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RESUMO 

 

Os diferentes reducionismos e a recente concepção técnico-científica fizeram do 

conhecimento o elemento central da atividade pedagógica e reduziram os elementos da 

educação a uma mera formulação didática acerca da formação do ser humano. Os saberes 

foram compartimentados e a tarefa pedagógica instrumentalizada, gerando o descaso para 

com a formação integral. Investigar como se dá a relação entre os educadores, os educandos e 

a tarefa educacional, é a missão de inúmeras pesquisas e debates desenvolvidos nos estudos 

acadêmicos. A Educação Espiritual assume essa discussão movida pelo sentido mais 

profundo que o processo educacional incute na vida do ser humano. Assumir o ser humano na 

inteireza das suas dimensões imanentes é ajudá-lo a realizar o sentido da própria vida, 

encontrado de forma plena na dimensão mais sutil que é transcendente. Por isso, a pesquisa 

que agora apresentamos tem o objetivo de investigar as visões de integralidade presentes no 

pensamento pedagógico de Edgar Morin, Paulo Freire e Leonardo Boff, percebendo em que 

medida essas visões de integralidade incluem a Transcendência na elaboração de uma 

educação espiritual capaz de nortear o processo educativo como itinerário contínuo de 

humanização. Trata-se de três pensadores que traduzem em categorias pedagógicas as suas 

sistematizações acerca da Complexidade, da Práxis e da Teologia, respectivamente, e que 

apresentam um discurso de educação integral. Por se tratar de um trabalho efetivamente 

teórico, os procedimentos metodológicos compreendem a pesquisa bibliográfica, com ênfase 

na leitura, nos fichamentos e nas discussões de textos previamente selecionados. Do ponto de 

vista teórico, assumimos o procedimento metodológico-hermenêutico de interpretação textual, 

mais especificamente a interpretação do conceito de Integralidade presente nos discursos 

pedagógicos dos três autores em questão. Nesse sentido, apresentamos como se configuram 

algumas estruturações conceituais na história da filosofia que, dependendo da forma que as 

interpretamos, podem incutir práticas reducionistas ou integrais no processo de formação 

humana. Na perspectiva da complexidade, Morin desenvolve uma integralidade baseada no 

seu construto espistemológico-científico, compreendendo o ser humano e a educação como 

autotranscendência, cujo fundamento está nos limites da imanência, da ética e do agir 

humano; no que tange à práxis, Freire assume um discurso integral a partir da mundanidade e 

da transcendentalidade, entendidas como interfaces da Transcendência. Freire identifica a 

Transcendência como um elemento que está presente no diálogo pedagógico, político e 

emancipatório, promovendo a formação integral, mas que não é a principal categoria do seu 

discurso educativo. Leonardo Boff, por sua vez, desenvolve um conjunto de categorias que 

compõem a integralidade, colocando como centro o mergulho profundo na Transcendência. O 

seu discurso de integralidade está pautado nos fundamentos de uma Teologia antropocósmica, 

de uma cosmologia eminentemente espiritual e de uma educação para o cuidado essencial. 

Deus está no centro da concepção de integralidade de Leonardo Boff. É a partir dEle que é 

possível compreender a re-ligação de todas as coisas e de todos os processos de cuidado, 

incluindo sobretudo a educação. Daí, chegarmos à conclusão de que os pensamentos 

pedagógicos de Edgar Morin, Paulo Freire e Leonardo Boff correspondem a três visões 

integrais que se afirmam como três formas de espiritualidade, possibilitando a concepção de 

que diferentes teorias da integralidade humana e da Transcendência implicam diferentes 

concepções de educação, sobretudo quando a educação é pensada na lógica dos fundamentos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação espiritual. Integralidade. Transcendência. Formação integral 

 



 
 

ABSTRACT 

 

All different reductionisms along with the latest technical-scientific perception have caused 

knowledge to become a key item for educational activity, while reducing educational items to 

a mere didactic formulation around the conception of the human being. Knowledge has been 

fragmented and the education task was exploited, thus neglecting the comprehensive 

schooling of the human being.  Various researches and debates undertaken in academic 

studies have the mission of investigating the relation among educators, students and the 

didactic duty. Spiritual Education undertakes such discussion, as driven by the deepest sense 

that educational process is likely to permeate in the human being‟s life. To assume the human 

being within its entire immanent dimensions stands for helping him to accomplish the 

meaning of life itself, as found comprehensively in the most subtle dimension that is 

transcendent. This paper aims therefore to investigate holistic perspectives found in the 

educational thinking of Edgar Morin, Paulo Freire and Leonardo Boff, while understanding 

the extent to which will such holistic perspectives include Transcendence in the draft of a 

spiritual education able to guide educational process as a humanization continuous itinerary. It 

concerns three scholars translating into educational categories their systematizations around 

Complexity, Praxis, and Theology, in that order, while presenting a path to holistic education. 

As it concerns for all intents and purposes an academic work, all methodological procedures 

comprise bibliographical research, focused on reading, card indexes and discussion of 

previously selected texts. As far academic perspective is concerned, we have undertaken a 

methodological hermeneutics approach for text interpretation, more specifically, the 

interpretation of Holism concept as found in scholastic papers of all three concerned authors.  

We therefore describe how some conceptual structures are envisaged in philosophy history 

and that, depending upon how we can construe them, they may permeate some reductionist or 

holistic practices within the human education. Within the complexity perspective, Morin 

addresses a holism based on his scientific epistemological view, comprising the human being 

and education as self-transcendence, whose notion lies within the immanence, ethics and 

human action boundaries; as far as praxis is concerned, Freire takes on a holistic speech based 

on worldliness and transcendentalism, deemed as Transcendence interfaces. Freire identifies 

Transcendence as an element found in the educational, political and emancipatory speech, 

thus promoting the holistic education, but failing to be the foremost category of his scholastic 

speech. Leonardo Boff, in turn, addresses an ensemble of categories comprising holism, thus 

placing a deep plunge in Transcendence as key element. His holistic speech is based in the 

thinking of an anthropocosmic Theology, a primarily spiritual cosmology and an education 

toward essential care. God is in the centre of Leonardo Boff‟s holistic concept. One can 

realize the re-connection of all things and of all care processes from Him, thus including 

education. We then conclude that educational thinking of Edgar Morin, Paulo Freire and 

Leonardo Boff stand for three holistic visions claiming to be three ways of spirituality, thus 

enabling the idea that different theories of human holism and Transcendence may lead to 

different notions of education, namely when education is reasoned in the foundation grounds.  

 

KEY-WORDS: Spiritual Education. Holism. Transcendence. Holistic education. 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

 

Les différents réductionnismes et la récente conception technique et cientifique ont fait la connaissance 

devenir l‟élément central de l‟activité pédagogique et ont réduit les éléments de l‟éducation à une 

simple formulation didatique sur la formation de l‟être humain. Les savoirs ont été compartimentés et 

la tâche pédagogique instrumentalizé et ça a causé un mépris par rapport à la formation intégrale de 

l‟être humain. Rechercher sur comment la rélation parmi les éducateurs, les élèves et la tâche éducative 

marche est la mission de nombreuses recherches et débats développés dans les études acadêmiques. 

L‟Éducation Spirutuelle   assume cette discussion mûe par le sens le plus profond que le processus 

éducatif  met dans la vie de l‟être humain. Assumer l‟être humain sur la totalité des ses dimensions 

immanentes est l‟aider à réaliser le sens de la propre vie, trouvé d‟une façon plaine dans la dimension la 

plus subtile qui est transcedente. C‟est pour ça que la recherche que nous présentons ici a comme cible 

faire des investigations sur les visions d‟intégralité présentes dans la pensée pédagogique d‟Edgar 

Morin, Paulo Freire e Leonardo Boff, en remarquant la mesure dans laquelle ces visions d‟intégralités 

incluent la transcedence sur une élaboration d‟une éducation spirituelle  capable d‟orienter le processus 

éducatif pendent qu‟il soit itinéraire continu d‟humanisation. Il s‟agit de trois penseurs qui traduisent 

dans catégories pédagogiques leurs systématisations sur la Complexité,  la Praxis  et la Teologie, 

respectivement, et qui présentent un chemin d‟éducation intégrale. En s‟agissant d‟un travail 

effectivement théorique, les procédures méthodologiques ont la recherche bibliographique avec une 

emphase dans la lecture, fichaments et discussions de textes préalablement choisis. Du point de vue 

théorique on assume la procédure méthodologique et herméneutique d‟interprétation textuelle, plus 

spécificament l‟interprétation du concept d‟intégralité  présent dans les discours pédagogiques des trois 

auteurs mentionnés. À cet égard, nous présentons comment quelques structurations conceptuelles se 

configurent dans l‟histoire de la philosophie, et que en dependant de la façon par laquelle nous les 

interprétons elles peuvent mettre des pratiques réductionnistes ou intégrales dans le processus de 

formation humaine. Dans la perspective de la Complexité, Morin développe une intégralité basée dans 

son construct épistémologique-cientifique, en comprennant l‟être humain et l‟éducation comme 

autotrenscedence, dont le fondement est dans les limites de l‟immanence, de l‟éthique et de l‟agir 

humain. Par rapport à la Praxis, Freire assume un discours intégrale à partir de la mondainité et de la 

transcedentalité, comprises comme des interfaces de la Transcedence. Freire identifie la Transcedence 

comme un élément qui est présent dans le dialogue pédagogique, politique et émancipateur, en 

promouvant la formation intégrale mais qui n‟est pas la catégorie principale de son discours éducatif. 

Leonardo Boff, à son tour, développe une groupe de catégories qui constituent l‟intégralité, en mettant 

comme le centre le plongeon profond dans la Transcedence. Son discours d‟intégralité est basé dans les 

fondements d‟une Teologie antropocosmique, d‟une cosmologie éminemment  spirituelle et d‟une 

éducation pour le soin essentiel. Dieu est dans le centre de la conception d‟intégralité de Leonardo 

Boff. Il est à partir de Lui qui est possible de comprendre le relier de toutes les choses et de tous les 

processus de soin, l‟éducation incluse. Allors nous arrivons à la conclusion que les pensées 

pédagogiques d‟Édgar Morin, Paulo Freire e Leonardo Boff  correspondent  à trois visions intégrales 

que s‟affirment comme trois formes de spiritualité, en  donant la possibilité à la conception que 

différentes théories de l‟intégralité humaine et de la Transcedence impliquent des différentes 

conceptions d‟éducation,  surtout quand l‟éducation  est pensée  sur la logique des fondements.  

 

DES MOTS CLÉ: Éducation spirituelle. Intégralité. Transcedence. Formation intégrale. 
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1 INTRODUÇÃO: UM OLHAR PRIMEIRO QUE SE ANUNCIA COMO  

POSSIBILIDADE 

 
“Yo provengo, mas no sé de donde; Soy, mas 

no sé quien; he de morir mas no sé cuándo; 

parto y no sé hacia dónde; es inconcebible 

que este contento.” 

 

Provérbio Medieval 

 

  

1.1 PRESENÇA E ATUALIDADE: A HISTÓRIA COMO INFINITA ABERTURA DE SER 

 

 

“Toda vida atual é encontro” (BUBER, 1979, p. 13). Se o encontro por excelência 

acontece na reciprocidade dos sujeitos que se pronunciam como tu, nada mais justo que 

olharmos para a centralidade do sujeito que pronuncia a palavra-princípio e percebermos que 

o horizonte identitário só é possível na abertura, na reciprocidade que se apresenta em pessoa 

e permanece diante de nós como verdadeira presença. Nesse sentido, toda possibilidade 

factível de presença é sempre marcada pelas experiências de sujeitos, pelos âmbitos1 diante 

dos quais se encontram e nos lançam à autenticidade da vida humana. A nossa presença é 

atualidade de presença. Nascemos dos nossos âmbitos que se entreveraram em forma de 

história pessoal, objetivando relações que se afirmam como possibilidades de outras formas 

de presença. Foi assim que percorremos o tempo que nos fez aqui chegar e é assim que 

queremos tornar memorial a memória latente de um tempo que, mesmo fugidio, perpassa a 

nossa carne e nos enche de humanas esperanças.  

A nossa pesquisa se originou como que um “olhar” que mirou o insondável e de 

repente se deparou com os limites que se impuseram no decorrer da nossa existência. Fomos 

tomados pela consciência de que o tempo e as situações-limites nos fizeram reencontrar com a 

identidade que nos compunha e a originalidade do processo a que estávamos dispostos a 

                                                             
1
 Enfatizamos o estudo desenvolvido por Alfonso López Quintás na sua obra “Inteligência Criativa: descoberta 

pessoal de valores”, na qual ele concebe a ideia de modos de realidade. O modo de realidade para Quintás 

refere-se às realidades que nos cercam, assim como a nossa própria realidade. Nessa concepção, ele concebe três 

modos distintos de realidade: os objetos, os âmbitos e os sujeitos. Os objetos correspondem a todas as realidades 

que se encontram diante do ser humano e podem ser analisadas por ele sem comprometer o seu próprio ser. São 

realidades objetivas que podem ser medidas, pesadas, situadas no espaço, manejadas; Os âmbitos correspondem 

a um campo que não é delimitado como os objetos, que não foi feito de forma definida, mas que tem iniciativa e 

vai configurando seu ser mediante a criação de vínculos fecundos com as realidades do ambiente circundante. Os 

âmbitos se abrem a outras realidades, são afetados pela força de seres que se encontram diante de si e, ao mesmo 

tempo, exercem um influxo sobre eles. É uma fonte de possibilidades. O sujeito, por fim, é um âmbito de 

realidade. Apresenta poder de iniciativas decisórias, lúcidas e livres (QUINTÁS, 2004, p. 49-53).  
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perscrutar. E assim se formou esta pesquisa: como experiência de humanidade e como marca 

identitária de relações. As marcas mais profundas da nossa humanidade estavam ali, 

desafiando-nos mais uma vez. Era o desafio da identidade enquanto caminho relativo das 

certezas; enquanto experiência anunciada em forma de possibilidade e que encontrava a sua 

mais profunda expressão na vivência concreta de um caminho de atualidade e de presença. 

No início do nosso itinerário, a formação humana se afirmava como possível e real 

processo de integralidade. Na tenra idade, nos aproximamos do Transcendente pela via 

concreta da existência. Deus, naquele momento, era o grande referencial. Um ser que se fazia 

divino a partir das formas humanas de conceber as suas intervenções na história. A 

consequência-causa disso foi a aproximação do conceito de Transcendência, visto nesse 

primeiro momento como uma projeção além do mundo (JASPERS, 1965, p. 52), mesmo que 

o contato mais imediato tenha sido através das nossas situações de existência. Parece que ali a 

transcendência assumira um movimento de projeção, não posto como quietude realizadora, 

mas como abertura ao insondável. 

Os nossos projetos se delinearam em cada nova experiência. A nossa própria 

existência foi se tornando uma marca in-carnada do nosso próprio quefazer. Um quefazer 

humano tornado quefazer pedagógico. Assim surgiu o amor pela educação: a partir das 

marcas mais profundas e afetivas do que em nós havia de mais autêntico. Foi assim desde o 

Ensino Fundamental, quando ainda cursávamos a 6ª série e que pela primeira vez se tornou 

nítida a diferença entre a escola pública e a escola privada, quando pela primeira vez 

ingressamos com regularidade numa escola particular. Uma bolsa de estudos de benfeitores da 

Itália nos tornava privilegiados devido ao nosso ingresso no Centro Vocacional Dom Bosco, 

em Fortaleza, Ceará. Era um grupo de seminaristas que, aspirando ao ministério sacerdotal 

católico, fora dirigido pelo Diretor, Pe. José Almeida de Freitas, a quem devemos os nossos 

primeiros passos na construção de uma intelectualidade permeada pelo rigor acadêmico e pelo 

amor à formação humana integral. 

Mesmo sabendo que o encontro com a religião aconteceu desde o berço familiar, junto 

aos nossos pais, temos consciência de que foi a formação para a Vida Religiosa a principal 

responsável pelo aprofundamento do verdadeiro significado da formação integral permeada 

pelo traço da transcendência. Todas as etapas posteriores de nossa formação desempenharam 

um particular sentido à medida em que nos envolvíamos no processo de formação da 

Sociedade De São Francisco de Sales, os Salesianos. Trata-se de uma Congregação Religiosa 

de cunho educativo fundada em meados do sec. XIX por um sacerdote católico italiano 

chamado João Melcchior Bosco ou simplesmente Dom Bosco, como era conhecido. Para ele, 
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eram dois os sistemas usados na educação: o repressivo e o preventivo. O sistema repressivo 

consistia em tornar conhecidas as leis e exigir o seu cumprimento sob a ameaça de sanções; o 

sistema preventivo, por sua vez, implicava não apenas no conhecimento das leis, mas também 

a assistência dada pelos educadores, prezando pela antecipação de situações educativas sob a 

égide do tripé: razão, religião e amor (COSTITUZIONI DELLA SOCIETÁ DI SAN 

FRANCESCO DI SALES, 1984, p. 236-242). A pedagogia de Dom Bosco permeou todo o 

nosso itinerário educativo de tal forma que a razão tornou-se muito mais que racionalidade, a 

religião muito mais que crença e o amor muito mais que preceito. Enraizava-se em nós não 

uma pedagogia formada por currículos compartimentados, mas uma verdadeira 

Espiritualidade educativa. 

Os estudos de Filosofia e de Teologia nos fizeram chegar à compreensão mais efetiva 

do significado da Espiritualidade como experiência antropológica e cristã. Num primeiro 

momento, entendida como vida interior e, num segundo momento, como maneira de viver. 

Toda a nossa ação estava permeada por uma virtus interior que dava sentido as nossas ações e 

experiências. A partir dos nossos estudos de formação religiosa e acadêmica, do trabalho 

direto com a educação, do acompanhamento de adolescentes e jovens, professores e 

educadores, assim como, do contato com a escola de ensino básico no processo de gestão e 

docência e no ensino superior, fomos levados a compreender com profundidade a ação 

educacional enquanto elemento imprescindível na elaboração de reflexões pertinentes com os 

atos pedagógicos.  

Compreendemos uma nova forma de fazer educação, considerando a real possibilidade 

de superar a cisão sujeito-objeto e implementar caminhos de verdadeira humanização. 

Referimo-nos às etapas históricas do processo de uma educação diferente e, como tal, 

marcada por tantas presenças históricas, que foram se tornando presenças educativas. Homens 

e mulheres que despertaram em nós verdadeiras cifras de transcendência, elementos da 

sacramentalidade espiritual e do quefazer pedagógico. Todos, sem exceção, de alguma forma 

tornaram-se presença espiritual, marcada por uma inteligência específica e por um modo de 

vida interior; testemunharam a arte de sair de si e da estrutura das próprias coisas como 

condição da nossa humanidade; e, aos poucos, nos ensinaram que a vida espiritual é 

profundidade que nos orienta ao desconhecido e que, de alguma forma, irradia em nós o 

desejo de transpor os limites habituais dos sentidos e se conectar com o fim último do 

verdadeiro potencial de cada um (TORRALBA, 2012, p. 48). 
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1.2  EDUCAÇÃO ESPIRITUAL E INTEGRALIDADE: PENSAR A EDUCAÇÃO NA 

LÓGICA DOS FUNDAMENTOS 

 

 A educação é dinâmica e sempre propõe novas possibilidades de reformulação 

histórica. Mais do que amontoar currículos ou reformar estruturas pedagógicas – fato que 

compõe a maioria das reformas educacionais –, torna-se imperativo um olhar atento para os 

sujeitos da educação e que são os principais responsáveis por fazer acontecer o ato 

pedagógico. Sujeito, aqui, apresenta um significado mais existencial que filosófico, mais 

prático-formativo que teórico-epistêmico. O sujeito é o protagonista do ato pedagógico 

enquanto processo educativo em que a educação abrange maior profundidade ao se tornar 

mais ampla do que o seu quefazer formativo. O quefazer pedagógico é chamado a ampliar o 

processo humanizador da formação humana: a educação. Sem o olhar educativo, esvazia-se o 

ato pedagógico, se é que assim ainda pode ser ele denominado. 

 Na perspectiva de Röhr (2013), a educação é portadora de inúmeros elementos. No 

entanto, existem três sem os quais não é possível o ato de educar, a saber: o educador, o 

educando e a tarefa educacional. O educador assume centralidade no processo de educar por 

carregar consigo o significado e a responsabilidade de conduzir a prática educativa. O 

educador é, em primeiro lugar, um sujeito de intencionalidade educativa; o educando, por sua 

vez, é o elemento para o qual está direcionado todo o ato educativo, reconhecendo-o, 

inclusive, como sujeito de dignidade, único e insubstituível: “em outras palavras, a meta 

educacional deve estar concentrada nele. Se a meta da intervenção é algo externo a ele, 

mesmo com a costumeira promessa de um suposto benefício futuro para ele, não se trata mais 

de um processo educacional” (p. 155-156); a tarefa educacional, enfim, “se define a partir da 

meta educacional, a humanização mais plena possível de cada ser humano, visando as 

contribuições do educador nessa meta (...) seguramente a tarefa educacional não se esgota na 

aquisição intelectual de conhecimentos. Abrange também as ações, o lado afetivo, as posturas, 

as convicções e tudo o que as sustenta” (p. 157). 

 Por isso, há de se colocar questões acerca da educação neste século XXI: como se dará 

daqui para frente a educação na sua perspectiva integral, sabendo ser ela mesma ainda 

detentora de um processo de compartimentação de conhecimentos, extremismo técnico e 

univocidade didática? Para onde orientaremos a formação do ser humano, se a lógica da 

globalização hodierna contraria o espírito de rede e instaura o processo de exclusão e 

supressão de significados? A quem se destina a educação, mesmo diante de uma lógica em 
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que o pragmatismo a restringe a mera concepção pedagógica e o técnico-cientificismo a reduz 

a um simples dado curricular? 

 Tais questões nos incitam à busca de novas maneiras de educar e conceber com 

seriedade a possibilidade de um comprometimento incondicional com a formação humana 

integral. 

 

Da mesma forma que encontramos na história das ideias pedagógicas poucas 

iniciativas de levar a integralidade do ser humano a sério, deparamo-nos, na 

atualidade, com poucas iniciativas que ultrapassam a intenção declarada. A 

tendência mais geral aponta para a direção contrária. Parece que a maior 

competência nas atividades pedagógicas revela-se em sua mais alta 

especialização. Contaminado pela ditadura da eficiência que reina na nossa 

sociedade, valoriza-se aquilo que obtém resultado imediato e mensurável. A 

tendência de cuidar dos educandos de forma integral não cabe nesse padrão 

social e facilmente vem sendo tachada como atitude sonhadora, pouco 

prática e não relevante diante das exigências sociais que a nova geração terá 

que enfrentar. Trata-se de um sonho, sim, porém, não de um além da 

possibilidade de avançar na sua realização. É pouco prático para as mentes 

viciadas em procedimentos mecânicos, em receitas a seguir, em estratégias 

de sucesso. É prática humana e realizadora para quem começou a enxergar o 

ser humano na sua integralidade (RÖHR, 2013, p. 158-159). 
 

A educação integral encontra respaldo no momento em que o eu mais profundo do ser 

humano se encontra com a sua convicção mais interior, capacitando-o a ir ao encontro do 

mais interior e profundo do outro. Trata-se de um processo de autenticidade pedagógica a 

partir do qual o ser humano se descobre como protagonista de um sistema aberto que se 

encontra em busca da sua verdade e das melhores formas de se reconhecer integralmente 

humano. A educação é um projeto de travessia no qual as metas se afirmam como projeções e, 

as estratégias, como expectativas para além de premeditadas formas de aplicabilidade.  

 A vida humana é reorientada a assumir a inteireza das suas dimensões e é inaugurado 

um novo olhar sobre a educação, que caracteriza a composição do que se pode denominar de 

meta educacional, a qual apresenta como escopo fundamental “ajudar o educando a realizar o 

sentido da própria vida” (RÖHR, 2013, p. 158). A educação é concebida como uma atitude de 

abertura à compreensão dos sentidos mais fundamentais da vida e das ações mais íntegras da 

existência enquanto elemento agregador do ato pedagógico. A ação pedagógica que norteia a 

relação educativa não dá garantias de aplicabilidade imediata e muito menos nos dá a certeza 

de plenitude, mas ajuda a compreender a ideia de que o ser humano não pode se restringir a 

uma única dimensão isoladamente.  

 Enquanto existência criativa e criatural, o ser humano está ligado a um ato criador que 

se comunica consigo e com o mundo. O sentido do humano se apresenta na sua própria 
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humanidade. Ele é mais do que a conjectura conceitual que o reduz à racionalidade, como 

queriam os pensamentos clássico e iluminista. O ser humano de quem estamos falando é uma 

profundidade infinita de mistério e marca projectual de espiritualidade e transcendência. 

 
 

Tudo que sabemos do homem, tudo que cada um dos homens sabe de si 

mesmo não corresponde ao homem. Aquilo a que o homem está ligado, 

aquilo com que o homem se debate não identifica o homem. Sua origem 

propõe-lhe um problema que se transforma em alavanca da qual se vale para 

tentar fugir àquilo em que está enterrado. A partir daí, ouve ele a exigência 

que não lhe deixa repouso. Sua consciência de ser se realiza com base em 

algo que ele jamais compreende, mas de que acredita participar uma vez que 

seja ele mesmo (JASPERS, 1965, p. 48). 

