supostamente decorrentes da faixa etária dos 

participantes, atualmente entre 09 e 10 anos de idade, ou de problemas derivados do baixo 

nível de escolarização formal dos mesmos.  
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   Essa turma é uma das turmas mais difíceis que entrou, eu acho que 

também devido à questão da faixa etária, são muito pequenos. A gente está 

reestruturando a proposta. É como se fosse construindo uma nova proposta 

pra eles. É isso realmente que eu acho que tava faltando nessa questão. Até 

pra organizar o que a gente pode oferecer em função da escolaridade deles 

mesmo (Formadora 1).  

 

 Outro problema sinalizado foi a importância de se estabelecer contatos mais estreitos 

com os pais no sentido dos mesmos se conscientizarem da proposta formativa.  

 

   Outra coisa é a relação com os pais. Eu acho importante, principalmente a 

relação dos monitores e dos pais. Pra você saber o que tá acontecendo em 

casa, como ele é em casa, pra gente conhecer mais coisas sobre eles. Até 

pra saber qual é a proposta, o que é o curso, se realmente é isso que eles 

(os pais) querem pros meninos [...] e a gente também dizer o que o Neimfa 

está oferecendo (Formadora 2). 

           

         Sem minimizar a importância de nenhum desses pontos levantados pelos formadores, 

realmente vitais, para a operacionalização concreta das atividades, reiteramos que ainda não 

se tem a devida clareza do que realmente está em jogo na mobilização do cuidado de si como 

eixo central da proposta formativa. Como ressaltou, com perspicácia, o coordenador atual do 

curso, a condição limite da experiência está na disposição, pelos próprios formadores, de 

“incorporar o espírito do educador guerreiro”.  

         Em outras palavras, sem uma efetiva assimilação existencial do dispositivo formativo há 

poucas chances de contornar, em uma perspectiva coerente com as categorias mobilizadas, os 

próprios problemas identificados acima pelos formadores. Nos termos apresentados pelo 

idealizador e primeiro coordenador do curso, a perspectiva proposta não pode estar dissociada 

da relação que os próprios formadores estabelecem consigo mesmos, uma vez que precisam, 

em algum momento, ter passado por experiências em suas vidas que lhes permitissem 

“autorizá-los” a conceber e reconhecer os próprios adolescentes como seres humanos 

integrais, ou seja, eles precisariam ter vivenciado o cuidado integral. 

 

A gente tem uma perspectiva de que precisaríamos trabalhar sem as 

dissociações: mente, corpo, emoção, sujeito e sociedade. Porque os 

professores geralmente também tinham que ter passado por experiências ou 

viver experiências... e que essa noção de dualidade, essas noções de 

integralidade tivessem mais presentes... uma visão mais abrangente do 

próprio humano.(Coordenador 1).   

 

 

          Nesse ponto das entrevistas, despontou uma questão chave para o desenvolvimento da 

pesquisa: quem cuida do cuidado do formador? Ou, dito de outra forma, quais são as práticas 
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de cuidado postas em ação pelos formadores para cuidar de si mesmos. Obviamente, essa 

questão não está desatrelada a necessidade de mais estudos para sistematizar as categorias, 

pois é preciso “dar forma a essas categorias que a gente quer que os meninos criem, mas pra 

gente criar também entre a gente, criar um ambiente, uma atmosfera, que fique claro pra gente 

quando a gente for pra sala de aula essa atmosfera vai junto” (S.C.R.S., formador 2/coordenador 

2).  

 

4.6 Quem cuida do cuidado do cuidador? 

           

          Durante as reuniões que observamos, essa questão se colocou ainda de forma bastante 

tímida. No máximo, discutia-se a identidade do grupo como condição para efetivar com êxito 

a proposta formativa, tematizando-se questões como: “Qual é o lugar do curso no Neimfa? 

Qual é a finalidade do curso? Qual é o desejo dos educadores? O que eles almejam no interior 

do curso? O que eles desejam para o curso?” (Depoimentos coletados nas reuniões do CFEH e 

transcritos no caderno de campo, 2011). São todas questões relevantes, mas que ainda não 

tocam no ponto incontornável da experiência que está sendo movimentada: a formação do 

formador que objetiva contribuir para instalar, junto a adolescentes e jovens, uma experiência 

de cuidado.  

          Esse ponto apareceu, com mais ênfase, nas entrevistas, principalmente, por parte dos 

coordenadores do curso. Nessa direção, o coordenador atual vem tentando produzir uma 

aproximação a essa discussão, ressaltando a importância dos vínculos amorosos.       

 

Eu percebi isso [amor] na primeira turma, um nível muito grande [de amor] 

por parte dos professores, [amor] por nós que éramos alunos, tipo assim: sem 

eles, necessariamente, serem da família, tá entendendo? Eles eram 

professores e ao mesmo tempo da família. Eles eram mais que professores 

no sentido que a gente entende atualmente. Pra mim, eles eram mais que 

professores e se tornaram na verdade, mais que professores por conta do 

contato que eles estabeleceram, do vínculo que eles criaram, da paixão que 

eles tiveram e que a gente também começou a ter por eles. Acho que foi isso 

que possibilitou o curso: materializar algum tipo de dispositivo que a gente 

pode dar o nome que quiser, mas se materializou alguma coisa no curso foi a 

partir disso, foi a partir desse contato, foi a partir do vínculo (Coordenador 

2).  

 

 

           Nesse sentido, afirma:  

 

 

[...] quando eu tava como aluno do curso de educadores holísticos, eu me 

sentia afetado por esse tipo de visão, então me sentindo afetado por esse tipo 
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de visão eu espero afetar também, tá entendendo? A partir dessa visão, 

provocar efeito no outro, afetar o outro, então essa é uma visão pra mim que 

é uma visão potente, é uma visão que afeta, que passa por nós como um... 

que faz a gente perceber que a gente tem só uma superfície de 

acontecimentos, de coisas que se passam na gente, é assim que eu me sinto, 

atingido (...) (Coordenador 2).  

 

 

 Assim, na perspectiva do coordenador atual, a visão do Curso de Formação de 

Educadores Holísticos só se efetivaria, na prática, se fosse mediada por uma espécie de amor-

paixão, tal como foi vivenciado por ele em toda a sua intereza. O argumento, entretanto, não 

estava apoiado apenas em sua experiência singular. Aliás, a questão do amor como um dos 

movimentos impulsionadores do cuidado de si está presente tanto no pensamento foucaultiano 

(FIMIANI, 2008), quanto nas propostas de Boff (2009) e Leloup (2008) as quais, como vimos, 

estão desde o começo na base do curso. Assim, o coordenador não está sozinho quando invoca o 

educador guerreiro como aquele que age “movido por eros” (Coordenador 2); movido por um 

amor-educador que se dispõe a se vincular ao outro e se permitir ser também afetado pelo outro. 

 

Eu sempre digo nas nossas reuniões, nos nossos encontros de formação com 

o grupo que esse é o cenário do nosso curso. O terreno do curso de 

educadores holísticos é esse, é um terreno de paixões. Eu tô insistindo muito 

nisso porque o curso, ele se move por paixões. Por isso que eu digo que sem 

o vínculo de amor com os meninos acho que a gente não consegue mover o 

curso (Coordenador 2).  

 

 

 Esse ponto é realmente relevante para se repensar a ideia da educação como formação 

humana à luz do cuidado de si, desvelando o que estávamos buscando nesse momento de 

nossa investigação: o novo uso do cuidado pelos formadores do curso de educadores 

holísticos. Faltava apreender como esse uso reverberava em suas relações consigo mesmos e 

com os adolescentes. Nesse aspecto, o primeiro ponto a ressaltar é que, agora, parecia mais 

clara a importância de relacionar o princípio do cuidado de si com as práticas efetivas de 

cuidado movimentadas pelos formadores. Um depoimento muito esclarecedor nos foi 

fornecido pelo idealizador do curso: 

 

 
Pra nós isso hoje é um pouco mais claro. Essa questão do cuidado de si. 