 

 

 A identidade humana não reside na pura compreensão da verdade factual a que as 

ciências estão acostumadas a fundamentar. O fato identitário do ser humano encontra-se na 

abrangência indefinida e oculta das suas potencialidades. Enquanto existência, cada homem é 

indivíduo, empenhado na conquista de si mesmo. “A dignidade do homem reside no fato de 

ele ser indefinível” (Ibid., p. 54). Enquanto ser aberto, o ser humano que tanto perscrutamos é 

pessoa. É ser em relação consigo mesmo, com o mundo e com os outros. É um eu como 

consciência, como identidade, como continuidade de ser. É um ser consciente que se realiza 

na relação com o outro, protagonista de cultura e de história. É um ser que perpassa a 

alteridade e afirma a integralidade das suas mais diferentes dimensões, imbricando formas 

recíprocas de manifestação.  

Nesse sentido, a Educação Espiritual concebe o ser humano a partir da sua 

compreensão multidimensional. A multidimensionalidade fundamenta as estratégias 

pedagógicas que são orientadas à formação humana integral. Nessa perspectiva, tomamos o 

modelo de Ferdinand Röhr (2013), o qual concebe dois tipos de dimensões presentes no ser 

humano: as dimensões básicas e as dimensões temático-transversais. A disposição desses 

dois tipos de dimensões explicita muito mais uma realidade de intersecção relacional do que 

propriamente de dicotomia dimensional. As dimensões básicas correspondem àquelas que 

estão no cerne da constituição humana e que são consideradas como que indispensáveis à 

realização do ser humano: a dimensão física, a dimensão sensorial, a dimensão emocional, a 

dimensão mental e a dimensão espiritual (p.25). 
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 Röhr (2013) apresenta as dimensões básicas do ser humano partindo da matéria mais 

densa para a matéria mais sutil 
2
: “A escala vai da matéria mais densa – a matéria física – até 

a mais sutil – a espiritual (...) Nota-se que as divisórias entre as dimensões não são fechadas e 

a densidade da matéria não está pensada em gradações, mas em uma diminuição contínua. 

Isso significa que existe um espaço de difícil identificação nos limites das dimensões” (p. 27), 

assim como expressa o esquema a seguir: 

 

Figura 1 – Esquema das dimensões básicas 

Dimensão 

material 

Dimensão 

sensorial 

Dimensão 

emocional 

Dimensão 

mental 

Dimensão 

espiritual 

matéria  

mais densa 

   matéria 

mais sutil 

Matéria física, 

corpo biológico 

Sensações 

físicas: tato, 

visão, audição, 

olfato e paladar 

Estados 

emocionais: 

alegria, medo, 

empatia, 

entusiasmo, 

tristeza, raiva, 

etc. 

Raciocínio 

lógico: reflexão, 

memória, 

imaginação, 

fantasia, 

intuição. 

Comprometimento 

incondicional com 

valores éticos ou 

metafísicos 

 

Fonte: (RÖHR, 2013, p. 27). 

 

Para Röhr (2010, p. 17), o ser humano só pode ser entendido a partir da busca do 

equilíbrio entre as diferentes dimensões que se interpenetram e se tocam em abertura 

contínua. Não há espaço para o reducionismo dual. A corporeidade do humano abarca a 

materialidade e o seu sentido, respectivamente, as matérias densas e sutis. Há uma 

interpenetração tal que a influência das matérias densas nas sutis é quase que imediata. Dessa 

forma, Röhr afirma que o desequilíbrio de qualquer uma das dimensões implica o 

desequilíbrio das outras, levando a considerar que “A consequência imediata dessas 

constatações é reconhecer que não é possível interferir numa dimensão sem levar em conta as 

outras” (Ibid., p. 17). 

Nesse conceito, a dimensão da integralidade é considerada a partir da importância de 

cada dimensão, naquilo que lhe é próprio. E, tratando-se do humano, imediatamente se abre a 

                                                             
2
 O conceito de matéria assumido por Ferdinand Röhr nega a dicotomia entre matéria e espírito e que por muito 

tempo foi disseminada na História da Filosofia Ocidental. Segundo ele, torna-se insustentável conceber a 

matéria apenas na perspectiva de matéria física e apresenta uma nova distinção orientada à integralidade que é a 

nomenclatura de matéria mais densa e matéria mais sutil. Trata-se de dois tipos distintos apenas pela sua 

densidade, assumindo características e qualidades diferentes (RÖHR, 2010, p. 16). 
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possibilidade conceitual de considerar a formação humana a partir do conjunto de suas 

dimensões.  

 À luz dessas dimensões, Röhr entende a formação humana a partir de dois momentos 

distintos: 

Um que chamamos de hominização, exatamente como processo que se 

impõe naturalmente das dimensões mais densas sobre as mais sutis. 

Pertencem a esse processo de hominização todos os desenvolvimentos 

biológicos, psíquico-emocionais e cognitivos baseados num madurecer 

natural. A formação humana compreendida como humanização, ao 

contrário, seria o trabalho árduo de fazer valer a voz do lado mais sutil do ser 

humano, o espiritual. Sob esse ponto de vista não negamos o lado espiritual 

como dimensão norteadora do processo de humanização. Portanto, em 

termos de importância na ação pedagógica, não podemos fazer esse tipo de 

hierarquia, pois necessitamos de outras dimensões muito bem cuidadas para 

abrir o espaço que a dimensão espiritual assume: a função de guiar a nossa 

vida (2010, p. 17). 

  

O ser humano é detentor de uma integralidade que só pode ser compreendida pela 

dimensão espiritual do ser humano e que no esquema acima apresentado é compreendida num 

movimento de abertura e comunhão entre todas as dimensões básicas do ser humano, 

entendidas por Röhr como as que melhor expressam a manifestação integral do ser humano e 

que vai desde a matéria mais densa à matéria mais sutil. Nesse sentido, “o conceito de 

integralidade do ser humano que adotamos insiste no reconhecimento da importância 

específica de cada dimensão básica” (2013, p. 29), nomeando as mais densas como imanentes 

e a mais sutil como transcendente. 

O significado de cada uma dessas dimensões e a percepção do sentido que há na 

comunicação de cada uma enquanto processo de abertura ao sentido da vida é o que configura 

uma autêntica educação espiritual. As dimensões imanentes são provadas pela própria 

experiência objetiva e evidente e, quando não dão conta de explicar os aspectos e 

possibilidades acerca do ser humano, então se expressará a espiritualidade: “Entramos na 

dimensão espiritual no momento em que nos identificamos com algo, em que sentimos que 

isso se torna apelo incondicional para nós” (RÖHR, 2013, p. 26). 

A compreensão da inteireza humana é consequência da configuração temática da inter-

relação entre as diferentes dimensões. Isso nos leva a considerar que a perspectiva da 

integralidade está imbricada no processo de formação humana que, por sua vez, torna-se um 

ato imperativo na criação de novas formas de educar. Torna-se evidente um novo tipo de 

educação, evidenciando-se práticas de uma formação humana condizente com o sentido da 

própria existência, significando-a e ressignificando-a como ato compreensivo de 
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transcendência. A esse novo tipo de formação, damos o nome de Educação Espiritual, que se 

realiza como encontro e possibilidade de realização diante do apelo incondicional que se 

apresenta à existência. 

Assim, a educação espiritual incide não apenas no estritamente pedagógico. A 

educação espiritual evoca um cuidado integral da pessoa. Ela projeta um caminho de 

humanização e de formação humana em que o educador é o responsável pela tarefa 

pedagógica e que o conteúdo principal é o humano em busca do encontro consigo mesmo e 

das realidades fundantes da sua própria humanidade. 

Chegamos às dimensões temático-transversais, assim chamadas pela transversalidade 

em relação às dimensões básicas, em perspectiva de abertura e que afirmam a dimensão 

espiritual como centro do processo de formação humana, assim como apresenta o esquema a 

seguir: 

 

Figura 2 – Gráfico das dimensões básicas e transvesais 

Dimensão 

material 

Dimensão 

sensorial 

Dimensão 

emocional 

Dimensão 

mental 

Dimensão 

espiritual 

matéria  

mais densa 

   matéria 

mais sutil 

Dimensão relacional-social 

Dimensão estético-artística 

Dimensão político-econômica 

Dimensão comunicativa 

Dimensão místico-mágico-religiosa 

Dimensão sexual-libidinal 

Dimensão volitivo-impulsional-motivacional 

Dimensão ética 

Dimensão de gênero 

Dimensão lúdica 

Dimensão ecológica 

Dimensão étnica 

Dimensão prático-laboral-profissional 

Dimensão.................. 
 

Fonte: (RÖHR, 2013, p. 30). 

 

As experiências vivenciadas pelo ser humano buscam quase sempre uma compreensão 

objetiva, racional e discursiva da existência. Mas há experiências que não conseguem a 

compreensão nos limites da nossa racionalidade e que, portanto, são assumidas pela dimensão 

espiritual porque transcendem as formas imanentes de compreender o ser humano. A 

dimensão espiritual foge à objetividade palpável e se insere no plano da certeza subjetiva que 
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a torna „objetividade certa‟ a partir da experiência mais profunda da intuição e da liberdade. 

Afirma-se, portanto, a transcendência que, segundo RÖHR, 

 
Não se trata de um objeto que posso apalpar, sentir ou pensar logicamente. A 

certeza objetiva vem junto com a subjetiva na intuição. No que diz respeito à 

liberdade, Karl Jaspers, por exemplo, não cansa de afirmar que junto com a 

percepção da própria liberdade vem a certeza de que ela não é criação 

minha, a certeza, de que eu estou sendo presenteado com a liberdade (...) a 

origem dessa doação não se pode encontrar no lado objetivo das dimensões 

imanentes do humano. Nesse sentido, a nossa dimensão espiritual seria o 

nosso lado transcendente, que tem como lado objetivo a transcendência. Não 

se trata da transcendência das religiões, em que ela se manifesta de forma 

objetiva em eventos, milagres, revelações e livros sagrados, baseados em 

comunicações diretas. A transcendência da “fé filosófica” (Jaspers) só é 

acessível indiretamente. A transcendência revela-se em forma de “cifras” 

(Jaspers), que ao mesmo tempo em que descem a um patamar objetivamente 

perceptível para o ser humano, afastam-se da transcendência tal como ela é, 

e só a revelam precariamente, sempre ficando aquém dela. Nesse sentido 

estou, em termos jasperianos, sendo presenteado com minha liberdade pela 

própria transcendência, sem, portanto, encontrá-la de forma comprobatória 

na realidade objetiva e imanente. Por outro lado, qualquer fato dessa 

realidade objetiva imanente pode se tornar cifra da transcendência, que 

aponta para a origem da minha liberdade na transcendência (2010, p. 25). 

 

A Educação Espiritual realiza-se como encontro e possibilidade de realização. Ela só 

é possível a partir da integralidade das dimensões. Tanto as dimensões mais densas quanto as 

mais sutis evocam a clareza de que no ser humano há uma realidade interpenetrante que 

considera os aspectos imanentes e transcendentes. Enquanto dimensão, a espiritualidade 

pertence ao aspecto mais sutil das dimensões e, portanto, transcendente. Nesse sentido, 

espiritual é participar da própria vida de forma autêntica e diretiva, uma vez que  

  
a espiritualidade não visa, pois, superarmos ou transcendermos nossa 

condição humana, mas, pelo contrário, a entrarmos profundamente em 

contato com a nossa humanidade, em tudo que esta possui de luminoso e de 

sombrio. A vida espiritual é um chamado a experimentarmos a inteireza de 

nosso ser, a nos tornarmos familiarizados conosco mesmos, de modo a 

incluir conscientemente em nosso ser todas aquelas dimensões que negamos 

ou ignoramos. Trata-se de um processo de vermos nossa unidade essencial 

(JÚNIOR, 2010, p. 83). 

 

Pensar a educação na perspectiva da tríade educador-educando-tarefa educativa 

implica em tratar a formação humana como um contínuo processo de descoberta e 

redescoberta. Significa ampliar o processo de humanização e perceber que a relação entre 

educador e educando é pautada nas convicções subjetivas que transpassam a „racionalidade 

objetiva‟ e são confirmadas pelo sentimento de “Graça” que invade a tarefa educativa e nos dá 
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a certeza de que a relação pedagógica ali vivenciada pode não nos gerar resultados imediatos, 

mas nos dará a convicção de que a relação implementada perpassa a ideia de um simples 

“fazer pedagógico” e provoca um processo de humanização baseado na autenticidade e no 

sentimento mais verdadeiro do que nos identifica como seres humanos. As certezas mais 

verdadeiras sobre as quais não podemos falar muito senão através de sinais, entendidos como 

cifras, perpassam as nossas atitudes. Somos livres à medida que a “Graça da liberdade” nos 

invade e que, uma vez possuídos por ela, comprometemo-nos empiricamente com a sua 

efetividade.  

A partir disso, Röhr (2010) apresenta a intuição e a liberdade como características 

incondicionais da dimensão espiritual. É pela dimensão espiritual que chegamos às certezas 

das quais temos convicções sem que disponhamos de logicamente construídas e 

discursivamente estruturadas (RÖHR, 2010, p. 24). A intuição é essa existência do certo 

quando dispomos unicamente do ato de fé e da disponibilidade em testemunhar e se 

comprometer com a certeza anunciada no mais íntimo de nós. A partir disso, a liberdade se 

anuncia como comprometimento com a condição em nós muito clara apesar de injustificável à 

luz do discurso racional. A liberdade incute o sentido da responsabilidade enquanto 

comprometimento com as dimensões que nos compõem. A liberdade é muito mais do que 

uma simples escolha no campo das dimensões imanentes, pois está inserida à luz de uma 

responsabilidade diante da realidade imanente. Reduzí-la a uma escolha objetiva diante do 

imanente reflete o desinteresse pelo sentido da própria liberdade que está no campo da 

transcendência.  

Assim, diz Röhr (2013, p. 50): 

 

Começamos a entrar no outro sentido da liberdade, no momento em que 

assumimos a nossa responsabilidade diante da instância que é a origem da 

nossa liberdade. A liberdade ultrapassa o âmbito da arbitrariedade da mera 

opção, quando o ser humano decide no seu pensamento e nos seus atos sobre 

si mesmo diante da transcendência que proporciona essa oportunidade. 

Liberdade positiva – na nossa conceituação, liberdade compreendida na sua 

essência espiritual – é escolha de si mesmo, que é ao mesmo tempo 

correspondência a si mesmo diante da transcendência. A relação do ser 

humano na sua condição espiritual, que Jaspers chama de Existenz3, em 

aproximação a Kiekegaard, só é possível diante da transcendência. 

                                                             
3
 Para explicitar o conceito de Existenz na perspectiva Jasperiana, recorremos às palavras do próprio autor que 

assim se expressa ispis litteris na sua obra La fe filosófica ante la revelación: “la „existencia‟ es el sí mismo que 

se refiere a sí mismo, y en ello se sabe referido al poder por el que es puesto (Kierkegaard). La „existencia‟ es 

libertad, mas no la de la arbitrariedade de la existência empírica, ni la de la unanimidade en la exactitud de la 

consciência em general, ni la de la fantasia creadora em las esferas del espíritu, sino libertad en um modo 

inaprehensible: es libertad que no es por sí misma sino que puede faltar. La „existencia‟ es libertad, mas non sin 

la transcendencia por la que se sabe regalada”  (1968, p. 112). 
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A educação espiritual encontra a sua centralidade na vivência da condição humana em 

todas as suas dimensões, imanentes e temáticas, mas “só na inclusão da dimensão espiritual a 

educação alcança sua realização como formação humana no seu sentido mais profundo” 

(RÖHR, 2010, p. 38). Mais do que um conteúdo ou uma linha curricular a ser desenvolvida, a 

educação espiritual está incutida nos processos educacionais como possibilidade real de 

concretização. Ela se realiza na vida mesma dos indivíduos, educadores e educandos, e se 

expande em forma de sentido da própria vida. Não se pode falar de um ensino ou de uma 

aprendizagem espirituais, pois seria quase anacrônico delimitar a educação espiritual a um 

prévio componente didático. 

 

O educar, nesse sentido, é um exercício espiritual do próprio educador. Se 

ele assume a tragicidade da inevitabilidade de possíveis fracassos e as suas 

realizações mais íntimas no acordar do seu educando para a espiritualidade 

com serenidade e equilíbrio, ele alcança o que é humanamente possível ser 

solicitado a um educador. É bom lembrar, por último, que os educadores que 

optam por esse caminho estão caminhando nele, sem poder cogitar que 

chegaram ao seu fim (RÖHR, 2010, p. 49). 

 

1.3 JUSTIFICANDO A NOSSA PESQUISA 

 

Todo caminho de busca evoca questões imprescindíveis e diretivas. Assim o é também 

na vida acadêmica, em que as questões que se colocam como objeto são muito mais que 

questões-objeto, são elementos da nossa própria humanidade que se materializam em 

indagações postas à existência e ao trajeto escolhido. Não podemos nos furtar a essas questões 

que, por sua vez, dão sentido às nossas inquietações. Dentre todas as questões, a principal é a 

que se refere à formação do ser humano, o que mais a identifica: fundamentos, meios e fins. 

Estará o indivíduo humano sendo formado numa perspectiva de integralidade? Em que 

condições, com quais finalidades, a partir de quais parâmetros? Será o ser humano apenas a 

expressão de caráter dualista ou será ele um ser educado para a significação do próprio 

sentido? Sendo ele um ser de projeção e de possibilidade, em que medida acontece o seu 

processo formativo? Em pleno século XXI, que tipo de educação está sendo proposta ao 

homem contemporâneo: a que o reduz ou a que o projeta? Diante de um positivismo científico 

que exclui a transcendência, como falar de uma educação que a reconsidere sem 

necessariamente banalizá-la ou aprisioná-la em dogmas inquestionáveis? Se educar é um ato 

de humanização, como pensar uma educação que reconsidere o caráter hominizante e 
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humanizador dos aspectos da transcendência, sem relativizar a própria imanência? Como, 

enfim, desenvolver uma formação humana em que educadores e educandos se compreendam 

interpenetrantes e „antropofagicamente‟ provadores da humanidade um do outro e da própria 

condição humana que os envolve? 

Quando da nossa pesquisa anterior4, já nos preocupávamos em compreender a 

educação a partir de uma perspectiva enraizada na realidade brasileira e fundamentada por 

categorias conceituais de humanização. Ali, já nos debruçávamos sobre a necessidade de uma 

educação que se dispusesse à integralidade, pensada a partir da compreensão das categorias 

Transcendência e Espiritualidade. São categorias que identificam o ser humano como ser de 

sentido. Um ser que recebe impressões, cifradas a partir da Transcendência e, ao mesmo 

tempo, sabe que a própria existência não é capaz de abarcar a realidade em si (RÖHR, 2010, 

p. 25). 

A partir do contato com as camadas mais simples da população, onde aprendemos a 

amar os pobres de forma única; passando pelas camadas mais abastadas, onde percebemos o 

quanto são deficientes as estruturas pedagógicas e humanas a elas propostas; visualizando as 

dificuldades do acesso à educação de grande parcela da nossa população e do sentido que 

cada uma buscava para si, do Ensino Básico ao Ensino Superior, no contato com educandos e 

educadores, fizemos uma mesma constatação: o processo educacional é compartimentado e 

setorizado em partículas de conhecimento e partículas de experiências de ser. Tivemos a 

experiência de um ensino „especialista‟ e dual, movido muito mais pelo reducionismo 

pedagógico do que propriamente pela integralidade formativa, o que não quer dizer que não 

tenhamos também provado experiências de comprometimento com a formação humana e 

integral. 

Por isso, o que aqui propomos não é algo aleatório ou anacrônico. Propomos um 

caminho de pesquisa que foi escolhido a partir do nosso trajeto junto aos diferentes estágios e 

modalidades da educação. Toda escolha é norteada por uma gama de experiências. O que 

fizemos e o que faremos constituem partes integrantes de projetos que se alinham a novos 

saltos acadêmicos. As diversas experiências por nós provadas nos deram a certeza de que a 

pesquisa e a produção intelectual não são neutras, mas carrega consigo uma função social, 

uma função de responsabilidade e comprometimento. Só a partir de tais aspectos é que se 

pode falar de educação espiritual enquanto encontro e descoberta da nossa própria condição. 

                                                             
4
 Aqui estamos nos reportando à pesquisa de Mestrado intitulada “Pedagogia da Práxis – o conceito de homem e 

educação no pensamento práxico de Paulo Freire”. Recife: O Autor, 2010 (Dissertação de Mestrado – 

Universidade Federal de Pernambuco. CE. Educação, 2010. 
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O estudo por nós desenvolvido na linha de pesquisa Educação e Espiritualidade 

propõe uma discussão acadêmica e esclarecedora acerca do lugar a que compete a reflexão 

espiritual na educação. Levando em consideração a nossa inserção na tarefa pedagógica, a 

nossa formação e a disponibilidade da Academia em nos propor a continuação do 

aprofundamento da pesquisa proposta, abraçamos o desafio de trilhar uma reflexão que 

pudesse colaborar no real desenvolvimento do processo de formação humana a partir dos 

lugares em que estivemos e estamos inseridos. E, umas das melhores formas de colaborar com 

esse processo, é a insistência em trazer novamente para a Academia a discussão acerca da 

importância da Integralidade do ser humano enquanto ser de espiritualidade e transcendência. 

Ser inteiro, não todo. Ser para a totalidade, não único, não total. Mas, por assim dizer, ser em 

contato com a sacramentalidade da existência que revela a profundidade do que há de mais 

transcendente em nós. 

Familiarizados com a espiritualidade enquanto elemento de reconhecimento da 

integralidade no âmbito religioso, descobrimos ser esta uma categoria do universo integral em 

que se manifesta a Transcendência. “Educação e espiritualidade” é a relação que propomos 

neste novo tempo. Em um mundo marcado pelas divisões e pela compartimentalização do ser 

e do saber, resta-nos perguntar pelo sentido: sentido de educar, sentido de viver, sentido de 

humanizar.  Respostas exatas não há. Mas há a possibilidade da busca. É o desafio da busca 

que caracteriza o ato humanizador da educação: a busca de dar sentido ao próprio sentido. 

Assim, desejamos ampliar não apenas a discussão e a pesquisa, mas também a 

interferência da Academia no processo educacional. Importa-nos colaborar com uma pesquisa 

e com uma reflexão que imprimam transformação social e acadêmica. Colaborar nas 

instituições educacionais, junto às tarefas pedagógicas e aos seus autores e atores, assim 

como, nas instâncias do Ensino Superior do nosso país. Aspiramos uma educação muito mais 

humanizadora, integral e formadora de homens e mulheres, capazes de reconhecer na própria 

existência o sentido que lhe é próprio: serem sujeitos de um processo que confere sentido às 

suas experiências educativas. 

 Por que, então, uma tese sobre a integralidade nos pensamentos pedagógicos de Edgar 

Morin, Paulo Freire e Leonardo Boff? Não seria pretensão descabida investigar matrizes de 

pensamentos já tantas vezes investigadas? Não correríamos o risco de esta pesquisa se afirmar 

como uma visão panorâmica ou generalista dos pensamentos educativos em questão?  

Uma pesquisa é sempre um conjunto de buscas que se agregam e que se formam ora 

mais próximas à clareza, ora mais unidas à dúvida, ora muito mais em comunhão com a 

aceitabilidade. Pesquisar é sempre arriscar, pois é esta a natureza da pesquisa: lançar-se à 
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busca quando não há certezas e certificar-se de novos caminhos quando não mais parece 

haver mais busca. O pesquisador lida com riscos e, quanto mais intensos eles se tornam, mais 

apaixonante se faz o caminho. As escolhas que fazemos são frutos das entranhas que nos 

compõem, são consequências dos embates existenciais e do conjunto de tantas outras 

escolhas. A nossa escolha, portanto, está ancorada no espírito das próprias questões que se nos 

apresentam: os pensamentos pedagógicos que aqui serão postos não são estanques, mas 

campos abertos para novas conjecturas, interpretações e sedimentações teórico-práticas do 

quefazer educativo. A riqueza de um pensamento é provada muito mais pela sua abertura do 

que propriamente pelo seu fechamento.  

Estamos cientes de que uma pesquisa é sempre um avanço na disciplina à qual o 

pesquisador se dedica. Nesse sentido, tornam-se importantes as palavras de Umberto Eco 

quando o mesmo se refere à produção de uma tese: 

 

Porque se trata efetivamente de pesquisa original, onde é necessário 

conhecer a fundo o quanto foi dito sobre o mesmo argumento pelos demais 

estudiosos. Sobretudo, é necessário “descobrir” algo que ainda não foi dito 

por eles. Quando se fala em “descoberta”, em especial no campo humanista, 

não cogitamos de invenções revolucionárias como a descoberta da fissão do 

átomo, a teoria da relatividade ou uma vacina contra o câncer: podem ser 

descobertas mais modestas, considerando-se resultado “científico” até 

mesmo uma maneira nova de ler e entender um texto clássico, a 

identificação de um manuscrito que lança nova luz sobre a biografia de um 

autor, uma reorganização e releitura de estudos precedentes que conduzem à 

maturação e sistematização das ideias que se encontravam dispersas em 

outros textos. Em qualquer caso, o estudioso deve produzir o trabalho que, 

teoricamente, os outros estudiosos do ramo não deveriam ignorar, porquanto 

diz algo de novo sobre o assunto (2002, p. 2). 

 

Nesse sentido, Morin, Freire e Boff, representam três horizontes epistemológicos que 

apontam para uma nova compreensão acerca da formação integral do ser humano. Temos 

consciência de que se trata de três posições que se revelam como visões diferenciadas de 

integralidade e que, por assim se apresentarem, não compreendem a ideia de totalidade, mas 

de buscas que se complementam. Por isso, ao escolher esses pensamentos com o foco na 

integralidade assim o fizemos por três razões: a primeira, por acreditar que se trata de três 

pensamentos educativos a partir dos quais é possível fazer uma relação de diferença; a 

segunda razão, por contemplar um viés epistemológico de pensamentos que se tornam 

importantes na complexidade da discussão educacional no Brasil e que, de uma forma direta 

ou indireta, estão sendo discutidos nos meios acadêmicos e educacionais do nosso país; e, por 

fim, a terceira razão: por acreditar que os três pensamentos a que propomos nos debruçar 
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correspondem a três propostas de integralidade que incluem a compreensão acerca da 

transcendência.  

Esses três autores imprimiram um novo jeito de pensar a educação. Cada um desses 

pensamentos incutiu categorias e inspirou práticas que fizeram repercutir um novo quefazer 

educativo. Faz parte da „consciência geral‟ tratar esses pensadores como teóricos da 

educação, isto é, pessoas que trouxeram uma indiscutível colaboração ao desenvolvimento do 

pensamento pedagógico. Assim o fazem, em especial, pela peculiaridade de seu pensamento e 

pela forma histórica a partir dos quais se concretizaram muitas experiências educativas.  Em 

especial, são autores que tiveram uma repercussão mundial a partir das diferentes temáticas e 

discussões por eles enfrentadas. 

 De um lado, temos Edgar Morin, identificado pela sua gênese europeia de conceber a 

educação, mas profundamente sensível à possibilidade de reformar as estruturas pedagógicas 

a partir do sujeito, isto é, ensino e aprendizagem para ele existem como processo complexo e 

não como consequência da compartimentação das especialidades do conhecimento. Essa 

compreensão influenciou não apenas o sistema educacional francês-europeu, mas se 

disseminou pelo mundo como a possibilidade de olhar para o processo formativo como algo 

muito mais além do que propriamente uma relação sujeito-objeto, o que fizera por muito 

tempo a educação que se baseou no modo de fazer da ciência moderna. A compreensão de 

uma formação a partir da recursividade, da dialogia, e da interconexão entre a parte e o todo, 

o todo e a parte, passaram a fundamentar a reforma pedagógica por ele proposta. 

O pensamento de Paulo Freire, por sua vez, tem uma repercussão a partir da práxis. 

Desde o início, na década de 1960, eclodiu como uma resposta à grave problemática do 

analfabetismo no Brasil. Tratava-se de uma pedagogia que propunha aprender as ler e a 

escrever não apenas as letras, mas também o mundo. Aprendia-se a „silabar‟ o mundo com os 

olhos na realidade. Ciência e consciência vinham juntas com o processo de educar. Essa 

compreensão de que educar significa ler o mundo e a palavra, assim como, transformar a 

realidade, fez do método Paulo Freire uma referência mundial de formação e de alfabetização, 

em especial junto aos países ditos do Terceiro Mundo. Além de ser inicialmente direcionada 

para a alfabetização, a pedagogia freiriana se firmou como pedagogia da práxis, isto é, um 

processo de formação que preza pela centralidade do ser humano em todas as suas fases e 

dimensões, desenvolvendo uma preocupação para além da estrutura epistemológica da 

educação. 

Leonardo Boff, enfim, é o único dos três autores que não apresenta uma obra 

sistemática acerca da educação. Toda a sua trajetória intelectual está pautada em categorias 
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teológico-ecológicas que foram se aprimorando como categorias pedagógicas. Dessas 

categorias, ao falar de educação, ele dá uma atenção especial à dimensão do cuidado 

necessário. Cuidar é condição fundamental para a educação, pois é a partir dela e para ela que 

a relação do ser humano com o mundo e com os outros se torna integral. Para isso, imprime-

se a ideia de um imperativo pedagógico que se afirma como imperativo ecológico, isto é, o ser 

humano integral encontra o sentido da sua formação nas práticas mais fundamentais do seu 

existir e na relação que tem consigo mesmo e com o Universo no qual está inserido. Por trás 

de tudo isso, há um objeto de desejo que deve também fazer parte do processo educativo e 

que é o Mistério verdadeiro do qual partimos e para o qual tendemos: Deus. 

De alguma forma os pensamentos pedagógicos de Edgar Morin, Paulo Freire e 

Leonardo Boff se referem à integralidade. À concepção de integralidade, se junta a de 

transcendência e que, de forma diferente, é componente constitutivo do que se entende por 

pensamento pedagógico integral .  Saber as implicações e a forma que se constitui o 

pensamento integral de cada um na perspectiva pedagógica é o que nos move nesta pesquisa. 

E, de certa forma, é também a melhor forma de encontrar-se com uma formação que repercute 

como processo contínuo de humanização e como espiritualidade pedagógica. 

 Nesse sentido, a pesquisa que agora apresentamos tem o objetivo de investigar as 

visões de integralidade presentes no pensamento pedagógico de Edgar Morin, Paulo Freire e 

Leonardo Boff, percebendo em que medida essas visões incluem ou excluem a 

Transcendência como elemento fundamental na compreensão de uma Educação Espiritual 

capaz de nortear o processo educativo como processo de humanização.  

Mais especificamente, pretendemos:  

• Identificar alguns dos elementos que podem caracterizar posições unilaterais acerca 

do ser humano e da educação, assim como, apresentar algumas das possíveis visões de 

integralidade que dialogam entre si e apontam a transcendência como elemento de 

interlocução na formação de novas visões de integralidade pedagógica.  

• Investigar os elementos fundantes do conceito de integralidade nas concepções de 

Paulo Freire, Edgar Morin e Leonardo Boff, tendo em vista, sobretudo, os conceitos 

diferentes da transcendência e as suas implicações para o desenvolvimento de uma 

educação espiritual e integral.  

• Apresentar as implicações das diferentes visões de transcendência para o âmbito 

educacional (Edgar Morin, Paulo Freire e Leonardo Boff) e ver em que sentido essas 
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visões incidem nos conceitos de educação e possibilitam um processo de formação 

integral do ser humano.  

 

Os diferentes conceitos de educação se justificam pela prática pedagógica que eles 

inspiram.  É nela que se mostra factível ou não o conjunto de elementos propostos por um tipo 

específico de educação. No nosso caso, o conceito de transcendência está diretamente ligado 

ao conceito de integralidade e é na prática educativa que se prova essa interconexão. Na 

educação, não há uma separação maniqueísta entre esses conceitos, mas há, sim, o 

desenvolvimento de possíveis itinerários em que essa interconexão se torna prática 

pedagógica.  

A nossa pesquisa aponta para o questionamento acerca de possíveis resultados práticos 

que se anunciam e que tem o seu ponto de partida na postura dos sujeitos da educação. 

Dependendo de como o educador se relaciona com a transcendência é que se pode dizer da 

sua contribuição efetiva para uma formação integral do seu educando. Se para direcionar o 

educando na tarefa pedagógica o educador se torna sensível às interpelações da 

transcendência e essas interpelações passam a definir os fundamentos das suas atitudes 

pedagógicas, então poderemos dizer que a transcendência interfere não apenas no modo de 

realizar a prática educativa mas, sobretudo, no conceito de educação assumido pelo educador. 

A consequência imediata desse tipo de „fé‟ é o cultivo de uma formação humana em que o 

educando não é mero participante do processo educativo, mas interlocutor direto das práticas 

assumidas pelo educador.  

 Nesse sentido, o quefazer educativo será a consequência de um novo conceito de 

educação que tem a integralidade como meta e a transcendência como elemento de 

interconexão pedagógica entre o educador, o educando e a tarefa educativa. Todos esses três 

elementos têm uma tarefa específica que, uma vez cumpridas, apontam para um processo de 

educação que vai além da mera prática pedagógica, isto é, mesmo tendo tarefas educativas 

específicas, esses elementos assumem o seu real papel dependendo de como é visualizado o 

conjunto de seus fundamentos.  

 A responsabilidade do educador, então, está em propor aos educandos um caminho de 

formação integral e de humanização; um caminho marcado pela liberdade e pela escuta 

autêntica aos apelos da transcendência; um caminho que interpela os educando às decisões 

mais fundamentais e com elas se comprometer; um caminho, enfim, que olha para o ato de 

educar como processo contínuo de humanização e para o qual devem estar orientados todos os 

esforços e projetos pedagógicos. 
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 1.4 A VIA HERMENÊUTICA COMO HORIZONTE DE ANÁLISE 

 

Para desenvolver o nosso estudo acerca dos diferentes conceitos que se interpõem 

recorremos à via hermenêutica como método. A hermenêutica percorreu um longo caminho até ser 

reconhecida como uma via metodológica da compreensão. Historicamente, a hermenêutica é 

compreendida como a arte e a técnica da interpretação e suas respectivas regras. A aplicabilidade 

de tais regras acontecia sobremaneira nos textos de cunho clássico (hermenêutica literária), bíblico 

(hermenêutica bíblica) e legislativo (hermenêutica jurídica).  

Mais do que processo interpretativo acerca da verdade, evocada sob a égide da 

verificabilidade e factualidade da ciência positiva, a preocupação da hermenêutica é a de 

compreender o encontro histórico entre o texto e o „sujeito compreendedor‟, entre a história, o 

contexto e a linguagem imbricados no discurso que se apresenta. Nesse sentido é que a 

compreensão é muito mais do que um dado científico da natureza que busca explicar. Ela é 

interpelada pela ciência do espírito, que busca compreender: “Compreender e interpretar textos não 

é um expediente reservado apenas à ciência, mas pertence claramente ao todo da experiência do 

homem no mundo” (GADAMER, 2008, p. 29). É a própria humanidade no seu contexto histórico 

que está envolvida nela, como parte integrante do seu próprio existir, mesmo que não se tenha uma 

compreensão sistemática e metodológica do que se possa denominar de Hermenêutica.  

Trata-se de uma compreensão antecedida por uma pré-compreensão, que também é 

histórica. O encontro com o que deve ser compreendido acontece sob a existência de preconceitos 

e convicções que são colocados em questão. Trata-se de um encontro com o que nos é diferente, 

que gera diálogo, que não exige uma plena concordância ou uma plena discordância, mas exige 

uma atitude crítica, em que a totalidade do outro que se encontra diante de nós já se nos anuncia 

como um confronto de identidades.  

Compreender não é dar razão ao texto que se nos apresenta, mas é ponderá-lo como algo 

que é diversamente pensado e que encontra respaldo na acolhida de quem com ele se encontra a 

fim de que haja uma compreensão mútua. 

 

Quando procuramos compreender um texto, não nos deslocamos até a constituição 

psíquica do autor, mas, se quisermos falar de “deslocar-se”, devemos deslocar-nos 

para a perspectiva na qual o outro conquistou sua própria opinião. O que não 

significa nada mais que procuramos fazer valer o direito objetivo daquilo que o 

outro diz. Quando procuramos compreender, fazemos o possível inclusive para 

reforçar os seus próprios argumentos. É o que acontece já na conversação; mas se 

torna ainda mais claro na compreensão do escrito.  Aqui nos movemos numa 

dimensão de sentido que é compreensível em si mesma e que, como tal, não 

motiva um retrocesso à subjetividade do outro. É tarefa da hermenêutica explicar 
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esse milagre da compreensão, que não é uma comunhão misteriosa das almas mas 

uma participação num sentido comum (GADAMER, 2008, p. 386-387).  

 

Para Emerich Coreth (1973), a hermenêutica torna-se um problema fundamental por se 

apresentar conexa às diferentes questões de compreensão, desde a compreensão linguístico-bíblico-

teológica, de onde deriva, até a compreensão no âmbito das ciências do espírito. Tanto a 

compreensão quanto a interpretação referem-se na sua essência a pressupostos cuja investigação e 

esclarecimento competem ao saber filosófico: “Dessa maneira, formulam-se questões de 

importância básica para a filosofia em geral, ou seja, para sua possibilidade e metodologia 

simplesmente” (p. 1). A partir dessa consideração, a hermenêutica  

 

Significa declarar, anunciar, interpretar ou anunciar, interpretar ou esclarecer e, 

por último, traduzir. Apresenta, pois, uma multiplicidade de acepções, as quais, 

entretanto, coincidem em significar que alguma coisa é “tornada compreensível” 

ou “levada à compreensão”. Isso acontece em qualquer enunciado linguístico, que 

pretenda despertar uma compreensão, tornando algo inteligível. É o que sucede, 

principalmente, na interpretação ou esclarecimento de um enunciado talvez 

obscuro, de difícil compreensão, como, por exemplo, um texto histórico ou 

literário, cujo sentido não aparece imediatamente, mas deve antes ser tornado 

compreensível (CORETH, 1973, p. 1-2). 

 

 Coreth (1973) apresenta quatro estruturas básicas para a compreensão: a estrutura de 

horizonte, a estrutura circular, a estrutura de diálogo e a estrutura de mediação. No que toca à 

estrutura de Horizonte, Coreth afirma que “toda compreensão mostra uma estrutura de horizonte” 

(p. 101). Não se pode compreender de imediato determinada realidade, mas somente pela mediação 

de conteúdos singulares.  Apesar dos limites da compreensão, o sujeito se depara com a totalidade 

de sentido. A compreensão, portanto, se dá pela aproximação. A aproximação da realidade do todo 

faz com que novos horizontes de compreensão apareçam. No intuito do nosso trabalho, os 

conceitos em questão apresentam-se diante da nossa singularidade que, por sua vez, dialeticamente 

fará um movimento de compreensão, determinando-se e condicionando-se um ao outro. 

 Na estrutura circular, “a compreensão realiza-se sobre o fundo de uma pré-compreensão, 

que procede de nosso mundo de experiência e de compreensão e é formada por ela, mas que traça 

uma vida de acesso de compreensão aos conteúdos de sentido que se abrem” (1973, p.102). A pré-

compreensão sobre algum objeto passa a ser reelaborada, tornando-se já, a pré-compreensão de um 

outro momento. A perfeição da compreensão nunca existirá. No que toca à nossa pesquisa, 

sabemos dos limites da nossa compreensão acerca dos conceitos, no entanto tornamo-nos em 

disposição de análise e reformulações dialéticas dos nossos pré-conceitos e conceitos. 
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Assim, a compreensão se move numa dialética entre a pré-compreensão e a 

compreensão da coisa, em um acontecimento que progride circularmente, 

ou melhor, em forma de espiral, na medida em que um elemento pressupõe 

o outro e ao mesmo tempo faz com que ele vá adiante; um medeia o outro, 

mas continua a determinar-se por ele (CORETH, 1973, p. 102). 

 

 A estrutura de diálogo apresentada pela compreensão, refere-se à abertura ao outro, ser 

humano ou outras formas de compreensão, a fim de entender as suas palavras. Como diz Coreth,  

 

no diálogo, mantemos nossa compreensão aberta, para enriquecê-la e corrigi-

la. Isso, porém, só é possível olhando-se para a coisa que se há de 

compreender (...) A linguagem adquire seu sentido na coisa, mas esta não é 

dada sem mediação lingüística. Mostrada pelo enunciado lingüístico, nele é 

que se abre o sentido da coisa” (1973, p.102-103) 

 

 A quarta estrutura coloca-se a partir de elementos da mediação – daí o nome de estrutura de 

mediação -, isto é, considera a diferenciação do mundo objetivo e do ser como realidade que 

transcende o mundo objetivo. A compreensão é um acontecimento vivo que se expressa entre o 

sujeito, que não é puro e autônomo, e o objeto, que não é puro e isento de sujeito. A história e o 

mundo do sujeito o condicionam e o marcam de forma peculiar, uma vez que ele é identificado 

como objeto do seu mundo mesmo antes de ser sujeito. 

 

É, porém, “objeto” de seu mundo, enquanto é “sujeito”, isto é, enquanto pelo 

conhecimento e compreensão tem um mundo, realizando-o por sua livre decisão e 

por sua atividade. Entretanto, em sua visão e maneira de compreender cada objeto 

já penetra a totalidade de seu mundo de experiência e compreensão. A partir dele, 

propomos perguntas ao objeto, que se nos abre sob determinados aspectos e 

perspectivas. Nosso “mundo” não é apenas um mundo determinado 

empiricamente e condicionado transcendentalmente e interpretado 

linguisticamente, logo já muitas vezes “mediado” (CORETH, 1973, p. 103). 

 

Nesse sentido é que visualizamos os diferentes horizontes do nosso objeto de estudo, 

encarando-os como elementos comunicadores de compreensões presentes nas matrizes teóricas dos 

autores a que nos dispomos estudar. Através dos textos, percebemos a possibilidade do diálogo 

através da mediação da linguagem entre os sujeitos que se comunicam, a saber: o que pesquisa e o 

que é pesquisado, complementando-se em abertura dialética.  

 Uma vez que o nosso trabalho será eminentemente de pesquisa teórico-analítica, com 

leituras e interpretação das obras em questão, torna-se indispensável o uso de tais ferramentas no 

desenvolvimento pertinente do nosso objeto de estudo. Para tal fim, percebemos que o horizonte 

das obras de Edgar Morin, Paulo Freire e Leonardo Boff apresenta uma considerável extensão, de 
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tal forma que se torna necessário identificar as obras que mais interessam à nossa empreitada, isto 

é, as obras especificamente pedagógicas e com um recorte de tempo específico. Considerando o 

tempo que dispomos para executar a pesquisa, e considerando as diferentes fases acerca do 

itinerário teórico-intelectual dos autores, julgamos ser conveniente restringir o tempo e o número 

de obras estudadas. O que aqui nos dispomos perscrutar, portanto, não é apenas uma panorâmica 

do pensamento dos autores, mas uma análise do objeto identificado a partir da leitura do conjunto 

teórico das obras que se colocam. 

 No horizonte do pensamento complexo de Edgar Morin, julgamos por bem eleger aquelas 

obras que por primeiro o introduzem num novo caminho teórico intelectual como pensador da 

educação, uma vez que o seu itinerário intelectual é bastante diversificado, levando-o a se 

autodenominar “contrabandista do saber” e “onívoro cultural”.  Num segundo momento, elegemos 

aquelas obras que nos servirão de suporte para a elas recorrer enquanto categorias importantes 

sobre as quais se sustentam os conceitos pedagógicos subsequentes.  

Para o estudo do pensamento pedagógico de Edgar Morin, consideramos as obras que 

tocam a reflexão estritamente pedagógica, presente no recorte de tempo da década de 1990. 

Somente a partir do final dessa década é que Morin se engaja de forma mais direta no pensamento 

pedagógico. Mesmo sabendo que o seu pensamento pedagógico está ancorado nas obras que se 

seguem, é de suma importância saber que as mesmas estão ancoradas num edifício próprio de 

pensamento que tem o ápice da sua sistematização na publicação do último volume de O método, 

intitulado “ética”. Assim, debruçar-nos-emos sobre as seguintes obras de forma direta: A cabeça 

bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento (2001); Os sete saberes necessários à 

educação do futuro (2002d); A inteligência da complexidade (2000) ; A religação dos saberes: o 

desafio do século XXI (2002a); Complexidade e Transdisciplinaridade: a reforma da Universidade 

e do ensino fundamental (2000b), que posteriormente foi relançado com o título de Educação e 

Complexidade: os sete saberes e outros ensaios (2007a). O estudo de tais obras, no entanto, não 

nos impedirá de revisitar as bases epistemológicas que antecedem a produção das mesmas, 

munindo-nos de fundamentos para a investigação acerca do pensamento moriniano. 

Apesar de muitos estudiosos compreenderem a diversidade de fases da formação intelectual 

de Paulo Freire, optamos por eleger aquelas obras genuínas que compreendem o seu retorno do 

exílio e a sua maturidade cronológica e intelectual, localizadas na década de 1990, e que 

compreende um período ampliador do seu construto epistemológico acerca da educação. Trata-se 

de um tempo de reaprendizagem da realidade brasileira, assim como, um tempo de 

amadurecimento de categorias que corroboram elementos educativos diretamente ligados à 

integralidade. Nessas obras é perceptível o discurso de um comprometimento político mais 



39 
 

concreto e, ao mesmo tempo, uma compreensão mais madura do sentido das utopias históricas. 

Dentre os mais diferentes escritos que fundamentam o universo teórico de Paulo Freire, debruçar-

nos-emos sobre as seguintes obras: Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do 

oprimido (1992); Professora sim, tia não: cartas de quem ousa ensinar (2003a); Política e 

educação (1997a); Cartas a Cristina: reflexões sobre a minha vida e minha práxis (2003b); À 

sombra desta mangueira (2006) e Pedagogia da autonomia (1997b).  

 No que toca ao pensamento de Leonardo Boff, temos consciência de que o seu horizonte 

teórico não forma uma sistematização pedagógica propriamente dita, uma vez que o seu horizonte 

epistemológico até o início da década de 1992 era sobremaneira teológico. Mesmo tendo 

direcionamento de cunho teológico, devido a sua formação acadêmica-religiosa, as obras de Boff 

apresentam um redimensionamento temático a partir do momento em que deixa as estruturas 

ministeriais da igreja católica e passa a desenvolver uma ação mais „secular‟ junto à academia e às 

diferentes frentes da reflexão teológica. Somente a partir de 1992 é que Boff reelabora o seu 

horizonte epistemológico e desenvolve um novo viés de categorias que vislumbram fundamentos 

coerentes para uma educação do terceiro milênio e que estão ligados especificamente a uma nova 

concepção de cosmologia, de espiritualidade e de teologia. 

Dentre as mais diferentes obras de Boff, centrar-nos-emos nas seguintes: Ecologia, 

mundialização e espiritualidade (1993); Ecologia: grito da terra, grito dos pobres (1995a), A 

águia e a galinha: uma metáfora da condição humana (1997a); O despertar da águia: o dia-bólico 

e o sim-bólico na construção da realidade (1998); Saber cuida: ética do humano (2012b); Ética da 

vida (2009c); Tempo de Transcendência: o ser humano como projeto infinito (2000a); 

Espiritualidade: um caminho de transformação (2001a); Ética e eco-espiritualidade (2003a); 

Ethos mundial: um consenso mínimo entre os humanos (2009b); A opção Terra: a solução para a 

Terra não cai do céu (2009a); Cuidar da Terra, proteger a vida (2010); O cuidado necessário 

(2012a); As quatro ecologias (2012c). 

Para atender a empreitada da nossa pesquisa, será construído um edifício de análise que 

estará estruturado em cinco capítulos subsequentes. O primeiro capítulo será composto, num 

primeiro momento, pela identificação de alguns dos fundamentos que compõem a reflexão 

filosófica Ocidental. A partir desses pensamentos, apresentaremos em que sentido eles podem ser 

induzidos a visões unilaterais e reducionistas do ser humano e da educação, limitando a experiência 

humana da integralidade. Dentre essas matrizes de pensamentos, consideramos: a ontologia 

clássica de Platão e Aristóteles, o pensamento medieval e religioso de Santo Agostinho e Tomás de 

Aquino, a construção racional do pensamento cartesiano, o empirismo de Locke e Hume, a 

filosofia transcendental de Immanuel Kant, o panlogismo hegeliano, o marxismo de Marx, o 
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positivismo de Comte e a psicologia de Freud. Mesmo sabendo que existem várias formas de 

superação dos reducionismos, elegemos as três formas apresentadas por Martin Buber, Karl Jaspers 

e Emmanuel Mounier como sendo as mais apropriadas para iniciar um olhar mais amplo acerca da 

integralidade, pois se trata de três visões que consideram a transcendência como elemento comum 

e inspirador para se chegar a outras concepções de integralidade. 

 O segundo capítulo tratará da educação e da integralidade no pensamento pedagógico de 

Edgar Morin a partir de três pontos fundamentais: a apresentação do paradigma da complexidade 

enquanto elemento fundante do pensamento de Edgar Morin, sobretudo no que toca à 

multidimensionalidade do conhecimento; a apresentação de alguns elementos antropológicos que 

fundamentam a integralidade do ser humano, sobretudo no que toca à sua identidade e às suas 

dimensões constitutivas, compreendendo-o muito mais como sujeito de uma transcendência 

horizontal do que propriamente de transcendência vertical; por fim, será apresentada a relação 

entre a integralidade, a autotranscendência e a educação, enfocando, sobretudo, a transcendência 

no limite da imanência e as suas implicações no processo de uma educação para o sentido da vida. 

O terceiro capítulo trata de investigar como se dá a relação entre educação e integralidade 

no pensamento pedagógico de Paulo Freire, considerando a historicidade e a inconclusão como 

pontos de partida para uma educação integral, fazendo da leitura da palavra e da leitura do mundo 

um elemento da práxis, que vislumbra o humano universal, detentor de esperança e de autonomia. 

Em seguida, será feita a relação entre mundanidade e transcendentalidade como interfaces da 

transcendência no pensamento de Paulo Freire e, por fim, a relação entre integralidade e educação, 

profundamente marcada por uma pedagogia da presença e do diálogo pedagógico na perpectiva da 

emancipação e da inteireza do ser humano. 