Porque isso tem um aspecto de atitude. Assim, fica claro pra nós que os 

professores, eles eram, sim, sensíveis ao cuidado... mais era mais como, 

assim, um estilo... O foco central da aula sempre era o cuidado, mesmo que 

você estivesse ensinando conteúdo, entende? Você não superpõe aquele 

conteúdo à experiência de formação daquelas pessoas. Eles próprios estavam 

engajados em processos de cuidado (terapias, meditação, grupos). Então, a 
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teoria é movida dessa forma. Nem todos os professores fizeram essa leitura 

de Foucault, mas todos são sensíveis a esse modo, porque pra gente a 

questão não era o conceito, mas o aspecto operacional daquele conceito 

(Coordenador 1). 

 

 

  Assim fomos constatando que cada formador tem o seu modo próprio de cuidado 

consigo. Esse reconhecimento de que não há uma única forma de cuidar de si, por exemplo, 

através da prática da meditação formal, parece contribuir para estabelecer conexões mais 

significativas com a noção de cuidado de si. De tal modo que o cuidado deixa de ser visto 

como um princípio comum, mas que na prática era uma responsabilidade apenas de alguns 

professores. Além disso, percebemos que essa percepção de formas específicas de cuidar de si 

se torna também um meio deles próprios repensarem as suas atitudes para com os educandos.  

Logo, a percepção de que, cada qual ao seu modo, é sensível ao cuidado fez com que 

os formadores passassem a refletir e a problematizar a si mesmos, para saber até que ponto 

eles estavam implicados com essa ideia, aproximando-se e mobilizando, muitas vezes, de 

vários exercícios descritos na genealogia das práticas de si por Foucault (2004), no curso A 

Hermenêutica do Sujeito. 

 

Uma das formas que eu tento fazer isso é a partir do diário de bordo... eu 

coloco lá no diariozinho de bordo como foi cada encontro... é a nível de 

afeto mesmo: como me afetou, como não me afetou, se foi indiferente...outra 

forma eu faço aquilo que eu tô propondo que os alunos façam... O quanto 

disso que eu tô ensinando tá em mim? O quanto eu tô implicado nisso? Em 

nível de reflexão mesmo... meditação, eu faço isso com eles também, antes e 

depois da aula... (Coordenador 2 .Grifos nossos).   

  

 Não há como evitar ler esses fragmentos das entrevistas e não reportá-los, por 

exemplo, às reflexões que Foucault (2004, p. 433) realiza a respeito da escrita de si ou o que 

ele denomina de “a escrita como exercício físico de incorporação dos discursos”; o uso de 

anotações que servem para quem escreve, mas que podem também servir para os outros nas 

trocas maleáveis de “serviços da alma” em que ajudamos o outro. 

 

Tive ajuda com determinadas escritas minhas... isso fez com que eu 

começasse a me posicionar diferente em relação a mim mesma e eu vi que 

eu me posicionando diferente comigo mesma, tava mexendo também nas 

relações... reflexões menores que eu vou fazendo, a partir das minhas 

escritas. (Formadora 2. Grifos nossos). 
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Em todas essas reflexões menores pode ser facilmente encontrado o uso de uma noção 

chave, no âmbito da ética do cuidado de si, a meléte, e que para Foucault (2004) “não tem de 

modo algum a mesma significação daquilo que chamamos, ao menos hoje, meditação” (p. 

428). O que os antigos compreendiam por “meditação” era 

 

antes uma espécie de exercício de pensamento, exercício “em pensamento”, 

mas que, repito, é muito diferente do que entendemos por meditação. Por 

meditação usualmente, entendemos: uma tentativa para pensar com 

intensidade particular em alguma coisa sem aprofundar seu sentido; ou então 

deixar o próprio pensamento desenvolver-se sem uma ordem mais ou menos 

regrada a partir da coisa na qual se pensa. É aproximadamente isto que para 

nós é a meditação. Para os gregos e os latinos meléte ou meditatio é outra 

coisa [...] trata-se de apropriar-se de um pensamento, de dele persuadir-se tão 

profundamente que, por um lado, acreditamos que ele seja verdadeiro e, por 

outro, podemos constantemente redize-lo, redize-lo tão logo a necessidade se 

imponha ou a ocasião se apresente (FOUCAULT, 2004, p. 428-429. Grifos 

do autor). 

 

 

Se os exercícios desencadeados, pelos formadores do curso de educadores holísticos é 

da mesma natureza que os descritos por Foucault não é a questão em jogo. O fundamental é 

que a noção de cuidado de si parece ter impulsionado o movimento irredutível do cuidado de 

si: o retorno dos formadores sobre si mesmo.  

 

Eu faço meditação ou quando a gente tá lá nos grupos nos dias de domingo 

vai trocando experiências. Cada vez que a gente aplica aquele conteúdo, 

você vivencia aquilo, você tá fazendo uma reflexão. Aí vem novas ideias... o 

importante é o retorno daquilo que você vê nas ações deles (dos alunos) e 

nas nossas também. (Formador 3. Grifos nossos). 

 

 

Como afirma incisivamente Foucault (2004, p. 302), não há ética do cuidado sem 

retorno a si: “deslocamento e retorno – deslocamento do sujeito em direção a ele mesmo e 

retorno do sujeito sobre si”. É nesse horizonte que alguns educadores mobilizam processos 

diversos de cuidado de si, seja com o auxílio da psicoterapia ou de práticas de meditação; de 

determinadas leituras e escritas; até mesmo de filmes.  

 

 

Eu faço terapia há um tempo...lá eu trabalho essas questões pessoais e essas 

questões dos alunos... vou me conhecendo, sendo mais sensível às 

dificuldades deles... não tenho nenhuma prática, mas reflito sobre a vida e 

sobre as práticas... eu gosto de assistir filmes. Cuidar de si pra mim tem sido 

isso: leitura, ver bons filmes. Isso tudo é cuidado (Formadora 1. Grifos 

nossos).   
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Cuido primeiro do meu pensamento. Do que eu penso, falo, faço. Isso é 

cuidar-se espiritualmente. Começar no fazer o bem... aí eu tô cuidando de 

mim... terapia, análise e regressão...tudo de lá pra cá, é meu alimento nesse 

campo de autoanálise (formador 4. Grifos nossos).  

 

Temos, então, mais uma síntese: o uso da categoria cuidado de si no âmbito de uma 

proposta de formação humana, simultaneamente, integral e espiritual, exige não apenas que os 

formadores compreendam, de forma significativa, os aspectos teórico-conceituais envolvidos 

nessas categorias, mas também uma abertura à experiência mesma do cuidado de si pela 

ativação de uma disposição existencial. Mais ainda: o próprio uso da categoria parece 

provocar e incitar a emergência dessa disposição, o que aponta também a potência espiritual 

contida na noção. Nunca é demais lembrar que, para Foucault (2004, p. 19), a espiritualidade 

seria justamente o conjunto das práticas voltadas “não para o conhecimento, mas para o 

sujeito, para o ser mesmo do sujeito, o preço a pagar para ter acesso à verdade”. É essa 

potência espiritual do cuidado de si que vamos abordar na parte final de análise das 

entrevistas realizadas. 

 

4.7 A educação integral-espiritual como caminhos para o cuidado de si  

   

A partir desse ponto, passamos a atentar para outros aspectos no que tange ao uso da 

noção de cuidado de si, problematizando como esse uso impacta na concepção de educação e 

no modo como as relações são estabelecidas com os adolescentes do curso. Nesse contexto, os 

entrevistados, ao serem indagados sobre as suas concepções de educação, tanto no âmbito do 

Curso de Formação de Educadores Holísticos, quanto em outras experiências educativas, 

levantaram varias percepções relativas à sua compreensão do que significa uma educação 

enquanto formação humana, a saber:  

 

 educação como integralidade;  

 educação como construção do humano no interior do processo de 

ensino-aprendizagem;  

 educação como transmissão de conteúdos e valores; e 

 educação “espiritual” ou “espiritualista”.  

 

Assim, em alguns momentos, emerge a concepção de educação, como educação 

integral, que enfatiza a necessidade de se desenvolver outras dimensões dos estudantes, além 

da cognitivo-racional:  
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Eu entendo assim: a educação não é só aprender a ler e a escrever. Eu acho 

que é uma coisa mais abrangente, é uma coisa mais no total, integral. Você 

vai aprender várias coisas que vai lhe formar enquanto pessoa. Para o 

mundo, pra você se posicionar no mundo. E isso não envolve só as questões 

intelectuais, não é só aprender pra saber, uma coisa focada na cognição, é 

mais ampla (Formadora 1).   

 

Essa primeira visão corresponde diretamente aos objetivos formulados pelo curso, 

uma vez que, dizem, não há condições de se considerar o humano unidimensionalmente, pois 

isso retira de sua vida as oportunidades de alargamento da experiência de si mesmo e do 

mundo. Além disso, entendem que a dimensão cognitiva, por si mesma, não é capaz de 

oferecer aos sujeitos as condições necessárias à efetivação de uma manifestação de vida em 

sua inteireza.  

 
O que estou querendo dizer é que nossa educação [formal-escolar] é pautada 

em treinar apenas a nossa razão, nosso aspecto cognitivo. Acreditamos que a 

razão, o ato de simplesmente conhecer não dará conta das situações e dos 

problemas que passamos enquanto seres humanos. A educação integral vai 

nos alertar para o fato de que nós somos mais complexos do que imaginamos 

(Coordenador 2).  

   

 Em outros momentos, os entrevistados focalizam mais a educação enquanto vetor 

facilitador da construção do humano no interior do processo de ensino-aprendizagem. Isso 

significa enxergar o próprio sujeito da educação em sua faceta integral. Como expressou um 

dos formadores:     

  
Eu penso que educação integral, pra mim, é uma constante relação de ensino 

e aprendizagem. Extrapola apenas os aspectos cognitivos. Eu percebo que é 

mesmo uma construção do humano no eterno ciclo de ensino-aprendizagem 

em que nós vamos nos fazendo, nos construindo como seres humanos. 

Mesmo na educação formal, eu penso que o processo que a gente tá vivendo 

é esse (formadora 2).  

 

 

Isso não significa que, para os formadores, os conteúdos formais são sem importância. 

Pelo contrário, em vários momentos, eles enfatizaram que a transmissão de determinados 

conteúdos, saberes e valores tem um impacto incisivo tanto no ambiente mais imediato de 

convivência dos adolescentes, como suas famílias, quanto na geração de um bem-estar 

coletivo mais amplo. Nesse caso, a educação foi tematizada e compreendida, também, como 

uma ferramenta imprescindível aos processos de mudança individual e coletiva. Os estudantes 

atuariam como multiplicadores dos aprendizados gerados nas atividades do curso, expandindo 

seus benefícios. 
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A educação, eu considero que ela é uma ferramenta, uma ferramenta 

principal para a realização de qualquer tipo de atividade, pode ser na família, 

pode ser na comunidade mesmo. Acho que, de algum modo, as coisas que 

eles aprendem no curso, eles transmitem nos espaços onde eles convivem. 

Então, mesmo que assim eles não virem educadores holísticos, como a gente 

pensa, o que eles aprendem eles podem levar pra vida deles. Ou isso pode 

ficar no bem-estar deles, na tranquilidade deles. Isso é o que importa, quer 

dizer, a gente só usa os recursos, né? Só pra atender essa finalidade: deixar 

eles mais tranquilos, ter mais paciência, desenvolver a tranquilidade e a não-

violência. Isso é o importante (Formador 3).  

 

 Concomitantemente a essa perspectiva mais abrangente da finalidade da educação 

também emergiram posições curiosas sobre a finalidade de uma educação de base espiritual 

ou espiritualista, como denominou um de nossos entrevistados.  

 

Cuidar de si pra mim é o „Projeto ser Bom!‟. O cuidado de si começa por ser 

bom... pra mim, cuidar de si é a educação espiritual porque o progresso 

material que tá aí é desumano, né? É desumano (formador 4. Grifos nossos).  

 

 Nesse sentido, a visão de educação espiritual ou espiritualista é projetada para uma 

leitura crítica do cenário social e econômico em que nos encontramos. Aqui, a educação 

espiritual seria uma forma de crítica ao materialismo capitalista. 

 

Pra mim uma educação espiritualista é a coisa mais simples que existe, mas 

que, para a maioria das pessoas, é a mais complicada. Pra mim, toda a 

educação precisa se tornar espiritualista porque ao tratar os humanos não só 

como corpo, né, mas como um conjunto espírito e corpo isso poderia 

contribuir pra as pessoas terem consciência, terem mais uma reflexão crítica 

sobre o materialismo que é a base desse capitalismo selvagem que a gente 

tem hoje aí. Então, o que eu sonho pra educação toda é que seja educação 

espiritual, gerando autoconhecimento, autodescobrimento, 

autotransformação e autoiluminação. E com isso mexendo nessa coisa que o 

materialismo capitalista (Formador 4. Grifos nossos).  

 

Contudo, o que realmente mais chamou nossa atenção foi o fato de que o 

entendimento da educação em uma perspectiva simultaneamente integral e espiritual, apesar 

das nuances reveladas nas entrevistas, ser, de fato, apontada como o caminho mais efetivo 

para se atingir o objetivo do Curso de Formação de Educação de Holísticos: o resgate do 

cuidado de si.  

Nesse sentido, passamos a indagar mais diretamente aos formadores quais eram as 

suas concepções de cuidado, uma vez que associavam as metas de uma formação humana 

integral e plena de sentido espiritual como meio para o desenvolvimento de atitudes 
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cuidadoras junto aos adolescentes, reverberando nas relações estabelecidas com aqueles. A 

imbricação dessas concepções pode ser vista a seguir:   

 

Cuidado é um processo ou um movimento que busca resgatar essa 

integralidade. A ideia da educação integral é que cada aluno desenvolva 

formas dele cuidar dele mesmo. De cuidar de suas emoções, cuidar das 

formas de pensar, cuidar dessas divisões da relação com o outro. Educar é 

isso: aprender a cuidar de si, identificando as emoções, os padrões de 

comportamento; desenvolvendo um bom coração; cultivando os que os 

budistas chamam de maitri que é uma forma de amor incondicional para 

consigo mesmo. Cuidado implica nessa visão mais integral do outro, não 

uma visão separada (Coordenador 1. Grifos nossos).  

 

Essa posição foi corroborada pelos outros entrevistados. Em todos eles, algo se 

destacava quase como um consenso normativo: não é possível, no contexto do Curso de 

Formação de Educadores Holísticos, desvincular a ideia de educação integral e espiritual da 

experiência mesma de cuidar de si 

 

A noção de cuidado de si remete ao que a gente entende por formação 

humana, por uma educação pautada nas noções de integralidade e de 

espiritualidade. E o cuidado de si que une pra gente essas categorias. Elas 

não são isoladas, mas é o cuidado de si que movo tudo isso (Coordenador 2. 

Grifos nossos). 

 

 

     Nesse cenário, vale lembrar, o cuidado de si nunca é apreendido em uma 

perspectiva individualista, fechada em si mesma, tendo em vista que a concepção de cuidado 

de si também está relacionada ao cuidado amoroso que se tem pelo outro. 