O quarto capítulo consistirá no estudo da Educação e da Integralidade a partir de categorias 

que entendemos ser nevrálgicas no pensamento de Leonardo Boff. Iniciamos considerando o 

pensamento pedagógico de Leonardo Boff a partir das categorias de fundamentação teológica. A 

elas somam-se as categorias e os conceitos que identificam o ser humano enquanto sujeito imerso 

em um novo paradigma que se anuncia: o paradigma ecológico. A partir desse paradigma é que se 

afirmam a ética humana e a solidariedade planetária; a seguir, trataremos das categorias que 

respaldam a integralidade a partir da compreensão de transcendência, sobretudo delineada pela sua 

compreensão de espiritualidade e de ethos humano; e, por fim, um terceiro aspecto que é a 

compreensão dos caminhos de uma educação integral, a qual tem como ponto de partida uma visão 

específica de espiritualidade que inspira o cuidado necessário como imperativo de um novo 

quefazer pedagógico. 



41 
 

 O quinto capítulo, enfim, será a oportunidade de implementação conclusiva da nossa 

pesquisa. Trataremos de identificar e analisar os elementos que possibilitam a aproximação e/ou 

distanciamento dos conceitos dos autores em questão e em que medida a integralidade, respaldada 

pela categoria da transcendência, se faz presente no quefazer educativo de cada um dos pensadores, 

assim como, as devidas reflexões pedagógicas por nós fundamentadas nas categorias em questão. 
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2 REDUCIONISMO E VISÃO INTEGRAL NA HISTÓRIA DO MUNDO 

OCIDENTAL E DA ATUALIDADE 

 

 

 A compreensão da história da humanidade está assentada sobre o alicerce de diversos 

pensamentos. A forma de conceber o ser humano e as suas dimensões variam de acordo com 

as diferentes maneiras e contextos a partir dos quais são interpretados tais pensamentos. Não 

há um pensamento absoluto em si mesmo, seja numa perspectiva de reducionismo seja numa 

perspectiva de abertura à integralidade. O que há, na verdade, são elementos tomados a partir 

de prismas que podem justificar uma ou outra atitude em relação ao ser humano e à 

existência. 

 Para iniciar o nosso estudo acerca da Integralidade nos pensamentos pedagógicos a 

que nos propomos, decidimos fazer um percurso histórico para identificar alguns dos 

principais pensamentos que influenciaram a história do Pensamento Ocidental e considerar o 

fato de que, dependendo da ótica de leitura feita, esses pensamentos podem ou não apresentar 

visões unilaterais reducionistas acerca do ser humano e da educação ou visões de 

integralidade. Esses pensamentos não são reducionistas em si mesmos. Todos eles podem 

muito bem apresentar elementos de abertura e de integralidade. No entanto, vimos que no 

decorrer da história eles foram focalizados por diversas maneiras e contextos para justificar 

concepções de instrumentalização e de visão unilateral da realidade. 

 À medida que apresentamos os reducionismos como elemento que dificulta a 

integralidade, podemos, ao mesmo tempo, visualizar na História da Filosofia Contemporânea 

algumas visões de integralidade que superam o paradigma reducionista e inserem o 

pensamento humano numa nova visão de integralidade. Aqui tomamos, sobremaneira, as 

propostas de integralidade presentes no pensamento de Martin Buber, Karl Jaspers e 

Emmanuel Mounier. Trata-se de três pensamentos que consideram a transcendência como 

elemento fundante na formação de novas perspectivas de integralidade do ser humano e da 

educação. 

 Buber, Jaspers e Mounier serão os interlocutores neste processo inicial do nosso 

estudo. A presença desses três pensadores aqui se justifica por terem eles uma mesma 

identificação acerca da integralidade, isto é, por compreenderem que na raiz da integralidade 

está a relação com a transcendência, mesmo que haja diferenças na forma de expressá-la. 

 Por isso, este capítulo está focado em duas vertentes específicas: primeiro, a 

identificação de diferentes pensamentos que dependendo de como forem lidos e interpretados 

na história, como aconteceu em diversos contextos, podem indicar ou não práticas e visões 
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unilaterais acerca do ser humano e da educação; e, num segundo momento, tentaremos indicar 

os pensamentos de Buber, Jaspers e Mounier como sendo algumas de entre tantas formas de 

pensar a integralidade como elemento de superação dos reducionismos e de afirmação de uma 

concepção humanista de ser humano e de educação.  

 

 

2.1 ELEMENTOS INDICADORES DE POSSÍVEIS REDUCIONISMOS NA 

HISTÓRIA DO PENSAMENTO OCIDENTAL 

 

A existência está profundamente marcada pelas tramas históricas e pelo agir humano 

que se afirma como expressão cultural. Sendo cultural, O ser humano deste processo é capaz 

de apropriar-se da própria existência e a ela dar sentido. Sentido e existência, por sua vez, 

fazem parte de um processo que é pedagógico, cultural. O homem é um ser que se educa. É 

capaz de exprimir-se a si e aos outros. É um ser que carrega consigo a possibilidade de 

atribuir sentidos que podem ser percebidos, descritos, ditos, proferidos e realizados. Nisto, se 

sucede uma gama de experiência que norteiam o agir humano e fazem de cada caminho 

existencial um itinerário de significados existenciais a partir dos quais a própria existência 

assume real sentido. 

 Mas quem é este ser que existe a que damos o nome de homem? Será ele uma 

existência criatural ligada a um ato criador de um Ser que se comunica em forma de criação, 

assim como defende a teologia? Será ele apenas um ser caricatural, capaz de se expressar  

como “animal racional”, como queria o Iluminismo grego e o espírito das filosofias de Platão 

e Aristóteles? Será ele apenas um elemento-parte de um todo em que a sobrepujança do 

Cosmos se afirma numa gama de relações, como quer defender a Cosmologia? Ou será o 

homem uma possibilidade de (auto) projeção, Transcendência e Espiritualidade? Será ele um 

ser reduzido à imanência esfacelada ou um ser responsável pela integralidade existencial e 

transcendente? 
  

Tudo que sabemos do homem, tudo que cada um dos homens sabe de si 

mesmo não corresponde ao homem. Aquilo a que o homem está ligado, 

aquilo com que o homem se debate não identifica o homem. Sua origem 

propõe-lhe um problema que se transforma em alavanca da qual se vale para 

tentar fugir àquilo em que está enterrado. A partir daí, ouve ele a exigência 

que não lhe deixa repouso. Sua consciência de ser se realiza com base em 

algo que ele jamais compreende, mas de que acredita participar uma vez que 

seja ele mesmo (JASPERS, 1965, p. 48). 

 

 Nada que reduza o homem a meras nomenclaturas pode dizer o que ele mesmo é. Não 

há uma resposta adequada e inequívoca para as questões acerca do homem. As 
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potencialidades permanecem ocultas, as forças se expandem em concretude e a realização 

torna-se inerência da busca. Enquanto existência, cada homem é indivíduo, empenhado na 

conquista de si mesmo, pois “A dignidade do homem reside no fato de ele ser indefinível” 

(Ibid., p. 54); enquanto parte de um todo cosmológico, ele é um ser em integração, 

reconhecidamente importante pela sua capacidade de relação e significação cósmica; 

enquanto realidade empírica, é um ser que cria e recria experiências e que se relaciona com 

tantas outras recriações. 

 O homem que tanto perscrutamos é pessoa. É ser em relação com o mundo e consigo 

mesmo. É um eu como consciência, como identidade, como continuidade de ser. É um ser 

consciente que se realiza na relação com o outro, protagonista de cultura e de história. É um 

ser que perpassa a alteridade e afirma a integralidade das suas mais diferentes dimensões: bio-

psico-social, afetiva, espiritual, política, cultural, econômica, etc. Dimensões que fazem do ser 

humano um ser identitário: dotado de palavra e pensamento (zoon logon echon), capaz de 

ação social e vivência política a partir de leis específicas (zoon politikon), ser produtor de 

utensílios (homo faber), que trabalha com esses utensílios (homo laborens) e que assegura sua 

subsistência por meio de planificação na comunidade (homo economicus). 

 O que na perspectiva grega parecia integração das dimensões e contexto de 

integralidade, tornou-se ao longo da história Ocidental um caminho aberto para interpretações 

reducionistas e compartimentalização do humano. A pessoa passou a ser vista a partir de 

diminutas dimensões, em detrimento da sua Integralidade. Todos esses reducionismos 

possuem o mesmo pressuposto fundamental: “„a pretensão de universalidade‟, o que se 

concretiza nas diferentes tentativas de articular um discurso sobre o mundo como totalidade 

num „sistema‟ capaz de abranger todas as dimensões do real” (Manfredo Oliveira in 

TRASFERETTI, 2003, p. 22). 

Iluminado pela consequente ideia de dois mundos, da dicotomia quase dogmática entre 

corpo e alma, o ser humano conviveu no decorrer dos séculos com teorias e pensamentos que 

tentavam negar a interconexão de dimensões indispensáveis ao humano. Se por um lado a 

ideia de Razão superou a mitologia e deu início a um pensamento sistemático capaz de 

resolver as grandes questões da humanidade, por outro, a mesma Razão deu margem a 

reducionismos que tocaram enfaticamente a existência e formaram um consequente 

monumento técnico-científico que até os dias de hoje é enfaticamente provado. 

Todas essas considerações são tentativas de assumir a totalidade ante o intotalizável, 

pormenorizando a possibilidade latente do ser-mais e engrandecendo o sujeito humano como 

senhor do processo existencial. A imanência dos projetos humanos e da própria humanidade 
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sobreposto e alheio aos caminhos da Transcendência. É o toque sobremaneira do 

entreveramento humano à realidade concreta, limitando o aspecto “ambital” dos seus próprios 

horizontes de realização. À medida que inibe a grandeza, o reducionismo paradoxalmente 

engrandece a redutibilidade dos conceitos, uma vez que o próprio conceito indica a 

racionalidade enquanto expressão de pensamento e de latente caminho de definições. 

 

2.1.1 A metafísica clássica e os pressupostos ontológicos para a compreensão da 

realidade 

 

 A categorização do estudo da realidade e os pressupostos básicos que compõem este 

intento remontam à formação do „corpus philosophicus‟. Desde os naturalistas, que buscavam 

o princípio unitário da formação dos kosmos, a aspiração por um discurso definitivo tornou-se 

a principal preocupação da filosofia nascente. A concepção de busca marcada pelo espírito 

aberto e ilimitado do ser humano reconhece a legitimidade do discurso paradoxal entre planos 

que ora se afirmam como visíveis ou invisíveis, sensíveis ou inteligíveis, materiais ou 

imateriais. 

 Platão (427-347 a.C) e Aristóteles (384-322 a.C) representam duas tentativas de 

categorizar os elementos da metafísica enquanto filosofia primeira, que “(...) se ocupa das 

realidades que estão acima das físicas, das realidades transfísicas ou suprafísicas” (REALE, 

1994, p. 336). Ao ocupar-se dessa reflexão, ambos seguem o objetivo de esclarecer os 

métodos de compreensão da realidade dos „seres existentes‟ e delineiam a formação de uma 

ontologia que abarca o mesmo objeto, porém, com os artifícios e diversificações que são 

próprios de cada um. 

 Para Platão, a verdade dos seres tem um caráter ontológico-formal. A objetividade do 

estudo fundante dos seres e de toda a sua obra está ancorada na intrínseca relação entre o Ser, 

a Ideia e a Verdade (LIMA VAZ, 2001, p. 61). Mesmo exposta de forma mística e dialética, 

não necessariamente científica, o conceito de ideia
5
 perpassa a obra platônica como que o 

                                                             
5
 Para Platão, o vocábulo “Ideia” não tem a mesma significação que hoje lhe atribuímos. “Ideia” é a tradução dos 

termos gregos Idea e Eidos. “Ideia” é  muito mais que um conceito, um pensamento, uma representação mental 

ou algo que nos transporta ao plano psicológico. A ideia platônica é, de certa forma, algo que constitui o objeto 

específico do pensamento, para o qual o pensamento está voltado na sua forma pura, aquilo que faz com que o 

pensamento seja o que é. A ideia platônica é aquele ser que é absolutamente o ser verdadeiro. Para REALE 

(1994), “Os termos Idea e Eidos derivam ambos de „Idein‟ que quer dizer „ver‟. Na língua grega anterior a 

Platão, eram empregados sobretudo para designar a forma visível das coisas, a forma exterior e a figura que se 

capta com o olhar, portanto, o „que é visto‟ sensível. Sucessivamente idea e eidos passaram a indicar, por 

transferência, a forma interior, ou seja, a natureza específica da coisa, a essência da coisa (...) Portanto, Platão 

fala de Idea e de Eidos sobretudo para indicar essa forma interior, essa estrutura metafísica ou essência das 

coisas de natureza puramente inteligível” (p. 61). 
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elemento sem o qual se tornam incompreensíveis todas as suas categorias e fundamentações 

de cunho ontológico. 

 As questões fundantes da metafísica platônica surgem ligadas aos problemas da 

geração, da corrupção e do ser das coisas. Daí a teoria das ideias de Platão ter surgido a partir 

da mesma inquietação dos filósofos naturalistas. Os naturalistas centralizam as suas 

investigações em um princípio originário natural, a physis. Platão, por sua vez, centraliza as 

suas investigações na busca não apenas de um princípio natural e originário, mas de uma 

realidade originária que, no seu desenvolvimento, confunde-se inclusive com a unidade e a 

multiplicidade. 

 No Fédon (96-102)
6
, a teoria platônica recebe a originalidade das suas reflexões 

partindo da concepção da “segunda navegação” (Fédon, 99d), assim compreendida com base 

na linguagem dos marinheiros que entendiam a “primeira navegação” como sendo aquela 

feita com velas e ventos e que, na visão platônica, corresponderia ao intento investigativo dos 

filósofos naturalistas. A “segunda navegação”, por sua vez, seria aquela feita com os remos, 

mais exigente e cansativa, porém, a única capaz de chegar à esfera do supra-sensível, objeto 

da investigação platônica. O próprio Platão assim a descreve: 

 

Minha esperança de chegar a conhecer os seres começava a esvair-se. 

Pareceu que deveria acautelar-me, a fim de não vir a ter a mesma sorte 

daqueles que observam e estudam um eclipse do sol. Algumas pessoas que 

assim fazem estragam os olhos por não tomarem a precaução de observar a 

imagem do sol (...) Refleti que devia buscar refúgio nas ideias e procurar 

nelas a verdade das coisas (...) Assim, depois de haver tomado como base, 

em cada caso, a ideia, que é, a meu juízo, a mais sólida, tudo aquilo que lhe 

seja consoante eu a considero como sendo verdadeiro, quer se trate de uma 

causa ou de outra qualquer coisa, e aquilo que não lhe é consoante, eu o 

rejeito como erro (1979, Fédon, 99d-100a, p. 106). 

 

 A partir disso firma-se a concepção platônica de contraposição de planos que aponta 

inevitavelmente para o dualismo. Enquanto duas, a realidade se encontra sempre no âmbito de 

dois planos contrapostos: o inteligível e o sensível, o ser e o vir-a-ser, o incorpóreo e o 

corpóreo, o imóvel e móvel, o absoluto e o relativo, a unidade e a multiplicidade. Na verdade, 

há mais uma propensa submissão do plano sensível ao inteligível do que propriamente uma 

cumplicidade dialógica. Mesmo que indique uma relação de mimese ou de imitação, de 

métesis ou de participação, de koinonia ou de comunhão, de parusia ou de presença (REALE, 

                                                             
6
 As obras platônicas a partir daqui elencadas estão inseridas numa única obra ititulada: “Diálogos”, na qual 

estão os textos de O Banquete, Fédon, Sofista, Político (aqui oportunamente citados pela sua numeração) – da 

Coleção os Pensadores e devidamente citada nas referências do nosso trabalho. 
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1994), a metafísica platônica compreende a absoluticidade da ideia sobre as coisas empíricas, 

em que o sensível desencadeia mais uma justificativa do seu plano idealístico do que uma 

imanência importante no plano de Transcendência. 

Por considerar que toda realidade sensível tem o „em si‟ no plano inteligível, é que se 

justifica, segundo Platão, a fundamentação ulterior de que há uma explicação última chamada 

de „princípio‟. Trata-se de um segundo nível de fundamentação, em que a esfera do múltiplo 

sensível depende da esfera das ideias e a esfera da multiplicidade das ideias depende de uma 

esfera ulterior de realidade da qual as ideias derivam e essa é a esfera primeira e suprema em 

sentido absoluto. Ao falar dessa concepção de Platão, assim se expressa Aristóteles: “Ora, 

uma vez que as Formas são as causas de tudo o mais, ele supôs que seus elementos são os 

elementos de todas as coisas. Em consonância com isso, o princípio material é o grande e o 

pequeno, e a essência é o uno” (2006, I, 6, p. 61). 

O uno enfatizado por Aristóteles é identificado no pensamento platônico como sendo a 

ideia de Bem: razão de tudo o que é justo e belo, fonte da visibilidade do mundo e da 

inteligibilidade da verdade e da inteligência (PLATÃO, 2000, p.213). É esse mesmo princípio 

que move a busca da contemplação do verdadeiro Sol e torna cada ser humano artífice 

identitário da percepção das realidades visíveis e perceptíveis, assim como, das realidades 

invisíveis e imperceptíveis.  

No plano antropológico, o pensamento Platônico desencadeia uma espécie de 

dualismo entre corpo e alma, em que o corpo se apresenta identificado com o que há de 

humano, mortal, multiforme, desprovido de inteligência e sujeito à decomposição, nunca 

permanecendo idêntico a si mesmo; a alma, por sua vez, identifica-se com o que há de divino, 

imortal, dotada de capacidade racional, forma única, indissolúvel e possuidora de uma mesma 

e única identidade (PLATÃO, 1979, Fedon, 79-80b). 

Para Platão, então, o mundo verdadeiro é o mundo das ideias, caracterizado pela 

capacidade de portar os arquétipos da visibilidade. Os seres individuais são participantes da 

forma ideal, modelo perfeito da espécie. As verdadeiras causas habitam o plano da 

inteligibilidade, onde está o verdadeiro ser das coisas. 

 O reducionismo desse pensamento pode surgir na tentativa de apresentá-lo na sua 

perspectiva unilateral, especialmente quando se acolhe a absoluticidade da realidade 

inteligível em detrimento das realidades visíveis e existentes no plano das sensações. Há o 

risco de se imaginar a verdade como um elemento acabado e determinante dos seres, 

colocando segundo plano as realidades concretas e imanentes. A metafísica platônica, quando 

vista apenas na perspectiva da absoluticidade da ideia se apresenta como visão unilateral da 
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verdade, gerando uma dualidade entre a essência e a existência, o ser e o não-ser, o corpo e a 

alma, o ideal e o real. Há uma sobreposição da dimensão inteligível em detrimento da 

dimensão sensível. 

 Na educação, esse tipo de pensamento barra a ideia de integralidade, pois concebe a 

formação humana a partir de projetos essenciais que devem ser vistos como protótipos para 

serem seguidos no trato das coisas pedagógicas. Há um engessamento pré-determinado de 

tudo o que deve ser cumprido na ação pedagógica. O educador desenvolve as suas ações a 

partir de um ideal estipulado e de um currículo previamente determinado e inflexível; há um 

embate entre o real e o ideal, entre o que é estipulação da verdade educativa e o que a ela 

contraria. Há o risco do ser humano eleger uma formação para além das suas possibilidades, 

compartimentando as suas dimensões e visualizando a formação como um caminho para a 

perfeição. E, então, surge o problema de que se passa a acreditar muito mais na dimensão 

inteligível e ideal do que propriamente nas dimensões que levam em consideração as 

sensações reais e concretas. 

 

2.1.2 Aristóteles e o privilégio ontológico-formal da realidade 

 

O pensamento de Aristóteles inaugura um novo horizonte para a metafísica. Ao 

contrário de Platão, ele defende a concepção de que a verdade dos seres tem um caráter 

ontológico-formal aplicado diretamente à realidade. Não concorda com a separação entre a 

inteligibilidade imutável da Ideia e a mutabilidade do sensível. Para ele, colocar a ideia como 

algo alheio e acima da realidade sensível é “formular uma dualidade em lugar do ilimitado 

singular” (2006, I 6, p. 61). Afirmar a dualidade significaria, segundo Aristóteles, reconhecer 

o “em si” de outro mundo, tornando-se incapaz de ser conhecido por não passar de ideia e 

que, por si, não pode ser conhecida tal como ela é; significaria que a mera concepção de 

participação não resolve as questões de identidade e de separação, elementos originários da 

teoria platônica; significaria, enfim, a impossibilidade de explicar o movimento, uma vez que 

se trata de um caráter essencialmente sensível. 

 A compreensão da realidade toma um novo rumo: nega-se o princípio da dualidade 

como elemento primordial e afirma-se a “forma” comum e imanente da multiplicidade de 

indivíduos de tal forma que a distinção entre o particular e o universal é entendida a partir das 

causas e das categorias que compõem o estudo do ser. Somente as vias da metafísica podem 

alcançar a compreensão dessa relação, uma vez que se trata da investigação dos “princípios e 
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causas das coisas que são, e evidentemente das coisas que são enquanto são” (Ibid., VI 1, p. 

169).  

Segundo Aristóteles, a metafísica é uma ciência universal (Ibid., p. 171), pois busca os 

primeiros princípios e as causas supremas. A partir destes é que as outras realidades passam a 

ser conhecidas. Essas realidades existentes são compreendidas através da concepção das 

quatro causas ontologicamente presentes em cada ser: a) as causas e os princípios primeiros e 

supremos (Met.  I,II e III) , b) o ser enquanto ser (Met.  IV), c) a substância (Met. VII, VIII e 

IX)  e d) Deus e a substância supra-sensível (Met. VI 1 e XII). 

Ao se preocupar com essas questões, Aristóteles supera a ontologia da physis e das 

ideias e inaugura uma ontologia do ser. Ao invés da teoria da unicidade arquétipa, concebe-se 

a teoria do ser múltiplo; ao invés da participação dos seres com a sua forma ideal e inteligível, 

aponta-se para as formas substanciais que não se isolam num plano específico, mas se 

completam enquanto existência própria de cada ser. 

Assim, enfoca-se por primeiro a concepção das quatro causas enquanto aspecto 

fundante do conteúdo da realidade. Trata-se do intuito universal da formação do ser, em que 

parte-se da compreensão do todo real para a compreensão das realidades particulares. Para 

Aristóteles,  

 

há quatro tipos reconhecidos de causas. Destes, afirmamos que um deles é a 

essência ou natureza essencial da coisa (uma vez que o “porquê” de uma 

coisa é, em última instância, reduzível à sua fórmula e o “porquê” em última 

instância é uma causa e princípio), um outro é a matéria ou substrato; o 

terceiro [tipo de causa] é o princípio do movimento; e o quarto é a causa que 

se opõe a isso, nomeadamente a finalidade ou “bem” (visto ser isso o fim de 

todo processo gerador e motriz) (2006, I 3, p.49). 

 

A causa formal indica forma ou essência de tudo o que existe. Refere-se tanto àquilo 

que é essencial nas criaturas quanto nas criações provenientes das criaturas. Delineia a 

estrutura de tudo o que se enquadra no propriamente existente; a causa material ou matéria 

refere-se àquilo de que é feita uma determinada coisa; a causa eficiente ou motora é a que 

origina a dinamicidade do movimento das coisas; e a causa final é a que se afirma como 

finalidade das coisas, em função da qual todas as coisas são ou advêm.  

 Todo ser e devir das coisas exigem essas quatro causas, pois carregam em si a 

realidade do ente e a possibilidade de ser. Segundo Reale (1994), a explicação do ser é  

concebida na perspectiva estática ou na perspectiva dinâmica: as duas primeiras causas por si 

só já bastariam para explicar os seres se esses fossem considerados estaticamente. Como não 
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o são, então são concebidas as outras duas causas como sendo elementos fundantes do devir, 

da dinamicidade do ser. 

No que se refere ao ser das coisas, o discurso ontológico de Aristóteles supera o 

gênero transcendente de Platão e a concepção unívoca dos filósofos anteriores que baseiam a 

sua compreensão de ser na imagem do Ser-Uno. O ser não é um princípio a ser encontrado, 

mas um elemento originário que compreende a multiplicidade dos sentidos: “o termo ser é 

utilizado em vários sentidos, mas com referência a uma ideia central e uma característica 

definida, e não meramente como um epíteto ordinário” (ARISTÓTELES, 2006, IV 2, p. 103).  

Não há uma forma homônima de falar do ser. Há uma forma polívoca: nem unívoca e nem 

equívoca, mas uma via intermediária de falar do ser.  

Mesmo havendo uma clara referência de que diversos são os sentidos para se falar do 

ser, não se pode desconsiderar a natural propensão ao que é uno, a substância ou „ousia‟: 

 

do mesmo modo ser é usado em diversos sentidos, mas sempre com 

referência a um único princípio. Com efeito, diz-se de algumas coisas que 

são porque são substâncias, outras porque são modificações da substância; 

outras porque constituem um processo para a substância, ou porque são 

produtivas ou geradoras da substância ou de termos relativos à substância, 

ou ainda negações de alguns desses termos ou da substância (IDEM, IV 2, p. 

103). 

 

Falar do ser significa referir-se à substância, pois é ela o fundamento de todas as 

categorias do ser. Todo e qualquer significado do ser nela subsiste. É a substância o sentido 

mais verdadeiro do que se possa chamar de ser. Negar a substância seria afirmar o discurso 

unívoco da natureza e, por conseguinte, a ciência como a explicação última. Ao afirmar a 

substância, Aristóteles desenvolve uma ontologia fundamentada no aspecto supra-sensível do 

ser. 

Na perspectiva das categorias, fica clara a inexistência de uma dualidade específica no 

plano ontológico. O ser, à medida que é dito de diversas formas, abre possibilidades diversas 

de se apresentar. A consequência lógica dessa consideração é a tábua de categorias
7
, 

concebida por Aristóteles como a representação suprema dos significados do ser, os supremos 

“gêneros” do ser.  

                                                             
7
 Segundo Reale (1994), será sempre uma questão complexa identificar como Aristóteles identificou o que ele 

chamou de tábua de categorias. Provavelmente será uma questão insolúvel.  Ao apresentar as categorias, o autor 

segue a seguinte ordem, mesmo considerando o fato de Aristóteles ter se referido pouquíssimo às duas últimas: 

“[1] Substância ou essência, [2] Qualidade, [3] Quantidade, [4] Relação, [5] Ação ou agir, [6] Paixão ou padecer, 

[7] Onde ou lugar, [8] Quando ou tempo, [9] Ter, [10] Jazer” (p. 349). 
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A primeira das categorias é a substância e é em função dela que cada uma dessas 

categorias existe (ARISTÓTELES, 2006, VII 1, p. 177). Somente a primeira categoria tem 

subsistência autônoma. Todas as outras são provenientes da relação primeira. O ser como 

categorias realiza a existência a partir da dinamicidade que está em si, marcada pela relação 

entre ato e potência, característica do movimento do ser enquanto possibilidade de vir-a-ser.  

Nesse sentido, para Aristóteles (2006) a substância ou ousía pode ser entendida 

enquanto forma, matéria ou sínolo de matéria e forma. A forma não se refere a um elemento 

exterior ao ser, mas se refere à natureza interior das coisas, a essência íntima que permite a 

cognoscibilidade (ARISTÓTELES, 2006, VII 4-12; VIII 2-3). Da mesma forma, há uma 

complementação acerca da matéria, em que a matéria é potencialidade indeterminada, 

podendo tornar-se determinada se receber uma determinação por meio da forma. O sínolo, por 

sua vez, seria o composto entre matéria e forma, a concreta união entre ambos. Todas as 

coisas concretas são sínolos de forma e matéria. O ser, portanto, indica substância que, por 

sua vez, é matéria e sínolo.  

Aqui o reducionismo consiste na supervalorização do múltiplo e do imanente em 

detrimento do uno e do transcendente. O imanente carrega todo o ser, dando a ideia de que se 

basta na sua concretude e materialidade. Há o risco de um „ontologicismo‟ dos seres e da 

realidade. As quatro causas, por exemplo, evocam a dinamicidade do múltiplo, porém, não 

bastam a si mesmas. De tal forma que a causalidade não se esfacela em uma de forma 

desarticulada. Particularizar uma das causas ou igualá-las indica reduzir o sentido ontológico 

que dá sentido e dinamicidade aos seres. Por outro lado, ficar apenas nelas, dá a impressão de 

uma pré-determinação essencialista em que toda e qualquer realidade de ser está condicionada 

a essa experiência ontológica. 

Na educação há o risco de um reducionismo metafísico da própria realidade educativa, 

principalmente quando acontece o processo de compartimentação e apartação entre o 

elemento causal e a meta educativa. Na educação, os motivos pelos quais se parte estão 

ligados aos motivos encontrados pelo caminho e aos motivos para os quais se orientam as 

atitudes pedagógicas. Reduzir a ação educativa a uma mera relação causal é tratar o processo 

formativo do ser humano como um ato isolado de relações concretas, tornando-o muito mais 

um trajeto de identificação das essências pedagógicas do que propriamente uma relação 

dialética entre os elementos da educação. 
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2.1.3 Santo Agostinho: “Credo ut intelligam”  

 

 O pensamento que se volta para uma compreensão mais sistematizada da realidade nos 

primeiros séculos da nossa era coincide com um novo movimento nascido em Israel: o 

Cristianismo. Trata-se de um movimento que se desvincula da religião oficial judaica à 

medida que se alastra pelos rincões do mundo, principalmente pelo mundo helênico. 

 Nos primeiros séculos, a doutrina de Paulo de Tarso se tornou peculiar para a 

afirmação daquela que posteriormente seria considerada a “ciência da fé”, a teologia.  A 

teologia encontra o seu suporte no coração da própria fé, que se abre ao desejo de saber como 

se dá esse processo de assentimento. A fé, no plano teológico, torna-se um “cogitare cum 

assencione”, um modo de pensar com assentimento; a teologia, por sua vez, torna-se a “fé em 

estado de ciência” (BOFF, C., 1998, p. 17)
8
, assumindo a razão como elemento importante na 

compreensão da própria fé. 

 Mesmo tendo fortes raízes no Oriente, é no Ocidente onde o caráter sistemático da 

teologia é sedimentado. Tanto pela influência do racionalismo helênico quanto pela 

necessidade de formar um edifício apologético da fé cristã, vê-se surgir aqueles que são os 

dois maiores discursos do modo de fazer teologia e que, por assim se apresentarem, formam 

as balizas de sustentação da gênese teológica dos dois primeiros milênios da história: o 

modelo patrístico e o modelo escolástico. 

 O período patrístico corresponde ao primeiro milênio. Coincide com o período que 

antecede o cisma do Oriente (1054), marcado por uma fé genuína e muito mais interior. A 

teologia, neste período, é concebida como „cogitatio fidei‟, ruminação da fé, não se tratando 

ainda de uma reflexão sistemática, mas de uma contemplação intelectual dos mistérios. Aqui, 

a preocupação girava em torno da formação identitária da doutrina cristã e não em torno de 

um edifício teológico sistematizado. 

 A idade de ouro da Patrística foi o séc. IV, cujo nome mais expressivo é o de Santo 

Agostinho (354-430). Profundamente marcado pela experiência secular, Agostinho se entrega 

às mais diferentes experiências filosóficas, passando pelo maniqueísmo e pelo neoplatonismo. 

No maniqueísmo, Agostinho não encontrou o que procurava por acreditar que as suas 

explicações acerca do bem e do mal não respondiam aos anseios mais profundos de sua alma. 

O neoplatonismo, por sua vez, trazia-lhe explicações satisfatórias, porém, insuficientes, uma 

vez que era sua a preocupação com uma metafísica da interioridade, que não conseguia ver a 

                                                             
8 Aqui nos reportamos ao teólogo brasileiro Clodovis Boff, irmão de Leonardo Boff. Como há coincidência nos 

sobrenomes, devido ao seu grau de parentesco, citaremos este autor na forma que ora se apresenta. 
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pessoa apenas como uma relação dual distante, mas como detentora de uma alma que buscava 

no próprio Criador as razões profundas do seu ser. 

 Para Agostinho, o anseio da busca pela verdade passa pela sua compreensão de 

interioridade, pelo que de mais profundo existe no coração humano:  

 

Quando por uma análise profunda, arranquei do mais íntimo toda a minha 

miséria e a reuni perante a vista do meu coração, levantou-se enorme 

tempestade que arrastou consigo uma chuva torrencial de lágrimas (...) 

Penetrou-me no coração uma espécie de luz serena e todas as trevas da 

dúvida fugiram” (AGOSTINHO, 1977, p. 205-206). 
 

 É a conversão o ponto fundamental que impulsiona Agostinho a querer conhecer as 

razões profundas do seu coração. O que há nele é o próprio Deus, a força criadora que 

sustenta toda e qualquer iluminação da alma. Deus, para ele, é inteligível, assim como são 

todas as afirmações da ciência. O que a ciência faz entender só pode ser factível se iluminado 

por Deus: ser que existe, que é conhecido e que faz tudo compreender (AGOSTINHO, 1998, 

p. 34). É o Sol verdadeiro que indica a Sabedoria e que sempre está lá, cabendo ao ser 

humano passar pelas coisas sem brilho e, aos poucos, adquirir o brilho verdadeiro. 

 A verdade está impregnada no coração humano. Tudo o que se sabe é iluminação 

divina. Mas essa iluminação só é possível quando o ser humano evita as imagens enganosas e 

contempla a verdadeira luz. Nesse sentido, Agostinho retoma e, ao mesmo tempo, amplia o 

conceito da “reminiscência platônica”, segundo o qual conhecer é lembrar. Ao invés de 

simplesmente ficar no aspecto racional do conhecimento, a reminiscência agostiniana assume 

um caráter de “mente interior” a que não simplesmente se recorre, mas, sobretudo se 

contempla (Ibid., p. 105). 

 Agostinho inaugura o que Lima Vaz (2001) chama de “metafisica da interioridade” em 

que “A conversão de Agostinho é uma conversão ao „interior, é ainda, na unidade de um 

mesmo movimento, conversão ao „superior‟ (...) E voltada a alma ao „interior‟, está posta a 

condição para um avançar em sentido positivo na linha „epistemológica‟” (p. 77-79). 

 A experiência de interioridade abre caminho para uma posterior intervenção de uma 

racionalidade mais profunda que corrobora a própria experiência religiosa. O objeto da dúvida 

e da busca – o cogito – é a própria interioridade e a transcendência da verdade. O cogito 

revela “o ato mesmo do espírito, a norma absoluta da verdade (...) a Verdade não se procura a 

si mesma; ela é, simplesmente (...) E justamente porque Deus é presença antes de ser ideia, 

descobrir o Deus-Verdade é necessariamente, para Agostinho, entregar-se ao Deus-Amor” 

(LIMA VAZ, 2001, p. 85). A verdade transcendente é descoberta no mais intimo da razão. 
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 O pensamento agostiniano assume a fé como ponto de partida, elemento ao qual a 

razão deve fundamentar. A fé precede a razão e purifica o coração para receber a luz da 

grande razão. O estatuto da fé se dirige à formação de uma nova concepção de sujeito. O ser 

humano imbricado no processo da fé é criatura, iluminado pela luz divina e detentor de uma 

interioridade sustentadora e essencial: a alma. Essa alma é imagem da própria essência de 

Deus: é imortal e, como tal, não pode perecer (AGOSTINHO, 1998, p. 86-87).  A fé que 

fundamenta é o mesmo artifício que justifica a reinterpretação do dualismo platônico em torno 

do ser.  

A „ontologia da interioridade‟ agostiniana assume como centralidade a relação que há 

entre a alma e o seu Criador, entendendo o Criador como força sobrenatural e fundante do 

próprio agir humano. Corpo e alma são expressões de uma mesma realidade que encontra o 

seu fundamento na „eternidade‟. A alma é germe vital, impossibilitado pela sua própria 

natureza de subsistir fora do gênero da vida. O corpo, por sua vez, mesmo que em âmbito 

mais elaborado, continua com o mesmo afã platônico de depósito da alma, pois segundo 

Agostinho “toda morte é certa extinção da alma ou da vida no corpo” (1998, p. 87).  

 Nesse sentido, Agostinho realiza uma redução radical da doutrina platônica 

acomodando-a à teologia cristã. Não assume a teoria platônica como tal, mas o que mais lhe 

fez entusiasmar em Platão: “uma filosofia da interioridade e da transcendência que atinge o 

verdadeiro Deus uno e trino” (HUISMAN, 2001, p. 21). Para ele, a reflexão platônica é a que 

mais se aproxima da doutrina cristã, principalmente pelo fato de reconhecerem que a 

felicidade humana não consiste nos prazeres do corpo ou da alma, mas na participação-fruição 

divina.  

 Assim, pode-se dizer que a maior divergência de Agostinho com a reflexão platônica é  

acerca da mediação. Enquanto que a força da virtude e dos valores espirituais eram 

enfatizados pelos filósofos, em nenhum momento o mistério divino professado pelo 

cristianismo fora afirmado como base. Havia, portanto, uma ligação fundante, porém, errônea, 

nas formas de conceber. A filosofia platônica envolvia um politeísmo dominante; o 

cristianismo, envolve uma doutrina trinitária que não se furta à Unicidade de um único Deus e 

à unidade de uma única fé (AGOSTINHO, 1977, p. 167-170). 

O pensamento agostiniano carrega a força e a herança do pensamento platônico. Se em 

Platão a metafísica está na perspectiva do „inteligível‟, em Agostinho os seres e a verdade 

estão compreendidos no plano da interioridade. Isto é: o ponto de partida é sempre a 

iluminação divina que age em nós. Cabe ao ser humano descobrir o conteúdo dessa 

iluminação que está no plano do divino. O fundamento da razão e da inteligência está na fé de 
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que Deus é a origem e a razão de todas as coisas. O reducionismo dessa concepção  apresenta 

dentre outros aspectos a ideia de um “metaficismo da interioridade”. O ser é à medida que 

atende aos anseios do divino. A fé acaba determinando os caminhos do conhecimento. Há o 

risco de uma espécie de fideísmo e de transcendentalismo acerca das verdades mais 

fundamentais. 

Na educação, esse tipo de reducionismo visa transformar a tarefa pedagógica em mero 

espontaneísmo, achando que a verdade educativa está no próprio indivíduo e desenvolvendo a 

ideia de que o processo formativo está atrelado à busca de um conhecimento dado, completo e 

acabado. Há o risco de pensar a educação como um mero ato de consultar conteúdos já 

preestabelecidos e que devem simplesmente ser consultados, não deixando que o educador 

seja protagonista e nem o educando sensível aos apelos da tarefa pedagógica. Educar, aqui, 

seria um ação de „ungidos‟, supervalorizando a ação iluminadora dos educadores e dos 

educandos, muitas vezes vistos como intercessores da captação do conhecimento interior. 

 

2.1.4 Santo Tomás de Aquino: “Fides quaerens intellectum” 

 

 O período escolástico corresponde à Idade Média propriamente dita. Ali a teologia 

entrou na Universidade como disciplina, ocupando um status todo particular. A inteligência 

da fé, “rationes”, constrói o edifício da “scientia”. Elabora-se uma sistematicidade que 

contempla todos os aspectos da “Doctrina Christiana”, privilegiando as “quaestiones” e 

“disputationes” do que propriamente o aspecto pastoral, muito presente na Patrística. 

 Como se tratava da construção intelectual da “Scientia Christiana”, o principal método 

utilizado foi a dialética, entendida como o uso metódico da razão, em especial nos moldes do 

aristotelismo. Diferentemente da Patrística, que enaltece as ligações ao pensamento platônico, 

a Escolástica cristianiza o pensamento aristotélico, principalmente no que se refere à 

compreensão de metafísica, ética, política e cosmologia. 

 O principal representante da história da escolástica é Santo Tomás de Aquino (1225-

1274). É ele quem reorienta a compreensão da filosofia como cúmplice de um mesmo 

itinerário de descoberta, em que “a Fé e a Razão constituem as duas asas pelas quais o espírito 

humano se eleva para a contemplação da Verdade” (JOÃO PAULO II, 1998, p. 4). 

 Segundo Gilson (1995), a filosofia tomista baseia-se em dois pontos fundamentais: a 

distinção entre a razão e a fé, e a necessidade de sua concordância. A razão pertence ao 

domínio da filosofia, baseada na razão natural, tornando-se acessível apenas aquilo que se 
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torna possível pelas suas próprias capacidades; a fé, por sua vez, baseia-se na revelação, na 

autoridade divina.  

Esses dois domínios que tocam a inteligência humana assumem posições 

concordantes. A primeira é de que tanto a razão, quando no seu uso correto, quanto a 

revelação, que tem Deus por origem, seriam incapazes de gerar o engano, uma vez que se 

trata de duas verdades que, por si só, tendem a corroborar uma à outra. São relações 

verdadeiras e inteligíveis em que conclusão de uma que contradiz a outra acaba se 

identificando com o próprio erro e, portanto, estranha à própria verdade. Assim, “temos o 

dever de levar o mais longe possível a interpretação racional dos dados da fé, de remontar 

pela razão até a revelação e tornar a descer da revelação à razão” (GILSON, 1995, p. 656). 

Uma segunda posição concordante é fato de Tomás colocar para a filosofia a 

responsabilidade de compreender a própria fé, pois a ciência da fé é composta a partir de dois 

enfoques teológicos: a teologia revelada, que parte do dogma, e a teologia natural que a razão 

elabora (AQUINO, 2001, p. 140). A primeira, não se requer fundamento, simplesmente se 

aceita pelo agraciamento divino e pela decisão livre do indivíduo em aderir ao conteúdo 

revelado; a segunda, por sua vez, corresponde a uma resposta racional das razões da própria 

fé, da qual Santo Tomás foi exímio elaborador.  

Para Gilson (1995), Tomás de Aquino coroou com a sua teologia natural a teologia 

revelada. Mais do que uma simples metafísica, Tomás de Aquino elabora uma obra filosófica 

que assume explicitamente a influência da teologia que, por sua vez, fornece todo o plano do 

seu desenvolvimento: “(...) é um fato, e nada mais, que suas obras sistemáticas são sumas de 

teologia e que, por conseguinte, a filosofia que expõem nos é oferecida segundo a ordem 

teológica” (p. 657). 

Se o plano teológico é o que dá o rumo de toda investigação, há que se considerar o 

fato de a fé assumir uma centralidade de pensamento, mesmo que não seja o ponto de partida, 

ela é o ponto de chegada. Diferentemente de uma metafísica de interioridade, o pensamento 

tomista enfoca o intelecto que se afasta de si e que retoma o próprio lugar como 

reconhecimento da verdade divina. Se em Agostinho a fé era o ponto de partida, em Tomás de 

Aquino, a fé é o ponto de chegada através das vias do intelecto. 

A razão é o modo pelo qual o ser humano confere o dado revelado. Nesse sentido, é 

próprio da razão: destacar os dados da Revelação e da Tradição; analisar as imagens e os 

conceitos em que são expressas as verdades da fé, destacando os dados analógicos; apresentar 

as verdades que são acessíveis e suportes inseparáveis da mensagem inicial; assumir todo o 

campo do conhecimento humano que se apresenta na reflexão do intelecto sobre o que ele 
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mesmo crê; desempenhar o papel no seio do dado bruto da revelação a partir da meditação da 

Palavra e da obra de Deus, manifestando a ordem interna e inteligível desse dado (AQUINO, 

2001, p. 161). 

O modo que se desenvolve o pensamento tomista revela o realismo da própria filosofia 

do ser. Para Tomás de Aquino, ser é existir. A sua ontologia apela necessariamente para a 

consideração de um Deus existente que é, ao mesmo tempo, essência. O ser se define em 

função da existência que, por sua vez, não existe senão compreendendo a essência a partir da 

qual ele é ato. Trata-se de Deus, que é Ato puro de existir e que precisa ser concebido não só 

pela fé, mas como realidade total e suprema (Ibid., p. 187-189). Deus já não é um fim a ser 

contemplado, mas a origem que dá sentido a todas as coisas e que, como tais, assim 

participam da sua natureza divina (Ibid., p.44). 

O conceito de natureza enfatiza o de essência. Deus é a natureza inalienável. A 

natureza alienável se liga a essa primeira natureza pela via da semelhança, tornando-se 

aperfeiçoada pela própria essência divina, a graça que comunica o ser de Deus. A essência 

divina é a razão suficiente que origina a operação de atualidade. Deus é ser mesmo. Só Ele é 

subsistente, único e inteiramente simples. Todas as outras coisas que participam do ser 

possuem uma natureza restritiva do ser e são constituídas de essência e existência como 

princípios verdadeiramente distintos (HUGON, 1998, p. 45). 

A natureza divina perpassa toda a criação. O modo que a segunda participa da 

primeira é na forma de processão e não de essência, de semelhança e não de igualdade. De 

processão porque todas as coisas de Deus procedem; de semelhança porque, dentre todas as 

coisas, é o homem o ser que verdadeiramente é imagem e semelhança do Criador.  

Para Tomás de Aquino, a semelhança é uma certa unidade. O uno, categoria dos 

transcendentes, tanto é comum a todas as coisas como pode se aplicar a cada uma em 

particular. Olhando o ser humano como um bem particular, percebe-se que o bem, o uno, 

pode se referir a alguma coisa particular como antecedente a ela e, ao mesmo tempo, como 

subsequente, enquanto designa alguma perfeição da mesma. 

Assim, diz Tomás, “o bem é antecedente ao homem, enquanto o homem é um bem 

particular, e, por sua vez, o bem é subsequente ao homem, enquanto dizemos que certo 

homem especialmente é bom, por causa da perfeição da virtude” (AQUINO, 2002, p. 640). A 

partir daí, a semelhança ser considerada como antecedente e subsequente à imagem: 

antecedente, enquanto é mais comum do que a imagem e, subsequente, enquanto significa 

uma perfeição da imagem. 
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 Tomás de Aquino dá uma significação mais racional à fé. Ele toma a fé como 

cúmplice e não escrava da razão. Há uma dupla missão do intelecto e da fé: o primeiro, 

pertence à razão e, o segundo, pertence à revelação. Ambos, tem origem numa mesma razão 

maior e transcendente: Deus, que não é apenas essência, mas também existência. O 

reducionismo se apresenta justamente quando a partir do discurso racional a fé passa a ser 

compreendida sempre em função de uma mesma realidade: a afirmação da revelação. Por 

mais que se dê a impressão de integralidade entre razão e fé, a ênfase na razão como elemento 

de fundamentação gera o sentimento de que há sempre uma pré-condição no ato de pensar. 

 Na perspectiva da educação, o ato de educar fica comprometido quando a formação 

integral se restringe a uma busca pré-determinada de fundamentação. Não há um elemento 

pré-determinado de fundamentação. O que há é uma interconexão de elementos que se juntam 

para fundamentar o ato de educar, de conhecer e de dar sentido à própria vida. O desejo da 

razão não pode ser absolutizado ou reduzido a mera fundamentação educativa. Os elementos 

mais transcendentes não estão separados dos elementos mais imanentes da experiência 

humana.  

 

2.1.5 O racionalismo cartesiano: a razão como ato suficiente para o conhecimento  

 

 A história do conhecimento coincide com a história da humanidade. As formas de 

conceber a história e os seus sujeitos estão interligadas aos processos epistemológicos do 

existir. Cada período representa mais do que a sucessão de um tempo que passa. Representa, 

sim, o envolvimento humano que se desenvolve em forma de descoberta, elaborando novas 

compreensões e reestruturando trajetos humanos de realidade. 

Assim aconteceu na modernidade: a volta do homem para si mesmo. Tal volta se faz 

fortemente presente na ruptura que se sucedeu a partir das querelas entre o conhecimento 

filosófico e o conhecimento teológico. O humanismo renascentista é consequência desse 

embate. O homem é colocado no centro da história, visto como indivíduo, conquistador, 

dominador. A renascença define este homem potencializado, celebrado, exaltado até a 

divindade, dominador da natureza e senhor do mundo. A imanentismo antropológico - ou o 

humanismo imanentista - acaba por se configurar como o conjunto de elementos que brotam 

da visão unilateral do homem como ser capaz de viver sem transcendência, detentor de uma 

nova metafísica e de uma racionalidade caracterizada pela impressão de ser capaz de dominar 

a natureza. 
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No final do século XVI, René Descartes (1596-1650), considerado por muitos como o 

fundador da Filosofia Moderna, fundamenta as bases do racionalismo moderno, tentando 

unificar o vasto campo do conhecimento, antes disperso em construções teóricas isoladas e 

frágeis. Para isso, considera como principal condição a superação da dúvida, dando um salto 

do pensamento ao ser que pensa e, consequentemente, um salto que separa a subjetividade da 

objetividade (TAVARES, 1998, p.39). 

Com isso, a ciência assume um novo direcionamento. As ciências particulares são 

desenvolvidas a partir de novos enfoques, levando-se a uma concepção mecanicista do mundo 

(Descartes, Galileu e Newton), capaz de explicar a si mesmo enquanto elemento que funciona 

autonomamente. As novas bases do pensamento moderno e, consequentemente, dos novos 

parâmetros do saber científico, inauguram na ciência a postura de ser um conhecimento 

“ordenado, sistemático e mediado dos entes e de suas propriedades. Um conhecimento 

descritivo, mensurante, definitório e explicativo das coisas, através de suas causas ou 

princípios. Um corpo orgânico de conhecimentos” (MARTINS FILHO, 2003, p. 193). 

Mais do que objetivar uma possível solução dos problemas até então investigados pela 

ciência, Descartes vislumbra elaborar um sistema que compreenda o desenvolvimento 

científico em substituição ao sistema escolástico, afirmando o estudo do mundo visível a 

partir de parâmetros que fogem à mera consideração das qualidades e formas substanciais 

presentes no modelo anterior. 

Descartes refuta toda e qualquer certeza como ponto inicial do conhecimento. Ele 

coloca em evidência a dúvida metódica, que consiste em tomar como falsa toda e qualquer 

afirmação que pelo crivo da razão possa apresentar um mínimo de dúvida. Da mínima dúvida, 

chegar-se ia ao indubitável. E isto só é possível pelo ato do pensar que, pelo ato de duvidar e 

conceber o falseamento das coisas, de forma consequente afirma o sujeito que pensa. 