 

Não, o cuidado de si não é uma coisa que vem descontextualizada; o cuidado 

de si se move por paixão. É a paixão, essa experiência de paixão, de afeto 

que possibilita a gente converter o olhar, sair da gente mesmo, que é também 

a ideia de Educador guerreiro. Fazer da educação uma prática formativa, 

uma prática espiritual, uma prática de cuidado é a mesma coisa. E eros 

possibilita isso pra gente (Coordenador 2. Grifos nossos). 

 

 Ao mesmo tempo, constatamos que uso da noção de cuidado embora seja muito 

carregado das referências teórico-conceituais que movem o curso como um todo, também foi 

bastante comum os formadores aproximarem as concepções de cuidado de suas próprias 

experiências de vida e de vivência na sala de aula. 

 

O cuidado pra mim tá bastante ligado na questão do respeito, no modo de 

você estabelecer os limites na sala de aula; tudo isso, pra mim, já vai 

depender muito de como a gente está se cuidando, como você tá se vendo. 

Então, o cuidado tá aí: na maneira como a gente pode se relacionar melhor. 
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Em coisas pequenas, cotidianas, da sala de aula mesmo, porque faz parte da 

educação ter limites. Então, o cuidado comigo passa pelo respeito. Respeito 

que eu falo é assim: eu tenho que entender a história deles (dos adolescentes) 

e ajudar a partir daí, entende? Eu entendo cuidar como cuidar da relação, do 

vínculo para que seja uma experiência positiva na vida deles enquanto 

pessoas (Formadora 1).   

 

Isso mostra que a educação integral ou espiritual, apreendida pela ótica do cuidado de 

si, não significa como, às vezes, se pensa incluir práticas ou atividades de caráter místico, 

exótico ou transcendental. Pelo contrário, os depoimentos revelaram que o cuidado de si é 

percebido como uma maneira do formador se aproximar dos adolescentes, das suas famílias, 

da comunidade em que eles vivem, pois é isso que vai indicar, de forma sensível, uma atitude 

cuidadosa no âmbito das práticas educativas.  

 

A relação com o cuidado de si pra mim, enquanto educadora; naquela época 

eu não tinha tanta clareza, mas hoje eu percebo essa abertura. Acho que o 

cuidado é o estabelecimento da confiança, uma confiança naquela relação. 

No processo formativo você quer que o outro tenha a possibilidade de 

conhecer, mas para isso você mesmo tem de se abrir, tem de se permitir 

conhecer o aluno, ter contato com suas famílias, conviver na comunidade em 

que eles moram. Pra mim, a gente foca justamente nessa forma de cuidado 

(Formadora 2).      

 

De uma forma sutil, vamos encontrando o fio invisível que articula o uso da noção de 

cuidado de si pelos formadores do curso e como essa questão reverbera na relação que eles 

travam com os adolescentes. Na verdade, os dados revelaram que o uso que esses formadores 

fazem do cuidado passa pela própria construção das relações, o que eles insistentemente 

chamam de vínculo. Assim, eles enfatizam que as dificuldades estão quase sempre 

relacionadas com essa “necessidade de estabelecer vínculos afetivos com eles” (Formadora 

2), gerando, assim, um ambiente de confiança. 

 

Tudo que a gente faz tem uma repercussão nessa dimensão do cuidado. Por 

isso é importante essa questão do olhar, olhar mais pra eles (alunos), dentro 

do que a gente tem. A gente pode fazer o melhor, se você tem uma visão, se 

você muda a visão, você vai enxergar com outros olhos. Mas sem confiança 

entre a gente nada vai dar certo. Então, a gente tem de confiar neles, e eles 

têm de confiar na gente. É nesse vínculo. Por exemplo, eu também gosto de 

frequentar a casa dos familiares dos alunos. Por que? Porque eu acho que 

isso estreita ainda mais as relações estabelecidas entre o Neimfa e a 

comunidade, entre eles e eu, entende? (Formador 3). 

 

 

Percebe-se, então, que o uso do cuidado de si pelos formadores não se restringe a uma 

mera dimensão conceitual, envolvendo também as experiências de vida e educativas que os 
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formadores vivenciam, implicando em reflexões a respeito de si mesmo e dos outros. Isso 

parece indicar que, além de uma maior familiaridade com as referências conceituais 

mobilizadas, é fundamental problematizar mais intensamente, na própria formação dos 

formadores, as experiências de cuidado que eles vivenciam na medida em que isso parece 

reverberar diretamente nas relações estabelecidas com os adolescentes, gerando o que todos 

eles compreendem que é o exercício cotidiano do cuidado que é a construção dos vínculos 

afetivos e amorosos. Chegamos, assim, a conclusão que esse é o principal desafio aberto pelo 

uso da categoria cuidado de si na matriz curricular do Curso de Formação de Educadores 

Holísticos do Neimfa.  

Deixamos, contudo, em aberto, as questões postas pela associação entre o cuidado de 

si e o ideal do educador guerreiro. Acreditamos que essa ligação pode carregar elementos 

novos nas reflexões mais abrangentes que se faz hoje no campo de investigação da formação 

humana. O terreno comum parece ter sido aberto pela ênfase dada pelo próprio Chögyam 

Trungpa ( em oferecer uma abordagem plenamente secular e não-religiosa, o que vem ao 

encontro das leituras pedagógicas, atualmente em curso, em torno da ética do cuidado de si 

formulada por Michel Foucault.  

Com relação às possíveis clivagens culturais dessas duas matrizes de pensamento, 

sabe-se do interesse explícito de Foucault pelo que chamamos, sem muita precisão, de Oriente 

e que, inclusive, parte de sua teorização a respeito dos processos de subjetivação está 

diretamente associada com experiências vivenciadas nesse âmbito. Do outro lado da moeda, o 

próprio Trungpa (2005) discute a visão do guerreiro de Shambhala em uma linguagem vertida 

para a nossa modernidade numa perspectiva muito próxima do que se entende, no Ocidente, 

de uma arte de viver e mesmo de uma ética-estética. 

O ponto, talvez, de maior tensão e por isso mesmo mais propenso a gerar um diálogo 

produtivo reside na noção de sujeito mobilizada. A questão, aqui, é: em que medida a noção 

de si mesmo, tal como problematizada por Foucault, mantém alguma relação com a noção de 

não-eu presente nas reflexões do Trungpa (2005) sobre a presença autêntica. Essas são 

possibilidades de pesquisa e investigação que podem, a nosso ver, contribuir não apenas para 

os formadores situados no interior da experiência que aqui foi analisada, tendo em vista que 

são eles que realizam essa aproximação, mas também para todos aqueles interessados nos 

temas polêmicos que atravessam os estudos em educação e espiritualidade na atualidade.  

Refletir mais profundamente sobre essa associação curiosa entre a visão do educador 

guerreiro, extraída dos ensinamentos da tradição de Shambhala, por um mestre budista 

tibetano e a ética do cuidado de si, tematizada na Antiguidade greco-romana, por um dos 
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maiores mestres do pensamento do século XX, portanto, não é uma questão menor e seu 

esclarecimento, em outras pesquisas, pode vir a contribuir para o nosso entendimento das 

possibilidades de uma educação praticada como formação humana, a partir das noções de 

cuidado, integralidade e espiritualidade.  

No mínimo, a tematização da “experiência de cuidado consigo”, como nos disse o 

coordenador 2 do curso é importante para repensar os “critérios para aferir os possíveis efeitos 

formativos dessas experiências”, pois, é fato, que nem toda experiência é formativa e nem 

todo cuidado possui uma dimensão ética.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS... 

 

(...) Pois a nossa história nunca há de terminar 

Sempre haverá alguém em algum lugar 

Para continuar a sonhar com ela/através dela 

E essas sementes plantadas vão frutificar... 