Portanto, o ato de pensar objetivamente leva à afirmação de uma subjetividade que reconhece 

sem escrúpulos o que para ele é o primeiro princípio da filosofia que buscava: “penso, logo 

existo”. Trata-se de uma verdade que não garante objetivamente a sua comprovação, mas no 

âmbito da intuição lhe aparece como indubitável: “E tendo notado que em penso, logo existo  

nada há que me garanta que digo a verdade, exceto que vejo muito claramente que para pensar 

é preciso existir, julguei que podia tomar por regra geral que as coisas que concebemos muito 

clara e distintamente são todas verdadeiras” (DESCARTES, 1996, p. 39). 

Diferente da forma que se desenvolvia a ciência de sua época, o plano de Descartes 

consistia em conduzir retamente o espírito humano. Era nisto que consistia fazer ciência para 

ele. Nesse intuito ele desenvolve em sua obra O Discurso do Método o caminho específico 
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para realizar tal empreitada, pois, segundo ele, a verdadeira ciência a ser procurada não é 

aquela que está além do indivíduo, mas nele mesmo e no grande livro do mundo (1996, p.13-

14). A percepção do mundo enquanto objeto está diretamente dependente da percepção do 

sujeito enquanto si mesmo, capaz de pensar a si e objeto a ser conhecido. Para isso, Descartes 

apresenta os quatro preceitos que constituem o método para se levar ao conhecimento 

verdadeiro de tudo que se pode conhecer. 

 

O primeiro era de nunca aceitar coisa alguma como verdadeira sem que a 

conhecesse evidentemente como tal;  (...) O segundo, dividir cada uma das 

dificuldades que examinasse em tantas parcelas quantas fossem possível e 

necessário para melhor resolvê-las. O terceiro, conduzir por ordem meus 

pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de 

conhecer, para subir pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento 

dos mais compostos; e supondo certa ordem mesmo entre aqueles que não se 

precedem naturalmente uns aos outros. E, o último, fazer em tudo 

enumerações tão completas, e revisões tão gerais, que eu tivesse certeza de 

nada omitir (1996, p. 23). 

 

A clareza e a distinção são elementos fundamentais para se chegar ao conhecimento 

verdadeiro, à evidência. Somente à luz da razão é que pode nascer a certeza que, por sua vez, 

é concebida intuitivamente. Não há um intermédio para conceber o que seja verdadeiro. 

Somente a razão se autofundamenta e se autojustifica. O reconhecimento do que é claro e 

evidente vem pelo próprio espírito racional que não se baseia em outras ideias ou conceitos, 

mas apenas em si mesma. 

Chegar a essa certeza é partir do simples para o complexo. Tornar simples o que é 

complexo gera a abertura para se entender melhor as partes. A ideia de decomposição do todo 

possibilita o processo de separação entre o que é ambíguo e verdadeiro. Trata-se de um 

processo analítico, em que o conjunto só pode ser compreendido na sua totalidade se houver 

uma compreensão exaustiva dos seus elementos singulares. Trata-se da cisão necessária, 

segundo Descartes, em que o objeto é isolado cada vez mais para que o sujeito possa 

apreendê-lo com propriedade. 

A decomposição das partes encontra o seu sentido na sua ordenação sintética e 

articulada. Trata-se de uma recomposição dos elementos inicialmente simplificados e que 

precisam ser, de forma coesa, percebidos como absolutos e independentes, capazes de 

iluminar os elementos relativos e dependentes. 

E por fim, chega-se à completude da enumeração enquanto exigência sine qua non 

para alcançar o conhecimento verdadeiro. Segundo Reale e Antiseri (2004), chega-se à 
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enumeração e à revisão: a primeira verifica se a análise é completa; a segunda verifica se a 

síntese é correta.  

O pensamento, para Descartes, é o que existe de mais factual no sujeito e que o faz 

consciente disto. Entenda-se aqui todo o conjunto de operações intelectivas, volitivas e 

imaginárias e sensitivas. A verdade não consiste tanto nas consequências operacionais do 

pensamento, mas na verdade que o pensamento apresenta acerca destas operações.  

Descartes não descobre apenas as regras do Método, mas opera uma reviravolta do 

Cogito, não se restringindo à elaboração de um método que apenas o protegesse das ilusões e 

levasse a ciência a dominar a própria natureza. A consciência do Cogito o leva a considerar a 

existência como um elemento dado que, por si, carrega uma dualidade que em parte contraria 

o desejo clássico da ciência de conceber a natureza como algo objetivo e material nos 

parâmetros meramente fenomenológicos. Ele sai da consideração meramente objetiva do 

Cogito e torna essa mesma objetividade elemento do próprio Cogito. O próprio Descartes 

assim se expressa na sua quarta parte do Discurso do Método:  

 

Por isso reconheci que eu era uma substância, cuja única essência ou 

natureza é pensar, e que, para existir, não necessita de nenhum lugar nem 

depende de coisa alguma. De sorte que este eu, isto é, a alma pela qual sou o 

que sou, é inteiramente distinta do corpo, e até mais fácil de conhecer que 

ele, e, mesmo se o corpo não existisse, ela não deixaria de ser tudo o que é 

(DESCARTES, 1996, p. 38-39). 

 

 Ao mesmo que se torna absoluta a própria razão, Descartes deixa bem clara a cisão 

existente entre res cogitans a res extensa, entre a realidade espiritual e o mundo material. 

Trata-se de duas realidades claramente distintas e irredutíveis uma à outra. No homem, essas 

duas substâncias estão juntas. A razão é a única que pode discernir acerca da verdadeira 

verdade, que vence os sentidos e supera as emoções. Alimentar um pensamento claro e 

distinto para melhor viver é o passo considerado como mais importante para se alcançar a 

verdade indubitável da razão. 

 O racionalismo já é reducionista por si mesmo. Encontrar na razão a única forma de 

dominar a natureza faz com que se delineie uma proposta metodológica a partir da qual se 

coloca em evidência a certeza, a divisão compartimentada, o ordenamento e a enumeração 

completa dos fenômenos estudados. A consequência disso é a cisão que existe entre o mundo 

material e mundo espiritual, o sujeito e o objeto. Dessa maneira não há espaço para a 

integralidade, pois essa visão unilateral da Razão se coloca como absoluta maneira de 

conceber a realidade e os fenômenos pela própria Razão investigados. 
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 Na perspectiva da educação, o racionalismo gera uma cisão radical no processo de 

formação dos educandos: de um lado afirma a realidade concreta das coisas e, do outro, 

reconhece a capacidade intelectiva do ser humano. O educador é mais um facilitador da razão 

metódica do que um „criador‟ de caminhos educativos. No racionalismo, a razão gera uma 

relação mecânica na perspectiva epistemológica, pois concebe o conhecimento sempre na 

relação sujeito e objeto. Olhar para a razão como centro de si mesma e dos processos de 

ensino aprendizagem fazem-nos perder os referenciais da própria vida, uma vez que não 

podemos esquecer que as realidades mais profundas da nossa existência não são provadas ou 

manipuladas pela razão dicotômica, mas pela razão integral.  O racionalismo de inspiração 

cartesiana continua a dar as regras na construção do conhecimento e no desenvolvimento da 

formação do ser humano. A consequência disso é que educadores e educandos são chamados 

a se adequarem a um projeto de Razão senhora de si e não de uma Razão de significados. 

 

2.1.6 O empirismo de John Locke e de David Hume 

 

Os modos de conceber o conhecimento na sua forma originária toma uma nova 

configuração no Séc. XVII, após o convívio com as ideias racionalistas. Trata-se do olhar 

questionador do inatismo e da esquematização de uma nova corrente denominada de 

empirismo, que encontra a sua correspondência fortemente elaborada nos pensamentos de 

John Locke (1632-1704) e David Hume (1711-1776). Ambos reformulam o problema do 

conhecimento e as suas bases “genéticas”. Diferente de Descartes, que apresentou uma nítida 

apologia ao inatismo e à ideia enquanto pura realidade intelectual, eles fundamentam em seus 

escritos a convicta e irremediável certeza de que o conhecimento, e a ideia, em particular, tem 

origem sensível. 

Mesmo outros pensadores já tendo se debruçado sobre as questões da objetividade e 

da experiência como elementos fundamentais para conceber o conhecimento, Locke e Hume 

sistematizam um movimento contra a metafísica tradicional que se iniciara na Inglaterra. 

Trata-se de uma corrente refutatória do racionalismo e do inatismo que considera a 

experiência sensível como critério e norma de verdade. Que defende a ideia de que a 

imanência atende a todos os critérios de verdade. Não havendo transcendência, a experiência 

sensível seria o elemento primordial para entender a atividade intelectual enquanto 

combinação de sensações. 

Segundo Abbagnano (2000), considerar a experiência como dado fundamental 

significa a negação do aspecto absoluto da verdade e o reconhecimento de que toda verdade é 
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passível de ser colocada à prova. Portanto, diz o autor, “o empirismo não se opõe à razão ou 

não a nega, a não ser quando a razão pretende estabelecer verdades necessárias que valham 

em absoluto, de tal forma que seria inútil ou contraditório submetê-los a controle” (p.326). 

John Locke sistematiza o que ele entende por empeiria na sua obra Ensaio Sobre o 

Intelecto Humano, publicado em 1690 depois de um longo período de gestação. Mesmo que 

outros pensadores já tenham anteriormente refletido acerca do intelecto humano, Locke 

desenvolve uma preocupação direta com as capacidades, funções e limites que compreendem 

este intelecto. Mais do que uma análise dogmática ou crítica, é assumida uma postura radical 

acerca do conhecimento e das suas condições. Não mais o objeto é colocado no centro, 

apenas, mas o sujeito que conhece. Este sujeito não mais é visto apenas como aquele que 

concebe a existência, mas um ser pensante que reflete sobre a sua capacidade de discernir 

objetivamente acerca das próprias condições do pensar. 

Para tanto, coloca-se em evidência uma dupla preocupação: o estudo da origem 

psicológica do conhecimento humano e a compreensão da racionalidade do real tal como é em 

si (Zarca in HUISMAN, p. 608). Com isto, pergunta-se pela objetividade do saber acerca das 

coisas exteriores e, consequentemente, desperta o anseio de compreender a incidente 

colaboração da experiência no processo de conhecer.  

O ponto de partida é a construção de um esquema todo particular de crítica ao 

inatismo, visando superar o racionalismo, o que de certa forma gera uma nova teoria do 

conhecimento. Para Locke, descobrir o alcance do entendimento e até onde as suas faculdades 

podem alcançar a certeza é o intento principal (1999, p. 30). Se as ideias são os objetos sobre 

os quais o pensamento Lockeano se debruça, pois a experiência já não é um dado a ser 

compreendido, mas aceito como óbvio, então é a partir do conceito de ideia que a sua 

investigação começa. Para ele, a ideia “é o termo mais indicado para significar qualquer coisa 

que consiste no objeto do entendimento quando o homem pensa (...), qualquer coisa que pode 

ser entendida como fantasma, noção, espécie, ou tudo o que pode ser empregado pela mente 

pensante” (LOCKE, 1999, p. 32). Investigar como elas aparecem na mente é a primeira tarefa 

de Locke. 

Diferentemente de Descartes, Locke nega o inatismo e sistematiza uma nova 

compreensão em que as ideias derivam da experiência. As ideias não são inventadas ou 

forjadas pelo intelecto, mas ao contrário, a fonte de todas as ideias está na experiência, que se 

afirma ao mesmo tempo como limite do próprio intelecto. 

Mais do que identificar o sentido do termo ideia, é fundamental identificar o lugar que 

ela ocupa no processo de conhecimento. Para isso, torna-se indispensável o encaminhamento 
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da crítica ao inatismo, entendido como o conjunto de proposições que defende a ideia de que 

há na mente a presença de conteúdos anteriores à experiência, que subsistem desde o 

momento que o ser humano passa a existir. Com essa crítica, Locke desmitifica a ideia de que 

o „assentimento universal‟ acerca da aceitação do aspecto a priori das ideias possa ser critério 

válido para a verdade. A conclusão óbvia que ele tira é que nenhum conteúdo pode ser inato, 

uma vez que são necessários alguns passos para que se alcance o entendimento e que 

precisam ser atendidos como um processo que vai da experiência ao entendimento: em um 

primeiro momento os sentidos tratam com ideias particulares, como que preenchendo um 

espaço vazio para, em seguida, a mente se familiarizar com algumas delas, depositando-as na 

memória e estipulando nomes; o passo seguinte compreende a abstração que a mente faz, 

apreendendo gradualmente o que ele chama de nomes gerais. “Embora a posse de ideias 

gerais, o uso de palavras gerais e a razão geralmente cresçam juntos, não vejo como isto possa 

de algum modo prová-las inatas. Concordo que o conhecimento de algumas verdades aparece 

bem cedo na mente, mas de modo tal que mostra que não são inatas” (1999, p. 41). A 

linguagem material e as ideias se encarregam de enriquecer a mente e produz o exercício da 

faculdade discursiva.  

A experiência envia para o intelecto o seu conteúdo. A ação pensante da alma só se 

desenvolve após esse processo, assim como o próprio Locke afirma: 

 

Suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel em branco, 

desprovida de todos os caracteres, sem nenhuma ideia; como ela será 

suprida? De onde lhe provém este vasto estoque, que a ativa e ilimitada 

fantasia do homem pintou nela com uma variedade quase infinita? De onde 

apreende todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo, 

numa só palavra: da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela 

fundado, e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento (1999. p. 

57). 

 

A ideia da alma humana como tabula rasa é focalizada a partir do que Locke entende 

por experiência. Não se trata de uma mera ação fora da mente, mas de uma ação originária do 

que há na mente. Para isso, ele fala de dois tipos de experiência a que provamos e que 

compõem o que ele compreende por ideias simples: os objetos sensíveis externos e as 

operações internas do nosso espírito, incluindo os movimentos da nossa alma.  Dos primeiros, 

derivam as ideias de sensação, que é fonte das ideias, dependente dos sentidos e a partir deles 

se encaminham para o entendimento, o sentido externo; dos segundos, derivam as ideias 

simples de reflexão, que é a observação feita pela mente acerca das suas próprias operações, o 
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sentido interno (Ibid., p. 58). Existe ainda uma terceira categoria de ideias que é aquela que 

procedem ao mesmo tempo da sensação e da reflexão. 

Ao perceber e receber as ideias simples, o espírito é passivo. Uma vez de posse das 

ideias simples, o espírito opera de vários modos sobre elas, tornando-se ativo e produzindo o 

produto de tão atividade que são as ideias complexas, combinando-as entre si, ou separando 

algumas ideias de outras a que estão ligadas, chamadas de ideias gerais.  

As ideias complexas são distinguidas por Locke em três grupos: “As ideias de 

substância, em que a coisa representada subsistiria por si mesma; as ideias de modo, em que a 

coisa representada não é concebida como subsistente por si mesma; as ideias de relação, que 

consistem na comparação de duas ideias distintas” (Yves-Charles Zarka in HUISMAN, 2001, 

p. 609). As ideias gerais, por sua vez são as que se provém da capacidade de abstração 

presente no intelecto. O esquema a seguir retrata em especial a forma que Locke expõe a sua 

compreensão das ideias complexas (1999, p.91): 

 

Figura 3 – Esquema das ideias complexas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (LOCKE, 1999, p. 91) 

 

Se por um lado John Locke é considerado o sistematizador do empirismo inglês, é 

David Hume o sistematizador do empirismo dito associacionista. O empirismo de Hume é 

considerado cético por desencadear uma crítica ferrenha à subjetividade e à metafísica. Não 

reconhece o poder da razão em si mesma e critica o princípio de causalidade enquanto 

elemento metafísico que sustenta toda a realidade natural.   

Em sua obra Investigação Sobre o Entendimento Humano, publicada em 1748, Hume 

desenvolve um empirismo que desemboca no ceticismo. Faz jus à raiz empírica lockeana ao 

afirmar que tudo o que se conhece procede da experiência, porém, radicaliza quando afirma 

que tudo o que está na mente humana são percepções e que essas percepções podem ser de 

dois tipos: as impressões e as ideias. Ambas se distinguem pela sua força e vivacidade, em 
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que as percepções mais fortes correspondem às impressões e as percepções mais fracas 

correspondem às ideias, que são cópias das impressões: “Todos os materiais do pensamento 

derivam das nossas sensações externas ou internas; mas a mistura e composição deles 

dependem do espírito e da vontade (...) Todas as nossas ideias ou percepções mais fracas são 

cópias de nossas impressões ou percepções mais vivas” (HUME, 1996, p.37). 

Com essa concepção, cai por terra a questão das ideias inatas. Somente as impressões 

originam. As ideias, além de originadas, são sempre capazes de criar, mas com limites 

estritos. Seu poder de criação só pode ser extraído dos sentidos externos. Há impressões 

simples – qualidades isoladas - e impressões complexas, os objetos enquanto tais. As 

impressões complexas nos são dadas de imediato. As ideias complexas  podem ser cópias das 

impressões complexas, assim como, fruto das combinações múltiplas que ocorrem no 

intelecto. 

As ideias simples se agregam de tal forma que geram uma conexão expressada pelo 

princípio de associação. Segundo esse princípio, entre as ideias há uma força que conecta e 

que é indissolúvel, capaz de indicar para cada um ideias simples mais adequadas a se 

resumirem em ideias complexas. Esse trajeto de associação é sustentado por três 

propriedades: semelhança, contiguidade – no tempo e no espaço - e causa e efeito. Esses 

correspondem, respectivamente, ao que Hume afirma:  

 

Que estes princípios servem para ligar ideias, não será, creio eu, muito 

duvidoso. Um quadro conduz naturalmente nossos pensamentos para o 

original; quando se menciona um apartamento de um edifício, naturalmente 

se introduz uma investigação ou uma conversa acerca dos outros. E, se 

pensamos acerca de um ferimento, quase não podemos furtar-nos a refletir 

sobre a dor que o acompanha (Ibid, p. 41). 

 

A relação causa e efeito assume uma função de paradigma, pois é a partir dela que se 

baseiam os raciocínios referentes aos fatos (Ibid., p. 49). É esta relação que fundamenta as 

inferências acerca dos fatos e que nos faz ir além da memória e dos sentidos, possibilitando a 

um acontecimento a partir de outro. Essa relação não pode ser percebida a priori, uma vez 

que o acontecimento posterior não pode ser assegurado antes da sua factualidade pelos 

elementos de demonstração ou intuição.   

A originalidade da reflexão de Hume em relação a Locke é a pergunta acerca dos 

fundamentos das conclusões originadas da experiência, enfatizando, inclusive, o aspecto do 

que há de compreensão do que se possa entender como ciência: como garantir  que as regras 
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do passado possam se tornar futuro? O que garante a repetição do fato? Qual é o princípio 

fundante? O que nos garante que não se trata de uma empreitada frustrante?  

A resposta apresentada por Hume a essas questões é enfática: o que permite o conjunto 

de inferências intelectivas acerca da experiência é o costume ou hábito. Todas as conclusões 

da experiência encontram neste princípio o seu respaldo, uma vez que é a força do hábito que 

confere a possibilidade de uma “existência atual” com o status de experiência. É o princípio 

que torna útil a experiência e gera a expectativa que aconteça uma série de eventos 

semelhantes aos do passado (Ibid., p.63).  

A expectativa, no entanto, não basta para caracterizar o acontecimento. É preciso 

acreditar na existência do próprio fenômeno. Neste sentido, 

 

a crença é definida por Hume como uma maneira de sentir (felling) mais 

forte, mais firme do que aquela que de ordinário acompanha as simples 

ficções da imaginação; sua fonte é a conjunção habitual do objeto que se nos 

apresenta com aquilo que permanece presente em nossa memória ou em 

nossos sentidos. O mecanismo é sempre o mesmo: em todos os casos, por 

uma transição habitual, passamos de um objeto presente à ideia de outro 

objeto que estamos acostumados a conjugar ao primeiro (Didier Deleule in 

HUISMAN, 2001, p. 520). 

 

 À medida que se afirma como a única origem do conhecimento, o empirismo se afirma 

já como reducionismo, pois a experiência para a ser a fonte de todo o conhecimento e de toda 

a compreensão da verdade. À luz de Locke, toda percepção ou construção intelectiva tem a 

sua origem na experiência sensível, que se afirma como critério de verdade. Não há, portanto, 

verdade inata e pronta a ser descoberta. À luz de Hume, o seu empirismo se transforma em 

ceticismo que, por si só, já é um elemento reducionista. 

 Levada à experiência educativa, vê-se o grande perigo do relativismo educativo, isto é, 

entender a educação como mera prática das percepções dos sujeitos. O reducionismo na 

lógica do empirismo pode desencadear na educação uma espécie de empirismo pedagógico, 

em que educar é desenvolver práticas educativas de acordo com o meio e os sujeitos que lá 

estão. Na verdade há um centralismo na prática e não necessariamente nos sujeitos. Ensinar e 

aprender passam a ser muito mais uma prática do que um processo em desenvolvimento. 

Corre-se o risco de desbancar tudo aquilo que não se afirma propriamente como metafísico e 

valorizar uma espécie de formação que não vislumbra a interconexão das relações, mas a 

percepção orientada e pontal para situações educativas específicas. 
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2.1.7 A Filosofia transcendental de Immanuel Kant 

 

A história das ideias na Modernidade coincide com a preocupação direta acerca do 

status do conhecimento diante da natureza. É a história da formação da ciência a partir da 

centralidade dicotômica sujeito-objeto e da importância de um e de outro diante dos 

fundamentos, condições e possibilidades do que propriamente possa se conceber como 

verdade. Desde o sistema aristotélico-ptolomaico de Nicolau Copérnico (1473-1543), o 

realismo de Galileu Galilei (1564-1642) e a física clássica de Isaac Newton (1642-1727), a 

ciência reclama para si uma nova identidade interpretada metodologicamente por Francis 

Bacon (1561-1626) e René Descartes (1596-1650) e fortemente influenciada pelos parâmetros 

empiristas de Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) e David Hume (1711-

1776). 

A ciência toma para si o status de sistematização do saber. Desbanca a metafísica 

clássica e centra-se na produção de um cogito diretamente responsável pela justificação das 

formas concretas de entender os fenômenos e as razões que lhe são fundantes. Neste ínterim, 

o transcendentalismo originário dá lugar ao empirismo originante, em que a experiência e os 

fenômenos são tidos como justificativas de si mesmos. 

A ciência fica, portanto, compreendida a partir de dois parâmetros: o do racionalismo, 

que amplia a compreensão metodológica e a limita, e o do empirismo que transfere a 

compreensão racional do método à experiência, procurando fundamentar objetivamente o 

estudo da natureza enquanto elemento puramente empírico. Com essas duas proposições 

acerca da origem e dos fundamentos do conhecimento, cria-se uma nova compreensão da 

metafísica, antes excluída pelos pressupostos da filosofia de David Hume e, agora, colocada 

por Kant ladeando a própria física. Esse processo é chamado por muitos de idealismo, por 

promover uma reviravolta na metafísica e considerar a realidade não como elemento 

determinante do conhecimento, mas ao contrário: propõe que o sujeito seja independente do 

objeto conhecido. 

Immanuel Kant (1724-1804) é um dos principais responsáveis por desencadear esse 

novo processo de revisão da metafísica. A leitura de Hume e o contato com as ideias do 

empirismo o despertam do “sono dogmático” e o levaram a considerar uma nova postura do 

sujeito diante da realidade, questionando-se acerca do conhecimento humano, das suas 

condições e possibilidades, sistematizando algumas questões tais como: o que é o 

conhecimento humano? O que é possível conhecer? E possível uma ciência pura? Teria a 

metafísica o status de ciência? 
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 Kant tentou elaborar um discurso que pudesse superar a dicotomia racionalismo-

empirismo, em que o conhecimento é muito mais do que dados unicamente da razão ou da 

experiência: o conhecimento, segundo ele, deve constar de juízos universais derivados do 

conhecimento sensível. O conhecimento é constituído de algo que provém da experiência (a 

posteriori) e de algo que já existe no próprio sujeito (a priori), que antecede a qualquer 

experiência. Nisto, a metafísica volta-se para o sujeito e supera o ontologismo e o empirismo 

cético. Torna-se uma filosofia transcendental “que se ocupa menos dos objetos, que do nosso 

modo de conhecer, na medida em que este deve ser possível a priori” (KANT, 2001, p.53). 

Por isso, a finalidade da Crítica da Razão Pura é colocar a própria razão sob judice, e 

novamente reorientá-la ao conhecimento de si mesma, isto é, procurar saber o que pode e até 

onde pode ir o entendimento e a própria razão, independentemente da experiência. 

 Para o filósofo de Königsberg, o conhecimento começa pela experiência, o que não 

quer dizer que todo ele dela derive. Se há um conhecimento que não seja originado pela 

experiência e pelas impressões dos sentidos, este é denominado de a priori, distinto do a 

posteriori, que é o conhecimento empírico. O conhecimento a priori é constituído por juízos a 

priori, aqueles que apresentam uma total independência da experiência. O aspecto apriorístico 

da realidade torna-se central na compreensão kantiana do conhecimento, pois é a partir dele 

que se constitui o conhecimento verdadeiramente científico, que requer critérios seguros para 

distinguir o conhecimento puro do conhecimento empírico. 

 Determinar a possibilidade, os princípios e a extensão do conhecimento a priori 

deveria ser a busca da ciência filosófica. O verdadeiro conhecimento é formado por 

proposições ou juízos universais e necessários, entendendo o termo “juízo” não apenas como 

afirmação ou negação de algo, mas como uma relação entre conceitos pensados e que neles 

estão contidos a ideia de sujeito e de predicado. O conceito que tem o status de predicado e 

que já está contido na identidade do próprio sujeito e que, por análise, pode ser extraído desta 

identificação, gera o que Kant denomina de juízo analítico; de outra forma, quando o conceito 

que funciona como predicado não está contido no conceito de sujeito, então refere-se ao juízo 

sintético. Os juízos analíticos são identitários, explicativos e explicitam o fato de que o 

predicado em nada acrescenta ao sujeito; os juízos sintéticos, por sua vez, não são pensados 

por identidade, mas por extensão, acrescentando ao sujeito um predicado que antes não fora 

pensado, assim como o próprio Kant exemplifica: “Quando digo, por exemplo, que todos os 

corpos são extensos, enuncio um juízo analítico (...) Em contrapartida, quando digo que todos 

os corpos são pesados, aqui o predicado é algo completamente diferente do que penso no 

simples conceito de um corpo em geral.” (Ibid., p. 43).  
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 Os juízos de experiência, portanto, são todos sintéticos e, como tais, não poderiam ser 

analíticos por não apresentarem as qualidades de universalidade e necessidade. Surge, assim, 

uma terceira modalidade de juízo, denominada por Kant de juízo sintético a priori. É o tipo de 

juízo em que o predicado acrescenta algo novo ao sujeito ampliando o conhecimento 

universal e necessário, tendo o fundamento no próprio sujeito com sua sensibilidade e 

intelecto, descentrando o objeto. Trata-se, segundo Kant, da “incógnita X” na qual se apoia o 

entendimento, por acreditar que há fora do conceito A um predicado B que lhe é estranho, 

mas ao mesmo tempo estaria ligado a esse conceito. Para ele, o juízo sintético a priori 

“acrescenta esta segunda representação à primeira, não só com generalidade mais do que a 

experiência pode conceder, mas também com a expressão da necessidade, ou seja, totalmente 

a priori e por simples conceitos” (Ibid., p. 45). 

 A investigação acerca dos fundamentos dos juízos sintéticos a priori encontra-se na 

composição da primeira parte da sua Crítica da Razão Pura, denominada por ele de estética 

transcendental, que é o estudo das estruturas da sensibilidade, o modo como se forma o 

conhecimento sensível. O sujeito que conhece é, portanto, um sujeito de sensibilidade e de 

intelecto. 

 O conhecimento das formas a priori da sensibilidade só se dá pela intuição, que é o 

conhecimento imediato dos objetos. Se os objetos são dados ao sujeito pela sensibilidade e 

esta fornece a relação, ao entendimento é dado o papel de pensar esses objetos, gerando os 

conceitos (Ibid., p. 61). Assim, são considerados como que as duas formas puras de intuição 

sensível o espaço e o tempo que, de per si, não podem ser vistos como realidades externas, 

mas elementos a priori que servem para que o sujeito organize melhor o que lhe está fora. A 

percepção do que é externo em relação ao tempo e ao espaço só é possível por causa da 

intuição apriorística que há no sujeito. 

 No que se refere ao aspecto das formas a priori do entendimento, evidenciam-se as 

categorias, que funcionam como conceitos puros, que não têm conteúdo, por serem formas a 

priori, condição do conhecimento (KANT, 2001, p. 110-111). Kant assegura que os conceitos 

e a intuição estão interligados, surgindo desta relação a lógica enquanto “capacidade de 

produzir representações” (Ibid., p. 88) e que, como ciência do intelecto em geral divide-se em 

lógica geral e lógica transcendental. A primeira, se preocuparia com o estudo das leis e 

princípios gerais do pensamento, prescindindo dos conteúdos;  já a segunda, debruçar-se-ia 

sobre os conceitos puros, sem abstrair das intuições puras de tempo e espaço, não 

prescindindo dos conteúdos.  
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 Kant distingue, na lógica transcendental, a analítica transcendental e a dialética 

transcendental. A analítica decompõe a “própria faculdade intelectiva” (Ibid., p. 99), a fim de 

examinar os próprios conceitos a priori. A dialética, por sua vez, evidencia uma nova 

faculdade, a razão, responsável por conferir aos conhecimentos do entendimento a maior 

unidade possível: “Todo o nosso conhecimento começa pelos sentidos, daí passa para o 

entendimento e termina na razão, acima da qual nada se encontra em nós mais elevado que 

elabore a matéria da intuição e a traga à mais alta unidade do pensamento” (KANT, 2001, p. 

289). 

 Toda a compreensão de Kant na Crítica da Razão Pura nos leva a crer que o espírito 

humano nada pode saber acerca das realidades que transcendem aos fenômenos. E é por isso 

que se impõe uma nova metafísica, capaz de conceber a instabilidade entre o idealismo 

absoluto e um realismo que admite a coisa em si, apesar de nunca ser possível o seu 

conhecimento. A coisa em si, então, seria o elemento que torna possível a filosofia 

transcendental e, consequentemente, sustentaria o pensamento kantiano. Segundo Kant, 

 

quando denominamos certos objectos, enquanto fenômenos, seres dos 

sentidos (phaenomena), distinguindo a maneira pela qual os intuímos, da sua 

natureza em si, já na nossa mente contrapormos a estes seres dos sentidos, 

quer os mesmos objectos, considerados na sua natureza em si, embora não os 

intuamos nela, quer outras coisas possíveis, que não são objectos dos nossos 

sentidos (enquanto objectos pensados simplesmente pelo entendimento) e 

designamo-los por seres do entendimento (noumena)” (2001, p. 268). 

 

 Sob o olhar de Kant, o conhecimento é reduzido a um feixe de considerações e 

sistematizações que evocam a sensibilidade e o entendimento. Ambos lançam-se à atividade 

Transcendental em busca de um horizonte que, se existe, é inatingível. Só se conhece pela 

experiência, porém, ela não esgota a verdade. E é isto que faz com que o ser humano vá além 

do propriamente empírico, não prescindindo da experiência enquanto tal. O que há de 

analítico e sintético no conhecimento o é a partir das relações entre os conceitos que intuem a 

coisa em si, o numeno, e a coisa que aparece para nós, o fenômeno.  

 Kant busca uma resposta que supere o racionalismo inatista e o empirismo cético, no 

entanto, acaba por firmar um agnosticismo seguro em que a razão, por mais que fosse o ápice 

da sua dialética transcendental, torna-se incapaz de afirmar ou negar a existência do mundo, 

da alma e de Deus e até mesmo da incapacidade da própria razão em conhecer a verdade tal 

como ela é. À medida que se busca a Verdade, a única certeza que se poderá chegar é o fato 

de que tudo o que conhecemos é pela experiência e, se há algo que não intuímos no aspecto 
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fenomênico, é justamente aquilo que, mesmo não se restringindo a este, permanece a ele 

conectado. 

 O pensamento kantiano propõe uma nova crítica à metafísica. O reducionismo dessa 

proposta consiste no fato de considerar as condições do conhecimento como elementos 

determinantes de uma nova relação: o sujeito independente do objeto conhecido. Kant tenta 

elaborar o meio termo do conhecimento a partir do qual a metafísica reloca a importância do 

sujeito para o qual se volta. O espírito humano nada pode saber acerca das realidades que 

transcendem os fenômenos. Dizer que que o reconhecimento do inatingível já é um processo 

de formação da consciência do sujeito é reduzir o conhecimento  a considerações e 

sistematização que evocam a sensibilidade e o entendimento, mas que ocupam uma origem 

diferenciada. O nômeno e o fenômeno acabam abarcando a realidade e explicando as 

possibilidades de alcance ou não do conhecimento: o que aparece para mim, é fenômeno; o 

que não aparece e talvez nunca possa aparecer, é nômeno.  

 O reducionismo a partir dessa compreensão gera uma espécie de “agnosticismo 

seguro”, isto é, a razão torna-se incapaz de reconhecer a verdade naquilo que ela é de mais 

verdadeiro e, consequentemente, torna-se incapaz de afirmar ou negar qualquer realidade 

como sendo certa. Tudo o que conhecemos é pela experiência, e aquilo que não intuímos em 

forma de fenômeno, mesmo que a ele não se restrinja, a ele permanece conectado. 

 Na educação, o reducionismo acerca das condições do conhecimento podem gerar uma 

espécie  de “agnosticismo pedagógico”; que pode nos tornar incapazes de ir além do que nos é 

dado e inibir voos emancipatórios para novos conhecimentos e para novas realidades. Acordar 

do „sono dogmático‟ pode se restringir a uma mera aceitação de que há limites para despertar. 

Por outro lado, corremos o risco de um conformismo do conhecimento, dicotomizando-o 

como experiência apriori ou experiência aposteriori, dando sentido a uma espécie de 

maniqueísmo epistemológico em detrimento de um conhecimento agregador. 

 

2.1.8  Hegel e o panlogismo espiritual 

 

Georg Wihelm Friedrich Hegel (1770-1831) é um dos pensadores mais influentes do 

séc. XIX. Assim como outros que lhe antecederam, Hegel se preocupa em delinear o itinerário 

que a razão trilha para chegar ao saber. Direciona as suas principais críticas à tradição 

racionalista e romântica, principalmente aos pressupostos kantianos, por acreditar serem eles 

demasiadamente baseados no formalismo e na formação de um ideal de conhecimento. A 

Filosofia de Hegel é a filosofia do idealismo absoluto, que concebe a realidade como 
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expressão de um mesmo princípio racional: o Espírito infinito. É o absoluto que se 

desenvolve continuamente, agora não mais seguindo a lógica determinante do conhecimento e 

dos seus limites, mas acolhendo a dinamicidade do próprio Espírito. 

O sistema hegeliano torna-se filosofar pelo fato de acrescentar na história uma nova 

forma de relacionar sujeito e objeto. A realidade não é concebida na ótica da substância e da 

dicotomia, mas na afirmação do Sujeito e do Espírito (HEGEL, 1992a, p. 24). Há uma 

imbricação na forma de conceber a essência e a existência, uma vez que a experiência do 

conhecimento toca à presença Universal do Espírito, que é Absoluto, e se desenvolve 

continuamente nos momentos que formam essa absoluticidade. Trata-se de um Absoluto que 

abarca o universal e o particular e que vislumbra a ideia de uma relação compacta pela via da 

racionalidade. Para Hegel, a relação do Espírito Absoluto com os seus momentos segue um 

caminho imbricado e dinâmico, em que é “o todo que retorna a si mesmo a partir da sua 

sucessão como da sua extensão, e é o conceito simples, que se tornou tal, desse todo. Mas a 

efetividade deste simples todo consiste no fato de que aquelas figuras, que se tornaram 

momentos, novamente se desenvolvem” (1992a, p. 27).  

O movimento próprio deste Espírito é o voltar-se para si mesmo de forma reflexiva, 

levando-o a perceber o “ser em si”, o “fora de si” e o “ser em si e para si”, que é retorno para 

si. Trata-se de um movimento triádico e circular, em que o “círculo pressupõe seu fim como 

sua meta, que o tem como princípio, e que só é efetivo mediante sua atualização e seu fim” 

(HEGEL, 1992a, p. 30). Para Soares (2009), o universal e o imediato fazem parte deste 

momento único e absoluto. O conhecimento do absoluto é representado por este  universal 

revelado à medida que a consciência atua. E nisto consiste o objetivo de Hegel: identificar 

através da mediação do saber dialético o que há de real e essência em cada fenômeno (p. 19-

20). 

Aqui se fundamenta aquele que é considerado o mais importante escrito de Hegel, A 

fenomenologia do Espírito, que outra coisa não é senão um plano literário que busca ser a 

exposição do saber tal como ele nos aparece para, a partir daí, trilhar um caminho que só pode 

ser protagonizado pela consciência: o caminho de retorno do Espírito a si mesmo.
9
 O caminho 

da manifestação do Espírito é o mesmo caminho a que se educa a consciência humana. O 

pensamento acerca do ser é sempre mediado com o próprio ser. Isto significa que a 

                                                             
9
 “La Fenomenología Del Espíritu pretende ser „la exposición del saber tal como va apareciendo‟: tal era, AL 

menos, el plan pedagógico inicial del autor. Trátase  de conducir Al individuo de su punto de vista natural a um 

punto de vista científico, al del espíritu que se conoce a si mismo. Por el camino del mismo saber em gestación, 

que partiendo de las sensaciones inmediatas de los sentidos, se remonta, comprendiendo cada vez más, de um 

modo cada vez más mediado, hasta el conocimento” (BLOCH, Ernst. El pensamiento de Hegel. México-Buenos 

Aires: Fondo de Cultura Econômica, 1947,  p. 44). 
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consciência, ao dar-se conta de si, não percebe apenas o que há fora de si, mas volta-se para si 

mesma como objeto da própria investigação da verdade. 

 Assim, o papel principal da Fenomenologia do Espírito é “apresentar o movimento da 

consciência que busca saber a si mesma e para si mesma, um movimento da consciência que 

busca tornar-se consciência de si” (SOARES, 2009, p. 19). Esse movimento é desenvolvido 

por Hegel em três momentos, os quais correspondem à primeira parte da sua Fenomenologia: 

a consciência, a autoconsciência e a razão. 

 A consciência é o existir imediato do Espírito. É o aqui e o agora que se apresentam, 

mas que não permanecem. É o conhecimento do mundo como se nos apresenta, que é 

diferente e independente de si, que é outro. E que possui dois momentos: o momento do saber 

e o momento da objetividade, que é negativo em relação ao saber. Mesmo nesta oposição, o 

espírito encontra a si como objeto de si, no movimento de torna-se outro a caminho da 

superação.  

A autoconsciência é quando a própria consciência identifica o que ela é propriamente. 

A consciência de si centra-se ao redor da sua própria identidade, tornando efetiva a guerra 

contra o outro que se encontra diante de si. O encontro com outras autoconsciências gera uma 

querela inevitável em que a verdadeira realização da autoconsciência só é possível na guerra 

necessária pela vida ou pela morte (HEGEL, 1992a, p. 128-129). Aqui se contempla uma das 

mais belas e expressivas páginas sobre a dialética: a figura da relação entre o senhor e o 

servo. Trata-se de dois momentos que são como que “figuras opostas da consciência: uma, a 

consciência independente para a qual o ser-para-si é essência; outra, a consciência dependente 

para a qual a essência é a vida, ou o ser para um Outro. Uma é o senhor, outra é o escravo” 

(Ibid., p. 130). Nisto, diz Hegel (1992a): 

 
A verdade da consciência independente é por conseguinte a consciência 

escrava. Sem dúvidas, esta aparece de início fora de si, e não como a verdade 

da consciência-de-si. Mas, como a dominação mostrava ser em sua essência 

o inverso do que pretendia ser, assim também a escravidão, ao realizar-se 

cabalmente, vai tornar-se, de fato, o contrário do que é imediatamente; 

entrará em si como consciência recalcada sobre si mesma e se converterá em 

verdadeira independência (p. 131-132). 
 

A coisificação do servo não possibilita ao senhor reconhecer-se como consciência de 

si. O servo não é polo dialético a ser confrontado, pois não é reconhecido como 

autoconsciência e, por isso, o senhor não pode se realizar também como autoconsciência. O 

senhor, por sua vez, é polo dialético do servo, uma vez que a sua consciência de mandatário é 

reconhecida pelo servo ao obedecê-lo. A consciência servil encontra a si mesma na busca do 
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seu significado pleno a partir da superação da liberdade abstrata, da autocontradição e da 

própria nulidade. 

A razão, por sua vez, “é a certeza da consciência de ser toda a realidade” (HEGEL, 

1992a, p. 153). Aqui, a consciência, como razão, sabe ser unidade de pensar e ser. O 

pensamento da própria razão leva a considerar que a particularidade do mundo já revela a 

universalidade do absoluto: 

 
A razão é espírito quando a certeza de ser toda a realidade se eleva à 

verdade, e [quando] é consciente de si mesma como de seu mundo e do 

mundo como de si mesma. O vir-a-ser do espírito, mostrou-o o movimento 

imediatamente anterior, no qual o objeto da consciência, - a categoria pura, - 

se elevou ao conceito da razão. Na razão observadora, a pura unidade do Eu 

e do ser, do ser-para-si e do ser-em-si, é determinada como Em-si ou como 

ser,e a consciência da razão se encontra. Mas a verdade do observar é antes 

o suprassumir desse instinto que encontra imediatamente, desse ser-aí 

carente-de-consciência. [Na razão ativa], a categoria intuída, a coisa 

encontrada, entram na consciência como o ser-para-si do Eu, que agora se 

sabe como Si na essência objetiva (HEGEL, 1992b, p. 7). 
 

A Filosofia do Espírito se refere à Ideia que retorna a si. Tanto o Espírito Objetivo, 

que abrange a Antropologia, a Fenomenologia e Psicologia, quanto o Espírito Subjetivo, que 

se realiza nas Instituições históricas da família, da sociedade e do Estado, seguem o 

desenvolvimento da dialética. A dialética penetra em si mesma, afirmando o movimento que 

vai do imanente propriamente dado ao saber absoluto através da negatividade. A verdade é 

encontrada no processo que se afirma e que, por natureza, carrega a sua latente nulidade. É a 

própria experiência que abarca este processo. É o progresso do conteúdo absoluto 

historicizado nos momentos que lhe são próprios e que tem como objetivo chegar à 

experiência de si mesmo, ao vislumbre definitivo do Absoluto. 

O progresso espiritual é o progresso dialético. É a irrupção do novo que se presentifica 

como resultado de um movimento motriz da própria manifestação do absoluto. Não se trata de 

uma manifestação objetivamente presumida ou subjetivamente calculada, mas de um processo 

que se encarrega de enfatizar os três momentos da própria dialética: a unidade imediata do 

conceito, o enfrentamento do conceito consigo mesmo e o restabelecimento da unidade do 

próprio conceito através da superação da contradição (HEGEL, 1992a, p. 70-71). Segundo 

BLOCH (1947), nenhuma dessas três determinações pode se opor como independente em 

relação às outras duas. As três estão entrelaçadas e superam-se de forma finita mirando a 

plenitude. São um conceito vivo, uma unidade vital plasmada em conceito, momentos do 

lógico-real, de cada conceito e do todo que se apresenta como verdadeiro. 
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Hegel ilustra a existência desses momentos a partir do desabrochar de uma flor 

(1992a, p. 22). O botão desaparece por ter sido rejeitado pela flor que, por sua vez, é 

explicada por meio do fruto que é um falso existir da planta, que surge no lugar da flor como 

verdade da planta. Trata-se de formas distintas que se repelem e são incompatíveis, porém, 

necessárias para o retorno à unidade originária. 

Os momentos da filosofia hegeliana confluem para o entendimento de um todo 

orgânico que se manifesta na história enquanto processo de negativação da própria 

experiência. Se por um lado a crítica hegeliana ao formalismo deu origem ao seu sistema 

filosófico, por outro, o mesmo sistema acaba reduzindo toda a realidade ao elemento formal-

concreto da ideia. A manifestação do Espírito na história é a manifestação do Absoluto em 

forma de “para-si”, negatividade necessária para superar o próprio momento e evoluir no 

processo de retorno ao “em-si” da realidade espiritual. 

Neste sentido, a Filosofia do Espírito de Hegel se transforma em um panlogismo 

espiritual, no qual a mais plena das experiências no mundo não é outra coisa senão uma 

particular experiência em via de progresso e superações; o mais insignificante aspecto da 

negatividade pode ser a certeza de que a plenitude se afirma sobremaneira naquele momento. 

E isto gera o sentimento de que ao invés de superar a dicotomia sujeito-objeto reclamado pela 

ciência moderna, Hegel tenha unificado as experiências espistemológicas e históricas, 

juntamente com os seus sujeitos, em uma única e mesma realidade: o Espírito. 

O panlogismo espiritual de Hegel torna-se reducionista não pelo seu aspecto 

metodológico-dialético, mas pelo seu grau de idealismo absoluto. Tudo conflui para um só 

aspecto: o retorno do Espírito a si mesmo. Tudo é manifestação da Verdade do Espírito. 

Sujeito e Espírito são expressões de uma mesma realidade, a absoluta. Há uma ênfase muito 

forte no contraditório quando visto fora da dialética. A consciência, a autoconsciência e a 

razão são manifestações de uma mesma razão que é dinâmica. 

A ideia de que tudo é expressão do Absoluto gera na educação um sentimento de pré-

determinismo. Levada ao extremo, a dialética hegeliana pode se apresentar na educação como 

manifestação diferenciada do „mesmo‟. Reduz-se a experiência pedagógica a um mero 

caminho de progresso, embates e superações, apontando para uma ideia de unificação 

epistemológica e histórica: o Espírito. Não será reduzir a educação a uma experiência de 

superação apenas, quando o ser mais não é apenas um movimento dialético, mas um salto 

humano para a integralidade? Na educação, ficar no aspecto de superação para voltar a si 

mesmo é perigoso pelo fato de olhar o „mesmo‟ sempre como elemento de retorno e de não de 

novidade existencial e epistemológica. 
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2.1.9 Karl Marx: materialismo e dialética. 

 

O questionamento acerca do conhecimento e das contradições históricas perpassa o 

pensamento hegeliano e avança em pleno séc. XIX. Trata-se de um tempo marcado pelo auge 

das grandes revoluções iniciadas nos séculos anteriores, com destaque para as Revoluções 

Industrial e Francesa. As mudanças estruturais das formas de produção e trabalho geraram 

uma nova organização política para o Estado Moderno. O Antigo Regime, movido por um 

poder metafísico que submetia os cidadãos às regras e burocracias de um poder absoluto e 

divino, dá lugar a uma nova configuração política europeia, em que a burguesia ascende ao 

poder e deixa à mostra o teor divisório da própria sociedade. Em nome do povo e dos ideais 

de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, a Revolução Francesa sepultou mais uma estrutura 

política do que propriamente uma forma de dominação. Mesmo com esses ideais, a sociedade 

continuou sendo dominada pelo poder de uns poucos, com um detalhe: os mesmos ideais 

transformaram-se em ideologia.  

Neste ínterim, a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no por volta de 1750, já 

dava origem a novos grupos sociais – burguesia e proletariado – e à gênese formadora de um 

novo tipo de estrutura social, a sociedade capitalista. Com uma classe específica no poder e 

com o surgimento desenfreado de uma massa de trabalhadores, crescia a necessidade de 

condições dignas para todos no trato com a novidade Industrial.  

Neste contexto, surge a figura emblemática e ao mesmo tempo intelectual de Karl 

Marx (1818-1883), assim como as bases do marxismo
10

 propriamente dito. Para ele, era 

inconcebível compreender o progresso de uma nova sociedade que prescindisse do 

                                                             
10

 Quase sempre há uma identificação  tautológica entre os termos marxismo, comunismo e socialismo. Mesmo 

tendo diferenças sutis e estando imbricadas, assim podemos definir o que propriamente chamamos de 

comunismos ou marxismo: “Tal ideologia pode ser resumida nos seguintes pontos: 1º a personalidade humana 

depende da sociedade historicamente determinada a que pertence, e nada é fora ou independente da própria 

sociedade; 2º a estrutura de uma sociedade historicamente determinada depende das relações de produção e de 

trabalho próprio desta sociedade; 3º a luta de classes tem caráter permanente e necessário em toda e qualquer 

sociedade capitalista; 4º depois de alcançar o ponto máximo de concentração de riqueza em poucas mãos e de 

empobrecimento e nivelamento de todos os trabalhadores, a sociedade capitalista passa, necessária e 

inevitavelmente, para sociedade socialista, que possui e exerce diretamente os meios de produção e é, por isso, 

sem classe; 5º existe um período de transição entre a sociedade capitalista e a sociedade comunista. Durante o 

qual o proletariado assumirá o poder e o exercerá, assim como os capitalistas fizeram, em seu próprio proveito. 

Esse será o período da ditadura do proletariado” (ABBAGNANO, 2000, p. 162-163). Outrossim, costuma-se 

distinguir o que propriamente se chama de pensamento marxiano e pensamento marxista. O pensamento 

marxiano seria o conjunto de ideias que compõem o pensamento originário de Karl Marx; o pensamento 

marxista, propriamente dito, seria o conjunto de interpretações feitas do pensamento de Marx, em especial pelos 

seus seguidores do assim denominado socialismo real que, depois, deu destaque sobretudo ao quinto aspecto 

supracitado, que entendeu a ditadura do proletariado como ditadura do partido comunista. O resultado, bem 

sabemos, especialmente no extremismo do stalinismo-leninismo, que partidarizou todas as atividades do Estado 

e quis difundir tal perspectiva a todas as nações ditas socialistas. 
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desenvolvimento do espírito humano. Por isso, critica toda e qualquer explicação metafísica 

da realidade e assenta o seu pensamento e a sua insistência no sujeito real, que não se submete 

a uma consciência que se presume universal, mas ao contrário, afirma a vida concreta que 

determina a própria consciência.  

Nas duas primeiras Teses sobre Feuerbach, Marx fundamenta o que vem a ser uma 

das afirmações bases do seu materialismo e da sua práxis: “A questão de saber se cabe ao 

pensamento humano uma verdade objetiva não é uma questão teórica, mas prática. É na 

práxis que o homem deve demonstrar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno 

de seu pensamento” (MARX, 2003, p. 100). Nega-se aqui, a explicação escolástica ou 

espiritual da realidade, e afirma-se a materialização objetiva de toda e qualquer gênese 

explicativa. Trata-se de uma objetividade que, além de material, se move na história 

dialeticamente, em constante mudança e superação de estados. O pensamento dialético 

encontra um novo rumo de desenvolvimento, um novo caminho de realização do dinamismo 

histórico.  