A esperança e a força guerreiras hão de ficar 
  

 

Para quem iniciou um exercício de pensamento tomando como respaldo Nietzsche e 

Foucault, cada qual em sua época e modo singulares de ver e conceber a experiência, porém, 

convergentes no que tange ao comprometimento ético e político do sujeito para consigo 

mesmo, não poderia deixar de se expor, de sair ilesa de tal jornada, uma vez que, como já 

comentado na apresentação deste trabalho, certas temáticas, especialmente as problematizadas 

magistralmente por Michel Foucault no final de sua existência, são como um aguilhão a nos 

alfinetar incessantemente a darmos o salto em busca de nossa genuína liberdade.  

Assim, propomo-nos no presente trabalho analisar os usos da noção de cuidado de si 

na matriz curricular da experiência educativa denominada formação de educadores holísticos, 

procurando apreender as suas implicações para a percepção que os educadores têm da própria 

educação e como isso afeta suas relações com os adolescentes.  

 Para tal fito, tentamos delinear, inicialmente a experiência formativa na modernidade, 

enfatizando a crise produzida pela não realização dos ideais modernos, implicando, assim, nos 

impasses que foram gerados nas propostas educativas. Em seguida, apresentamos algumas 

referências que têm contribuído para reavivar o debate sobre o cuidado e o cuidar na cultura 

contemporânea, culminando com a própria incorporação pedagógica da noção de cuidado de 

si do Michel Foucault. E finalmente, aduzimos o nosso campo de investigação e analisamos 

os dados que foram estruturados.  

Ao longo de nossa investigação de campo, realizamos entrevistas com os formadores 

do Curso de formação de educadores holísticos, mediante um roteiro semi-estruturado (ver 

apêndices A e B), em que indagamos junto aos educadores acerca dos motivos que os levou à 

experiência em questão, precisamente buscamos saber quais as concepções de cuidado e 

educação que os mesmos possuíam, bem como os usos que aqueles faziam de seu cuidado que 

pudesse reverberar nas relações estabelecidas com os alunos do curso.  
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Dessa forma, os principais resultados de nossa investigação: a maneira como a matriz 

curricular do curso foi elaborada
43

, objetivando realizar uma experiência de cuidado na vida 

dos alunos participantes do curso, expandindo aquela à comunidade do Coque gerando, assim, 

uma cultura de paz; a concepção de cuidado e educação dos educadores - e consequentemente 

- as suas práticas de cuidado que pudessem influenciar nas relações com os alunos do curso.   

Desse modo, embora tivéssemos indagado em momentos distintos as concepções que 

os formadores possuíam de cuidado e educação, ao longo de nossas entrevistas e análises, 

ficou-nos muito evidente a interdependência entre ambas na matriz curricular do curso e para 

os educadores que fazem parte do CFEH, uma vez que eles não dissociam educação e 

cuidado, considerando a integralidade-espiritualidade dos educandos na experiência 

formativa.  A categoria cuidado é a força-motriz para se pensar uma educação enquanto 

formação humana e integral. Uma educação integrativa e preocupada com a vida de seus 

alunos, com a fomentação de relações pautadas no vínculo e no afeto.   

 Entretanto, ao defendemos uma formação pautada no vínculo e no amor não estamos 

negligenciando a aquisição dos conteúdos formais pelos educandos, mas reforçando que a 

educação deve integrar em sua ambiência as experiências relativas a aquisição dos 

conhecimentos formais com a vida de seus professores e alunos, favorecendo, assim, o 

estabelecimento de relações afetivas e significativas para todos os atores pedagógicos.  

 Dessa forma, no âmbito do curso, algo que consideramos importante seria a realização 

mais regular e sistemática de encontros entre a coordenação e os formadores, a fim desses 

conhecerem mais de perto as categorias mobilizadoras do curso (educador guerreiro, 

integralidade, espiritualidade e cuidado), no sentido de as mesmas ficarem mais elucidativas, 

a fim de terem condições de operacionalizá-las efetivamente nas práticas pedagógicas, ponto 

bastante enfatizado pela formadora 03 quando revela a necessidade de se realizar mais 

reuniões e do fechamento da proposta do curso atual.  

 Nesse cenário, a organização de reuniões é necessária e importante, todavia, 

elas por si mesmas não são suficientes à efetivação dos propósitos do curso, pois não 

podemos desconsiderar as atitudes dos professores no trato consigo mesmos, uma vez que se 

faz necessário aqueles terem passado por experiências de cuidado em suas vidas, habilitando-

os na relação com o cuidado do outro. Em nossa pesquisa, encontramos inúmeras práticas de 

                                                 
43

 Deve-se atentar às alterações e deslocamentos teóricos ocorridos na matriz curricular do Curso desde a sua 

fundação (2002/2003), fato que tentamos apresentar e analisar no capítulo IV. Porém, também devemos estar 

atentos que embora haja inclusões de novos teóricos isso não sinaliza uma incoerência interna na proposta 

formativa, pelo contrário, ao longo das experiências que o curso vem passando, incorporou novos pensadores, o 

que só vem reforçar o propósito da experiência formativa em questão, que é o resgate do cuidado mediante uma 

formação espiritual de seus participantes.  
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cuidado efetuadas pelos educadores, em que muitos deles nos revelaram a sua relevância a 

uma atitude reflexiva perante os desafios educativos e da vida, ou seja, será que estou agindo 

em relação a mim mesmo e aos meus alunos conforme o que professo teoricamente? 

 Destarte, constatamos que cada formador tem o seu modo singular de cuidar de si, o 

que poderá trazer contribuições no estabelecimento de conexões mais significativas com a 

noção de cuidado de si. Isso sinaliza que esse cuidado é concebido como um princípio 

comum, mas que na prática era uma responsabilidade apenas de alguns professores. Além 

disso, percebemos que essas formas específicas de cuidar de si se torna também um meio 

deles próprios repensarem as suas atitudes para com os educandos.  

 Percebe-se, então, que o uso do cuidado de si pelos formadores não se restringe a uma 

mera dimensão conceitual, envolvendo também as experiências de vida e educativas que os 

formadores vivenciam, implicando em reflexões a respeito de si mesmo e dos outros. Isso 

parece indicar que, além de uma maior familiaridade com as referências conceituais 

mobilizadas, é fundamental problematizar mais intensamente, na própria formação dos 

formadores, as experiências de cuidado que eles vivenciam na medida em que isso parecer 

reverberar diretamente nas relações estabelecidas com os adolescentes, gerando o que todos 

eles compreendem que é o exercício cotidiano do cuidado que é a construção dos vínculos 

afetivos e amorosos. Concluímos, assim, que esse é o principal desafio aberto pelo uso da 

categoria cuidado de si na matriz curricular do Curso de Formação de Educadores Holísticos 

do Neimfa.  

 E por fim, devo confessar que a pesquisa empreendida por mim e pelo meu orientador 

no âmbito do Núcleo de Educação e Espiritualidade da UFPE, fez-me problematizar a mim 

mesma e a minha função como educadora/pesquisadora com mais responsabilidade e 

seriedade, em que as minhas perspectivas de continuidade nas investigações concernentes à 

formação humana são muito otimistas, uma vez que este campo necessita cada vez mais de 

pesquisadores engajados em investigar e conceber a educação enquanto formação humana, e 

em meu caso particular, no registro do cuidado de si, possibilitando aos indivíduos se verem 

enquanto sujeitos éticos dotados de liberdade de transformação de si frente a um modelo 

sócio-educativo que insiste em enquadrá-los em categorias pré-determinantes e aprioristícas.  

  

 

 

 



 147 

REFERÊNCIAS  

 

ABRAMO, H.W. Considerações sobre a tematização social da juventude no Brasil. ANPED 

Mai/Jun/Jul/Ago, n º 5 ; 1997, Set/Out/Nov/Dez   1997, nº 6.  

 

ADORNO, Theodor. Educação e emancipação. 2. ed. Tradução por Wolfgang Leo Maar. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000, 190p. 

 

AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo. Chapecó: Argos, 2009. 

 

___________. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. Tradução de Henrique Burigo. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2ª edição, 2010.  

 

ARAÚJO, Ulisses F.; KLEIN, Ana M. Educação Integral. Escola e comunidade juntas para 

uma cidadania integral. Cadernos Cenpec 2, São Paulo, p. 119-125, 2006. 

 

ALVES, Nyrluce. Os usos pedagógicos da noção de cuidado de si: um estudo sobre a 

recepção do pensamento de Foucault no campo educacional. Universidade Federal de 

Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em Educação. Curso de Mestrado, 2012. 

 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 

 

BIRCHAL, Telma de Souza. O eu nos Ensaios de Montaigne. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2007.  

 

BOFF. Leonardo. Saber cuidar: Ética do humano – compaixão pela terra. Editora Vozes, 

Petrópolis, 1999.  

 

BRASIL, Ministério da Educação. Portaria Interministerial nº 17/2007. Programa Mais 

Educação. Brasília, DF: 2007. 

 

______, Ministério da Educação. Rede de Saberes Mais Educação: Pressupostos para Projetos 

Pedagógicos de Educação Integral. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (SECAD, MEC), 2008.  

 

CANDIOTTO, Cesar. A autoconstituição ética no pensamento de Michel Foucault. Revista 

de filosofia – ano XIII – vol. 13, p.27-33 – agosto-dezembro / 2001.  

 

____________. Conhecimento - Subjetividade e Verdade no último Foucault, 2008. Disponível 

em <http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos> acesso em 04/2012. 

 

CARITA, Joaquina – Uma utopia em Fílon de Alexandria. Sapiens: História, Património e 

Arqueologia. [Em linha]. REVISTA SAPIENS N.º 2 (Dezembro 2009), pp. 57-68. 

Disponível em < 

http://www.revistasapiens.org/Biblioteca/numero2/uma_utopia_em_Filon_de_Alexandria> 

Acesso em 04/2012 

 

http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos
http://www.revistasapiens.org/Biblioteca/numero2/uma_utopia_em_Filon_de_Alexandria


 148 

CARRANO, P. C.; SPOSITO, Marília Pontes. Juventude e políticas públicas no Brasil. In: 

LEÓN, Oscar Dávila (Ed.) Políticas públicas de juventud en América Latina: políticas 

nacionales. Viñadel Mar: Ediciones CIDPA, 2003. 

 

CAVALIERE, Ana Maria Villela. Educação integral: uma nova identidade para a escola 

brasileira? Educação & Sociedade, Campinas, v. 23, no. 81, p. 247-270, dez. 2002. 

 

_____________. Tempo de escola e qualidade na educação pública. Educação & 

Sociedade, Campinas, v. 28, no. 100, p.1015-1035, out. 2007. 

 

CAVALIERE, A.M.V; GABRIEL, C.T. Educação integral e currículo integrado: quando os 

dois conceitos se articulam em um programa. In: MOLL, Jaqueline [et al.].Caminhos da 

Educação Integral no Brasil. Direitos a outros tempos e espaços educativos. Porto Alegre: 

Penso, 2012. 

 

CHARLOT, Bernard (org.). Os jovens e o saber: perspectivas mundiais. Porto Alegre: 

Artmed, 2001. 

 

_________________. Da Relação com o Saber: Elementos para uma teoria. Porto Alegre: 

Artes Médicas Sul Ltda, 2000. 

 

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais, São Paulo: Cortez, 1998.  

 

COELHO, L. C. da C. História(s) da educação integral. Em aberto, Brasília, v. 22, no. 80, 

abr. 2009. Disponível 

em:<http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/1472/1221>.Acesso 

em: 04/2012 

 

DALBOSCO, Claudio Almir; CASAGRANDA, E.; MÜHL, Eldon Enrique. Filosofia e 

pedagogia: aspectos históricos e temáticos. São Paulo: Autores Associados, 2008. 

 

________ TROMBETTA, G.; LONGHI, S. Sobre filosofia e educação - Subjetividade – 

intersubjetividades na fundamentação da praxis pedagógica. Passo Fundo: UPF, 2004. 

 

________. Pragmatismo, teoria crítica e educação: ação pedagógica como mediação de 

significados. Campinas, SP: Autores Associados, 2010.  

 

_________. Por uma filosofia da educação transformada. In: 32ª Reunião Anual da ANPEd, 

Caxambú/MG. Out., 2009, p. 1-17. Disponível em: 

<http://www.anped.org.br/reunioes/32ra/arquivos/trabalhos/GT17-5336--Int.pdf> Acesso em: 

03/2012. 

 

DAYRELL, Juarez. O jovem como sujeito social. Revista Brasileira de Educação: Rio de 

Janeiro,  n. 24, set./dez. 2003. 

 

DELEUZE, Gilles. ¿Que és un. dispositivo? In: Michel Foucault, filósofo. Barcelona: 

Gedisa, 1990, pp. 155-161. 

 

DOCUMENTOS DO NEIMFA: Planejamento institucional (2008-2012), Recife, 2008.  

 



 149 

__________: Proposta formativa, Recife, 2001. 

 

__________: Atividade estratégica, Recife, 2011. 

 

DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Michel Foucault: uma trajetória filosófica. Rio de 

Janeiro: Editora Forense Universitária, 1995. 

 

DUARTE, I.B. A Fecundidade Ontológica da Noção de Cuidado. De Heidegger a Maria de 

Lourdes Pintasilgo. Ex aequo n.21 Vila Franca de Xira 2010 

 

FERREIRA, Aurino Lima. Do Entre – Deux de Merleau - Ponty à atenção consciente do 

Budismo e da abordagem transpessoal: análise de uma experiência de formação humana 

integral. Universidade Federal de Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em Educação. 

Curso de Doutorado, Recife, 2007.  

 

__________. Espiritualidade e educação: um diálogo sobre quão reto é o caminho da 

formação humana In: RÖHR, Ferdinand. (org.) Diálogos em educação e espiritualidade. 

Editora Universitária (UFPE), 2010.  

 

FIMIANI, Mariapaola. O verdadeiro amor e o cuidado comum do mundo. In: GROS, Frédéric 

(Org.), Philippe Artières. A coragem da verdade. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.   

 

FISCHER, Rosa Maria Bueno. Foucault e a análise do discurso em educação Cad. Pesqui. 

no.114 São Paulo Nov. 2001.  

 

FLICKINGER, H-G. A dinâmica do conceito de formação (Bildung) na atualidade In: 

CENCI, Angelo Vitório; DALBOSCO, Claudio Almir; MÜHL, Eldon Henrique (Org.). 

Sobre filosofia e educação: racionalidade, diversidade e formação pedagógica, UPF editora, 

2009.  

 

_________Caminha de uma pedagogia hermeneutica. São Paulo: Autores Associados, 2010. 

FORTE, B. À escuta do outro. Filosofia e revelação. São Paulo: Paulinas, 2010.  

 

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 2: o uso dos prazeres. Rio de Janeiro: 

Edições Graal, 10ª edição, 2003.   

 

____________. A hermenêutica do sujeito.  São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

 

                                    . Ética, Sexualidade e Política. Coleção Ditos e Escritos, vol. V, 

Forense Editora, 2006.  

 

________. Dits et Écrits. Paris: Galimard, 1994, vol. IV, pp. 783 - 813, por Wanderson Flor 

do Nascimento e Karla Neves, disponível em: www.unb.br. Acesso em: 11/2011.  

 

                 . Segurança, território e população. Curso ministrado no Collège de France 

(1977-1978). São Paulo: Marins Fontes, 2008b.  

________. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009. 

 

________. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. 

 

http://www.unb.br/


 150 

FREITAS, Alexandre Simão. Fundamentos para uma Sociologia Crítica da Formação 

Humana. Recife: UFPE, 2005. (Tese de Doutoramento). 

 

________. A Formação humana no projeto da modernidade, 2005        

                             

________. O cuidado de si como articulador de uma nova relação entre educação e 

espiritualidade In: RÖHR, Ferdinand. (org.) Diálogos em educação e espiritualidade. 

Editora Universitária (UFPE), 2010.  

 

________. O Cuidado de si como articulador de uma nova relação entre Filosofia, Educação e 

espiritualidade: Uma Agenda de Pesquisa Foucaultiana. ANPEd, GT17, Caxambu, 04 a 07 de 

Outubro de 2009.Disponível em < www.anped.org.br/reunioes/32ra/arquivos>.  

 

                ; NUNES, Cleiton de Barros; SILVA, Sidney Carlos da. Foucault e a Biopolítica: 

Do (des) governo da razão à formação humana como cuidado de si. XI Simpósio 

Internacional IHU: O (des) governo biopolítico da vida humana. 13 a 16 de setembro de 2010, 

São Leopoldo, RS.  

 

                 . Michel Foucault e o “cuidado de si”: a invenção de formas de vida resistentes na 

educação. ETD – Educação Temática Digital, Campinas, v.12, n. 1, p. 167-190, dez. 2010.  

 

GALLO, Silvio. Entre Édipos e O Anti-Édipo: estratégias para uma vida não fascista. In: 

RAGO, Margareth; VEIGA-NETO, Alfredo. (Orgs.). Para uma vida não-facista. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2009, p. 363-376. 

 

________. Cuidar de si e cuidar do outro. In: Kohan, Walter Omar; GONDRA, José. 

Foucault 80 anos. Belo Horizonte: Autêntica, 2006, p. 177-190. 

 

GALLO, Silvio. Foucault: (re) pensar a educação. In: RAGO, Margareth. VEIGA-NETO, 

Alfredo (Orgs). Figuras de Foucault. 2. ed. - Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

 

GOVINDA, A. Fundamentos do misticismo tibetano. São Paulo: Editora Pensamento, 

1996.  

 

GROS, Frederic. Da morte do sujeito à invenção de si (rexperiencias do pensamento e 

exercícios espirituais estóicos a partir de Michel Foucault) In: NOVAES, A. (org.) Mutações: 

a experiência do pensamento.  São Paulo, Edições SESC SP, 2010. 

 

_______. Situação do curso. In: FOUCAULT, Michel. A Hermenêutica do Sujeito. 2ª  ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. (tradução de Tomaz Tadeu da 

Silva e Guacira Lopes Louro). DP&A editora, 2005.   

 

HERMANN, Nadja. À procura de vestígios da formação In: CENCI, Angelo Vitório; 

DALBOSCO, Claudio Almir; MÜHL, Eldon Henrique (org.). Sobre filosofia e educação: 

racionalidade, diversidade e formação pedagógica, UPF editora, 2009.  

 

__________. Ética e estética: a relação quase esquecida. Porto Alegre: Edipucrs, 2005. 

 



 151 

LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de 

Educação, edição jan-abr., p. 20-28, 2002.  

 

LELOUP, Jean-Yves. Cuidar do Ser – Fílon e os Terapeutas de Alexandria. Editora Vozes, 

Petrópolis, 1998.  

 

MACHADO, Roberto. Ciência e saber: a trajetória da arqueologia de Michel Foucault. Rio 

de Janeiro: Graal, 1981. 

 

MARTINS, A. A. Antropologia integral e holística: cuidar do ser e a  

busca de sentido. BIOETHICOS. Centro Universitário São Camilo - 2009; 3(1):87-99. 

 

MENGA, L. e ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. São 

Paulo: EPU, 1996. 

 

MINAYO, M. C. S. O Desafio do Conhecimento. 4ª ed. Rio de Janeiro: Husitec – Abrasco, 

1996. 

 

MÖLLMANN, Andrea Dovothese Sthephan. O legado da Bildung. Pontifícia Universidade 

do Rio Grande do Sul (PUCRS) – Programa de Pós-graduação. Doutorado em Educação, 

Porto Alegre, 2011.   

 

MUCHAIL, S. Foucault. Mestre do cuidado. Textos sobre A hermenêutica do sujeito. São 

Paulo, Loyola, 2011. 

 

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim falava Zaratustra – um livro para todos e para 

ninguém. Obras escolhidas de Friedrich Nietzsche, vol. 4. Relógio D´água Editores. Tradução 

de Paulo Osório de Castro, 1998.  

 

OLIVEIRA. Mariana Lins. Governamentalidade e Inclusão pela Gestão dos Riscos nas 

Políticas de Juventude: um estudo a partir dos egressos do ProJovem. Universidade Federal 

de Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em Educação. Curso de Mestrado, 2010.  

 

PARKER, Ben; DEACON, Roger. Educação como sujeição e como recusa In: SILVA, 

Tomaz (Org.). O sujeito da educação: estudos foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 2002.  

 

PAVIANI, Jayme. A Paidéia grega e a educação atual In: In: CENCI, Angelo Vitório; 

DALBOSCO, Claudio Almir; MÜHL, Eldon Henrique (Org.). Sobre filosofia e educação – 

Racionalidade, diversidade e formação pedagógica, UFP Editora, 2009.    

 

PEÑA, A. K. R. Foucault o de La revaloración del maestro como condición de la relación 

pedagógica y como modelo de formación. Una mirada pedagógica a La Hermenêutica del 

sujeto. Revista Educación y Pedagogía. Medellín, Universidade de Antioquia. Facultad de 

Educación. Vol. XV, n. 37 (septiembre-diciembre), 2003, p. 219-232. 

 

PRADEAU, Jean François. O sujeito antigo de uma ética moderna – acerca dos exercícios 

espirituais antigos na História da sexualidade de Michel Foucault In: GROS, Frédéric. (Org.). 

Foucault: a coragem da verdade. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.  

 



 152 

POLICARPO JUNIOR. Sobre espiritualidade e educação In: RÖHR, Ferdinand. (Org.) 

Diálogos em educação e espiritualidade. Editora Universitária (UFPE), 2010. 

 

RODRIGUES, Neidson. Educação: da Formação Humana à construção do Sujeito Ético.  

Revista Educação & Sociedade, ano XXII, no 76, Outubro/2001. 

 

RÖHR, Ferdinand. A Multidimensionalidade na formação do educador. Revista de 

Educação – AEC. Brasília: Associação de Educação Católica do Brasil, v. 28, n 110, pp. 100 

-108, 1999. 

 

_________. Espiritualidade e educação In: RÖHR, Ferdinand. (org.) Diálogos em educação e 

espiritualidade. Editora Universitária (UFPE), 2010.  

 

_________. Espiritualidade em Diálogo. In; ROHR,F.(Org). Diálogos em Espiritualidade e 

Educação. Recife : Ed. Universitária,2010. 

 

_________. Fundamentos Epistemológicos da Educação na Pesquisa em Didática e Prática do 

Ensino. In: SILVA, A.M. (Org). Educação Formal e Não Formal - Processos formativos e 

saberes pedagógicos: desafios para a inclusão social. Encontro Nacional de didática e Prática 

de Ensino. Recife: ENDIPE, 2006. 

 

SAMTEN, Lama Padma. Mandala do lótus. São Paulo: Peirópolis, 2006. 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. A busca do sentido da formação humana: tarefa da filosofia 

da educação. Educação e pesquisa, São Paulo. v. 32, n. 3, p. 619-634, set./dez. 2006.  

 

SILVA, Tomaz Tadeu. O adeus às metanarrativas educacionais In: SILVA, Tomaz (org.). O 

sujeito da educação: estudos foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 2002.   

 

SPOSITO, Marília Pontes (Coord). Estado do conhecimento - Juventude e Escolarização. 

Disponível em <www.aracati.org.br/portal/pdfs/13/juventude_escolarizacao.pdf > Acesso em 

dezembro de 2009. 

 

SPOSITO, Marília Pontes; CARRANO,P, C.R. Juventude e políticas públicas no Brasil. 

Revista Brasileira de Educação, nº 24. Rio de Janeiro set/dez,2003. 

 

SPOSITO, Marília Pontes. (Coord.). Espaços Públicos e Tempos Juvenis: Um Estudo de 

Ações do Poder Público em Cidades de Regiões Metropolitanas Brasleiras. São Paulo: 

Global, 2007. 

 

TRUNGPA, Chögyam. Shambhala – A trilha sagrada do guerreiro. São Paulo: Cultrix, 2005. 

 

VAN ZANTEN, Agnès. Perspectiva: Florianópolis, v. 22, n. 01, p. 25-45, jan./jun. 2004 

Disponível em <http://ced.ufsc.br/nucleos/nup/perspectiva.html> Acesso em 11/2011. 

 

VEIGA-NETO, Alfredo. Foucault & a Educação. Coleção pensadores & educação, 

Autêntica, 2ª edição, 2007.  

 

               . (Org). Crítica Pós-estruturalista e Educação. Porto Alegre: Sulina, 1995.   

 

http://www.aracati.org.br/portal/pdfs/13.../juventude_escolarizacao.pdf
http://ced.ufsc.br/nucleos/nup/perspectiva.html


 153 

 

VEIGA-NETO, Alfredo. & LOPES, M. C. “Inclusão e Governamentalidade”. In.: Educ. Soc. 

Campinas, vol. 28, n. 100 – Especial, out. 2007. pp. 947-963. 

 

YUS, Rafael. Educação integral: uma educação holística para o século XXI. Artmed, 2002.  

 

ZALUAR, A. M. Exclusão e Políticas Públicas. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 

n.04, Rio de Janeiro: 1997.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 155 

Apêndice A 
 

 

Roteiros norteadores das entrevistas semi-estruturadas com os coordenadores e 

formadores do Curso de Formação em Educadores Holísticos 

 

 

Ficha para identificação do entrevistado  

 

Data da coleta  

Nome   

Idade  

Sexo   

Grau de instrução  

 

 

Pontos para problematização 

 

 

1º PONTO: Reconhecimento da experiência:  

 

● Quando e Como emergiu a ideia de se criar um Curso com as características dos 

Educadores Holísticos?  

1) O contexto de surgimento do curso no interior do Neimfa e da comunidade do Coque 

2) Ainda articulando com a questão acima, quais são e como ocorrem as redes de articulação 

com outros projetos desenvolvidos pelo Neimfa e com a própria comunidade do Coque?  

 

2º PONTO: O Curso de Educadores Holísticos e a noção de cuidado de si/como a 

referida noção é trabalhada no Curso (as relações afetivas estabelecidas entre 

professores e alunos, entre alunos e alunos; com a escola e como ela reverbera na vida 

mesma dos participantes do curso e com a comunidade): 

● Esclarecer as implicações em se ter como eixo norteador do curso a noção de cuidado de si: 

o que o coordenador e os educadores do referido curso compreendem por cuidado de si?  

1) Em que perspectiva teórica é tematizada  e experenciada a noção de cuidado de si no 

interior dos curso de educadores holísticos?  

→ Quais as referências teóricas e razões para a utilização de tal fundamentação? Por que 

dessas escolhas, e não de outras?  
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→ Quais as razões epistemológicas dessas escolhas, elas partem de qual lugar?  

→ Quais as suas articulações com a prática mesma de sala de aula? Como essas referências 

são trabalhadas concretamente no que concerne a sua efetivação nos módulos das diferentes 

disciplinas e na construção e efetivação do currículo do Curso?    

(são trabalhadas em que módulos? Em que disciplinas?)  

 

2) Qual é o lugar ocupado pelo mandala, dentro do curso de educadores holísticos, na 

perspectiva da formação humana no registro do cuidado de si? Como a mesma se movimenta 

no contexto do curso?  

 

3) Atentar para a seleção curricular:  

→ Há reuniões periódicas no objetivo de se avaliar o desenvolvimento do Curso? (no que 

tange ao desenvolvimento dos alunos com base nos objetivos estabelecidos pelo curso, dos 

educadores do curso/dificuldades encontradas/formas de superação; há incorporação por parte 

dos docentes da fundamentação teórica e daquilo que ensinam no que se refere ao cuidado de 

si? Uma reflexividade.   

→ Como se dão as avaliações dos professores do curso? Elas ocorrem em que moldes? São 

periódicas? Todos participam? Há uma reflexividade por parte dos educadores daquilo que 

ensinam aos alunos? Há algum momento para realizarem uma auto-avaliação? Há 

preocupação para o seu próprio cuidado? Em que espaços? Como?  

 → E a seleção dos educadores do curso, como ocorre? Há algum critério específico?  
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Apêndice B 

 

Roteiro de entrevistas com os Educadores participantes do Curso de Formadores em 

Educadores Holísticos 

 

Ficha para identificação do entrevistado 

 

Data da coleta / hora  

Nome Completo  

Idade  

Sexo   

Grau de instrução  

 

 Pontos para problematização: 

 

1º PONTO: Reconhecimento da experiência:  

● Sobre motivos que o levou a participar como professor do curso de educadores holísticos;  

● Concepção de educação do professor do curso: o que ele compreende e concebe por educar;  

● As atividades que realiza com os alunos, experiências marcantes e dificuldades encontradas 

na efetivação do trabalho com o grupo em questão.  

 

2º PONTO: O Curso de Educadores Holísticos e a noção de Cuidado de si: 

● Como emergiu a ideia de elaboração de um curso com as características dos Educadores 

holísticos; 

● Qual o propósito do curso em questão?  

● Por que o curso possui tal nome: Formação de Educadores Holísticos?  

● Como pensar a educação para o cuidado de si;  

● As implicações do cuidado de si para a formação humana dos alunos e professores do curso 

(de cunho mais pessoal).  

 

3º PONTO: Como o cuidado de si é trabalhado no interior do Curso de Educadores 

Holísticos (as relações afetivas estabelecidas entre professores e alunos, entre alunos e 
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alunos; com a escola e como a mesma reverbera na vida mesmo dos participantes do 

curso e com a comunidade):  

● O que significa para o professor do curso educar na perspectiva do cuidado de si (qual a 

percepção que possui acerca da noção de cuidado de si e dos usos desse cuidado);  

● Atitudes relevantes ao desenvolvimento dos usos da noção de cuidado de si pelos 

educadores do curso;  

● Relação que o professor estabelece com o “seu” próprio cuidado: como o mesmo é capaz de 

reverberar na relação que este estabelece com os alunos e consigo mesmo, quais usos ele 

efetua com o “seu” próprio cuidado, que dispositivos utiliza? Uma reflexividade.  

● Relação estabelecida com os demais professores do Curso;  

● Relação estabelecida com os alunos do Curso;  

● Relação estabelecida com o Curso / também com a comunidade do Coque;  

● Relação estabelecida com o conhecimento (precisamente aqueles que norteiam a 

fundamentação do curso de educadores holísticos);  

● Há momentos para refletir a própria prática pedagógica (aquilo que é transmitido aos alunos 

é incorporado pelo próprio educador – em sua própria experiência de vida)  
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ANEXO 
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Roda da Vida 

 

 

 

                      Fonte:http://blogspot.com/a+roda-da-vida.jpg. Acesso em 16/04/2012  

 

 

 

 