Em Hegel, o espírito absoluto é o ponto de partida e de chegada. Em Marx, ao 

contrário, não há a busca de um ser absoluto, subjetivo ao processo histórico e único 

responsável pelo devir como síntese de momentos contraditórios de si mesmo. Há, porém, a 

tentativa de fundamentar o sistema dialético não mais como força motriz de um espírito 

absoluto, mas como força motriz da realização do ser humano a partir de um mundo 

objetivado. 

O que caracteriza a dialética marxiana
11

 é o seu caráter histórico, trazendo consigo a 

negatividade presente e a própria negação. Tal dado de coisas só pode transformar a sua 

negatividade em positividade a partir da liberação das possibilidades a ele inerentes, gerando 

uma nova ordenação objetiva das coisas. O novo é a verdade do velho, mas tal verdade só 

encontra a sua afirmação na ação autônoma e libertadora dos homens. Aqui, enfatiza-se a 

presença objetivante e objetiva do ser humano em relação ao processo histórico. 

Tanto para Hegel como para Marx, a dialética explicita o fato de que a negação 

inerente à realidade é o princípio gerador de todo o progresso histórico. Isso faz com que todo 

                                                             
11 Adotamos aqui a compreensão defendida por Arno MÜNSTER, na obra “Utopia, messianismo  e apocalipse 

nas primeiras obras de Ernst Bloch”. São Paulo: Unesp, 1997. O termo “marxiano” é aqui entendido diferente 

do termo “marxista”. O pensamento marxiano seria o conjunto de ideias que compõem o pensamento originário 

de Karl Marx; o pensamento marxista, propriamente dito, seria o conjunto de interpretações feitas a partir do 

pensamento de Marx, em especial pelos seus seguidores do assim denominado socialismo real que, depois, deu 

destaque sobretudo ao quinto aspecto supracitado, que entendeu a ditadura do proletariado como ditadura do 

partido comunista. O resultado foi o extremismo do stalinismo-leninismo, que partidarizou todas as atividades do 

Estado e quis difundir tal perspectiva a todas as nações ditas socialistas. 
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e qualquer fato (realidade) seja sempre visto como a negação e restrição de possibilidades 

reais (MARCUSE, 1988, p. 259). É o elemento que aponta para a realização da totalidade 

marxiana em meio ao mundo e à condição social. É no processo de contínua superação que 

reside o propriamente humano do homem. 

Com isso, compreende-se que a dialética marxiana dá-se em um universo objetivado 

em busca da própria „totalidade‟, numa particularidade da história, numa realidade social 

concreta. Ao ver o mundo, o contexto e as forças materiais de trabalho e produção em que os 

seres humanos estão imersos, é possível emergir a própria consciência do humano que cada 

um carrega. A consciência não é mais o ponto de partida. Parte-se sim, de uma história 

concreta, perceptiva das negações e reestruturadora da própria realização. E isso só é possível, 

segundo Marx, pela via da força histórica e relacional dos homens: 

 

Na produção social da própria vida, os homens contraem relações 

determinadas, necessárias e independentes de sua vontade, relações de 

produção estas que correspondem a uma etapa determinada de 

desenvolvimento das forças produtivas materiais (...) O modo de produção 

da vida material condiciona o processo em geral de vida social, político e 

espiritual. Não é  a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao 

contrário, é o seu ser social que determina sua consciência” (1996, p. 52). 

 

 Os homens estão sujeitos, numa sociedade capitalista, a determinar as suas relações 

por vias diversas, identificando aqui a principal relação que há entre o homem e a natureza. 

Ao falar de natureza, quer-se expressar o mundo enquanto realidade objetiva, que está sujeita 

à ação do homem, e que mal aproveitada, tal relação priva o próprio homem da sua ação 

transformadora, tornando-o subserviente ás ordens do que detêm os meios de produção e que, 

por muitas vezes, acabam por desumanizar a si mesmos. Tais relações se efetivam em uma 

sociedade de contradições, antagônica do ser social. A sociedade de classes é um desses 

antagonismos, em que o homem passa quase que obrigatoriamente a inverter as suas relações. 

O trabalho humano, na sua objetividade, deixa de ser um momento de dignificação do homem 

para torná-lo apenas uma relação material alienada. 

 Se as relações materiais são históricas e implicam a interação entre o ser humano e a 

natureza, então trata-se de uma relação dialética. Não é uma natureza universal em si, mas a 

natureza dada, historicamente percebida e objetivamente trabalhada. A partir da relação 

homem x natureza é que se encontra a tese do materialismo histórico, a partir do qual “as 

formas assumidas pela sociedade ao longo da sua história dependem das relações econômicas 

predominantes em certas fases dela” (ABBAGNANO, 2000, p. 652). São essas relações de 
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produção que constituem o que é denominado por Marx de estrutura econômica da sociedade, 

sobre a qual está edificada a superestrutura, que são as formas jurídicas e políticas da 

sociedade. 

 A história é, para Marx, um ato de origem superado pela consciência. Na atividade do 

homem encontra-se a superação que constitui a história. Portanto, fala-se da “dialética 

marxiana como sendo um método histórico que lida com um estágio particular do processo 

histórico: o ser social (...) O movimento só é dialético na medida em que ele ainda não é 

dirigido pela atividade autoconsciente de indivíduos livremente associados” (MARCUSE, 

1988, p. 287-288).  

A pré-história é a história da sociedade de classes que, pela própria contradição, já 

prepara a efetividade da história da humanidade com a retomada das relações superadoras no 

seio dos próprios antagonismos: “uma formação social nunca perece antes que estejam 

desenvolvidas todas as forças produtivas para as quais ela é suficientemente desenvolvida, em 

novas relações de produção mais adiantadas jamais tomarão o lugar, antes que suas 

contradições materiais de existência tenham sido geradas no seio mesmo da velha sociedade” 

(MARX, 1996, p. 52). 

  As relações se dão principalmente no processo de objetivação do trabalho. O homem, 

à medida que vende a sua força de trabalho, está extinguindo a sua própria individualidade. 

Está „objetificando‟ a si mesmo. Está sendo objeto da realidade na qual está imerso, perde a 

sua identidade. O homem, para Marx, é objetivo e real, e não imaginário e abstrato. A 

consciência é o ser consciente, sendo o ser do homem o seu processo de vida real. Na vida 

real e objetiva é que acontece o processo histórico. 

 Assim, é o materialismo dialético o grande responsável por dar sentido á concepção 

material e histórica do ser humano. A dialética marxiana é histórica. A meta final está na 

abolição de toda e qualquer estrutura monopolizadora e relativista do ser humano. A teoria é a 

seguidora da prática, das atividades dos indivíduos. A ação humana, diante da alienação e da  

reificação dos meios de produção, é uma ação perseguidora da síntese desses antagonismos.  

 A superação dos antagonismos é possível ao efetivar-se da liberdade. Quando todos os 

homens puderem viver como artífices da história. Quando o homem, enfim, agir 

conscientemente como articulador de uma história na qual se concretize a socialização dos 

meios de produção – o reino da liberdade, o que configurará o retorno consciente e objetivo 

do homem á sua „essência‟, ao „em si‟ de si mesmo, à consciência absoluta do seu próprio 

antagonismo, assim como falara Hegel. A diferença agora é que, 
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em Hegel, supera-se a objetividade porque o ser do real é sujeito absoluto, e 

a objetividade em si mesma se torna princípio de alienação. Em Marx, o que 

supera é tão somente um modo de ser da objetividade, sem abandonar jamais 

a objetividade como tal, compreendida nela o fato de que tudo está em 

constante transformação. Com a transformação da objetividade transforma-

se também o ser da consciência, visto que esta encontra o seu ser na 

objetividade. Compreende-se, por isso, que Marx se preocupe em 

caracterizar em primeiro lugar a objetividade, e não a consciência: é que ele 

quer estabelecer a existência humana e a história em bases terrenas 

(BORNHEIM, 1983, p. 194). 

 

 A interpretação das teorias de Marx foi feita na sua maioria por forças que se diziam 

representar o que de mais genuíno existia em seu pensamento. Deu-se vigência sobremaneira 

a um sociologismo radical do que propriamente a uma sociabilidade emancipadora. Para o 

leninismo-stalinista o mais importante é que a classe trabalhadora tomasse o poder e fosse 

criado um novo poder centralizado do Estado, desenvolvendo uma ditadura burocrática. Em 

nome de uma sociabilidade digna e humanista efetivaram-se projetos totalitários e 

profundamente desumanizadores, um dogmatismo social que se impunha política e 

ideologicamente.  

 A incidência de tais posicionamentos gerou na sociologia nascente o que Jaspers 

(1965) denomina de “perversão da ciência” e que exerceu considerado poder no decorrer do 

séx. XX. Para ele, quando a sociologia se degenera em ciência totalitária, acontecem estranhas 

manifestações entre os seus adeptos: “o desejo de poder domina o desejo de verdade. O 

conhecimento que se tem do homem passa a ser mais importante do que o próprio homem. 

Adota-se, por vezes, atitude de singular superioridade, como a de quem possuísse 

conhecimento absoluto, capaz de tudo penetrar e de tudo esclarecer” (p. 92). 

 O reducionismo no pensamento de Marx acontece quando é transformado em 

sociologismo, isto é, quando se considera que apenas as práticas materiais e sociais é que 

definem todo o processo de identidade humana. Quando há um centralismo nas relações 

históricas e materiais como determinantes dos processos humanos e formativos. A dialética, 

torna-se determinada e determinante. O motor da história não é apenas a relação social, mas a 

relacionamento social que se imprime a partir das relações materiais e históricas. 

 Na perspectiva do sociologismo e do materialimos de cunho marxisna, na lógica do 

reducionismo, tudo gira em torno das relações dialéticas e materiais da história. Há sempre 

por trás de cada situação pedagógica um elemento relevante acerca das condições materiais 

dos sujeitos pedagógicos. A educação é esse campo de embate histórico e ideológico que 

precisa superar toda e qualquer estrutura inibidora em favor de um processo emancipador de 

ser humano e de sociedade. A superestrutura, na qual se localiza o saber e a formação 
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humana, encontra o seu sentido na influência que terá na infraestrutura. Isto é, a formação do 

ser humano e os seus elementos implicadores apontam para uma meta específica, concreta e 

social: a superação histórica de toda e qualquer estrutura que impeça o ser humano de ser 

mais. Educar, portanto, é preparar sujeitos históricos conscientes e aptos ao processo de 

consciência e de emancipação concretas na sociedade. 

  

2.1.10 O positivismo de Auguste Comte 

 

A apartir do séc. XVI a humanidade foi acometida pelo surgimento de um saber 

melhor sistematizado e metodologicamente mais objetivo. A ciência e a própria filosofia se 

apropriavam de uma nova linguagem para expressar a sua compreensão de mundo e de ser 

humano. A ciência, em especial, havia descoberto a possibilidade de ter um caminho próprio, 

baseando-se em princípios que, objetivamente, são passíveis de reconhecimento, 

experimentação e comprovação. A metafísica dá lugar á experimentação; as certezas 

previamente afirmadas dão lugar à eminência de experimentos, comprovações e leis que 

possam explicar a realidade propriamente dita.  

O surgimento do positivismo enquanto movimento de pensamento faz parte deste novo 

processo do saber científico e filosófico. Mesmo tendo sido empregado pela primeira vez por 

Saint Simon (1760-1825) para designar a exatidão do método da ciência e a sua extensão, foi 

Augusto Comte (1798-1857) o principal sistematizador do positivismo, conduzindo-o ao 

status de corrente filosófica na segunda metade do séc. XIX. A sua principal característica é a 

centralidade da ciência, reconhecendo ser ela a única capaz de guiar a vida individual e social 

dos indivíduos. Acompanha o desenvolvimento humano e tecnológico do seu tempo e 

reconhece o advento da Indústria como o ápice de um processo dito positivo. 

Para Comte (1996), não é possível datar a gênese e o aparecimento do espírito 

positivo, pois se trata de um processo que começou a se manifestar gradativamente desde as 

sistematizações mais remotas da ciência e da filosofia. Caracterizado pelo desprendimento da 

teologia e da metafísica, o positivismo é pronunciado de forma singular nas descobertas de 

Bacon, Descartes e Galileu, fazendo com que a ciência fosse compreendida não apenas como 

estudo dos fenômenos da natureza, mas também das diferentes organizações sociais. Assim, a 

ciência amplia o seu alcance e solidifica os seus métodos no campo de um estudo específico 

da física social, que Augusto Comte chamará de Sociologia. Neste sentido, o termo 

“positivo” evoca “o que é posto, estabelecido ou reconhecido como um fato, as verdades de 

fato” (ABBAGNANO, 2000, p. 777).  
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Segundo Reale (1991), apesar de ter se difundido por diferentes países, o positivismo 

enquanto corrente filosófica apresenta traços comuns que permitem identificá-lo como tal. 

Diferente do idealismo, o pensamento positivista afirma o primado da ciência e dos seus 

métodos como os únicos válidos para o estudo tanto dos fatos naturais como da sociedade; 

apresenta-se como uma corrente otimista não só em relação aos métodos científicos, mas 

também no que se refere ao desenvolvimento da técnica e da sociedade; o fato de apresentar-

se como a única forma de lidar com a realidade tal como ela é, dá ao positivismo o status de 

messiânico, principalmente na exposição de Comte acerca da religião positivista e que, por 

assim se apresentar, recebeu muitas críticas; trata-se de um embate direto às mentalidades 

idealistas e espiritualistas, confiando sobretudo na ciência e na racionalidade humana. 

Além de ser uma exposição fundante, o positivismo de Augusto Comte se diferencia 

dos outros por apresentar uma sistematização idiossincrática, nem sempre acolhida pela 

maioria dos seus seguidores. Na obra Curso de Filosofia Positiva, comte procura fundamentar 

o seu pensamento acerca da ciência positiva explicitando a sua compreensão de ciência e de 

método, concebendo leis específicas que compõem o desenvolvimento da ciência e da 

sociedade e hierarquizando as próprias ciências, colocando como ápice do espírito positivo o 

surgimento de uma nova ciência, chamada por ele de Sociologia. 

A história da humanidade é vista como um processo que passa por três estados que, de 

per si, compreendem três métodos diferentes: “estado teológico ou fictício, estado metafísico 

ou abstrato, estado científico ou positivo” (COMTE, 1996, p. 22).  O estado teológico 

direciona as suas investigações para a natureza íntima e essencial dos seres, acreditando ser o 

conhecimento fruto da ação direta de elementos sobrenaturais; no estado metafísico há a 

supervalorização de forças abstratas, abstrações personificadas inerentes ao próprio mundo; e 

estado positivo, por sua vez, rejeita toda e qualquer busca mágica ou abstrata, preocupando-se 

em descobrir as leis efetivas do mundo através  do raciocínio e da observação. 

No processo de desenvolvimento humano, o segundo estado sempre é a modificação 

do primeiro, porém, apenas o terceiro estado é que representa de forma possível a afirmação e 

a compreensão dos fatos. O estado positivo, mesmo não tendo a perfeição, mas a ela já 

direcionado, é considerado a maioridade viril da razão, antecedido pelos aspectos juvenil e 

infantil da razão humana, os estados metafísico e teológico, respectivamente. A doutrina dos 

três estados serve para fundamentar a compreensão de ciência de Augusto Comte, o que não 

quer dizer que os ramos científicos por ele apresentados tenham alcançado a mesma rapidez a 

que os três estados provaram.  
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 A ciência, portanto, é a compreensão dos processos humanos e naturais. Para tanto, 

Comte concebe cinco categorias de compreensão desses fenômenos, marcadas, segundo ele, 

pelos graus de generalidade, de simplicidade e de independência recíprocas e que se orientam 

ao espírito positivo. Trata-se dos “fenômenos astronômicos como sendo os mais gerais, 

simples e independente de todos; os fenômenos da física terrestre propriamente ditos; os da 

química, e enfim os fenômenos fisiológicos” (Ibid., p. 28). A quinta categoria é a que fecha o 

sistema das ciências de observação, ligada aos fenômenos sociais, a física social ou 

sociologia.  

 

Comte pretende que a ordem das ciências por ele proposta seja 

simultaneamente ordem lógica, histórica e pedagógica. A ordem lógica é 

dada pelo critério da simplicidade do objeto: primeiro vêm as ciências, que, 

em sua opinião, têm objeto mais simples; depois, caminha-se pouco a pouco 

até a sociologia, que teria o objeto mais complexo. A ordem histórica pode 

ser identifica na passagem de cada uma das ciências ao estado positivo (...) 

A ordem pedagógica é dada pelo fato de que se deveria ensinar as ciências 

na mesma ordem de sua gênese histórica (REALE, 1991, p. 303). 

 

A compreensão de cada uma dessas categorias é confiada à filosofia positiva por 

alcançar um teor de universalidade capaz de ser aplicado à compreensão racional dos 

processos da natureza e das relações sociais, o que não quer dizer que as particularidades de 

cada fenômeno não sejam importantes para se compreender a generalidade que, de per si, 

pode se tornar uma particularidade do trabalho dos cientistas. 

A filosofia positiva perpassa cada observação a que se propõem as categorias de 

ciência. A compreensão dos fenômenos pela filosofia positiva acredita gerar quatro 

propriedades ou consequências fundamentais (Ibid., p. 33-40): a compreensão de que é ela a 

detentora do único e verdadeiro meio para compreender o espírito humano, enfatizando não 

apenas o fenômeno enquanto tal, mas enquanto passível de estudo pelas óticas da estática 

(aptidão para agir) e da dinâmica (a ação efetivamente). Considerando este aspecto, não basta 

a compreensão do que seja o método positivo, mas a aplicação desse método enquanto ação, 

isto é, enquanto exame filosófico das ciências; uma segunda propriedade é o desenvolvimento 

de uma educação positiva que atenda à própria época e aos métodos específicos de cada uma 

das ciências; a terceira propriedade refere-se ao fato de que o estudo das generalidades 

científicas, além de reorganizar a educação, deve contribuir para o desenvolvimento particular 

das próprias ciências positivas. A divisão das ciências serve apenas para a identificação e 

separação das dificuldades a fim de melhor resolvê-las, mesmo sabendo que os assuntos 
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investigados são unos; a quarta propriedade, por sua vez, é o fato de que somente a filosofia 

positiva é capaz de ser a base sólida da reorganização social. 

A fé na humanidade era tanta que Comte a universaliza de tal forma a fundar a religião 

da humanidade. Nos moldes do cristianismo católico, Comte reveste as suas teses positivistas 

com teor dogmático e hierárquico do catolicismo, porém, isento do aspecto teológico e com a 

finalidade de gerar a harmonia social, tendo como lemas fundamentais o amor à humanidade, 

a ordem como soberania e o progresso como instituição da ordem. 

O positivismo já se apresenta numa perspectiva de reducionismo, pois afirma que a 

ciência é a única capaz de guiar a vida do ser humano. O primado da ciência reduz o 

conhecimento a uma metodologia específica no estudo dos fenômenos, pois busca 

compreendê-los unicamente a partir da relação causa-efeito. As sistematizações são fruto 

dessa relação, pois a objetividade passa ser o grande diferencial e a principal exigência, já que 

os métodos científicos prezam sobretudo pela ideia da experimentação e da observação. 

Na educação, provamos um pouco disso ainda hoje. Desde o séc. XVI, a ciência 

passou a ser a legitimadora de todas as relações individuais e coletivas. Continuar nessa 

perspectiva gera o engessamento da criatividade e da abertura do ser humano em produzir 

conhecimento e relações que vão para além dos métodos científicos. A objetividade é um 

dado a ser considerado, mas à medida que é absolutizado, torna-se elemento pré-definidor de 

toda e qualquer relação.  

As consequências na prática educativa são imediatas: uma metodologia baseada na 

relação causa-efeito, como que o ser humano a ela se resumisse; os processos educativos 

restritos a mera tabulação de dados e de números; a relativização da aprendizagem e da 

formação integral, de tal forma que se torna mais importante o número de pessoas inscritas 

em processos de formação pedagógica do que propriamente o aproveitamento e a boa 

formação implementada. Importa a satisfação superficial de repetições metodológicas do que 

propriamente o crescimento humano e emancipatório dos indivíduos. Em outras palavras: a 

objetividade sufoca a subjetividade dos sujeitos da educação. 

  

2.1.11 Freud e a psicanálise 

 

Até agora a investigação científica acerca do mundo e das organizações sociais 

tiveram como base a razão e a experiência objetiva. Com o surgimento sistemático das 

ciências humanas, para diferenciar das ciências duras e naturais, o sujeito se torna central não 

apenas no seu âmbito coletivo, mas, sobretudo naquilo que se refere à mente, à imagem do 
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homem, às atividades psíquicas e os seus produtos culturais. Entender as reais causas dos 

mais diferentes comportamentos humanos e qual a incidência da psiqué no fazer humano se 

tornara uma tarefa indispensável para a ciência moderna. 

O médico Sigmund Freud (1856-1939) foi quem se dedicou de forma particular a esta 

empreitada. Nascido em Freiberg, na Morávia, e educado em Viena, formou-se em Medicina 

e dedicou toda a sua vida à procura das causas que geravam os impulsos, os recalques e as 

pulsões no ser humano. Uma das formas encontradas para investigar a mente e as suas 

expressões reais foi conceber a ideia de que existe na psiqué uma “instância constituída de 

elementos recalcados, que se recusam a chegar à instância pré-consciente-consciente” 

(CHEMAMA, 1995, p. 106). A essa instância, Freud dá o nome de inconsciente, que é 

considerada a sua principal descoberta. O inconsciente é muito mais do que o não-consciente: 

é um sistema psíquico dotado de atividade própria (GARCIA-ROZA, 1998, p. 170) e que 

corresponde a um sujeito só compreendido pelos fenômenos lacunares existentes no sujeito 

consciente: “todos os atos e manifestações que noto em mim mesmo e que não sei ligar ao 

resto da minha vida mental como se pertencessem a outrem” (FREUD, 1970-1977, v. XIV, p. 

195) 

Assim, Freud desenvolve duas teorias acerca da estrutura do aparelho psíquico. A 

primeira refere-se à existência de três níveis psíquicos: o inconsciente, o pré-consciente e o 

consciente.  O consciente, caracterizado pelos conteúdos reprimidos; o pré-consciente, refere-

se àqueles conteúdos acessíveis à consciência; e o consciente, que se refere à percepção 

imediata e direta da ligação entre o que há no exterior e a mente. A segunda teoria do aparelho 

psíquico corresponde à remodelagem da primeira, introduzindo os conceitos de id, ego e 

superego. O id seria o reservatório da energia psíquica, onde estão as pulsões; o ego, é o 

sistema que afirma equilíbrio entre as exigências do id, a realidade e as determinações do 

superego; e o superego, que se refere à vigilância, ao processo de internalização das leis, da 

moral, dos limites e da autoridade, origina-se com o Complexo de Édipo (BOCK, 2002, p. 

77). 

 A psicanálise surge, portanto, com a responsabilidade de investigar os papéis 

constituintes do inconsciente que, por sua vez, apresenta o desejo como sendo elemento 

fundante desta busca. É no inconsciente que estão os conteúdos reprimidos do indivíduo e que 

por motivos diversos não puderam ser vivenciados no nível consciente. Segundo Garcia-Roza 

(1998), o inconsciente freudiano é uma forma, uma lei de articulação e não um lugar onde 

acontece essa articulação. Trata-se de um “lugar psíquico” onde não se encontram coisas, mas 

representações. O inconsciente é constituído por representações de coisas. 
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 A descoberta do inconsciente passa a ser  explorada a partir da elucidação dos sonhos 

e da formulação da teoria da sexualidade infantil e da libido. Para Freud (1977), os sonhos são 

realizações de desejos que reproduzem o protótipo experiencial da satisfação e que 

apresentam o caráter alucinatório (p. 447); nos sonhos, as conexões são absurdas e 

contraditórias, pois o mesmo se apresenta fragmentado; os carecem de descarga motora, assim 

como, assumem a qualidade de vida desperta. Por isso que é dever da psicanálise a busca para 

compreender as relações evocadas pelos sonhos e a sua consequente interpretação, que é 

considerada como que o discurso do desejo. 

No que toca à teoria da sexualidade infantil e da libido, deve ser considerada como que 

o discurso das pulsões. A vida do homem é reconduzida a uma energia que se relaciona 

diretamente com o desejo sexual, a libido. A libido refere-se à natureza sexual, vista por 

Freud como a manifestação dinâmica na vida  psíquica de pulsão sexual (FREUD, 1976, p. 

308). A função sexual é algo inerente à vida humana que se desenvolve à medida que também 

se completa a existência, apresentando fases que revelam a existência do prazer no próprio 

corpo, compreendidas também como fases do desenvolvimento sexual: a fase oral, a fase anal, 

a fase fálica, a latência e a fase genital.  

No decorrer dessas fases, se sobressai o que Freud chamou de Complexo de Édipo, em 

torno do qual ocorre a estruturação da personalidade do indivíduo e que acontece entre os 3 e 

5 anos, durante a fase fálica. Desde a infância as crianças querem se apossar do pai ou da mãe. 

Os meninos, com o desejo de possuir a mãe, assumem a figura do pai; as meninas, com o 

desejo de possuir o pai, assumem o lugar da mãe. Ao internalizar elementos exteriores, cada 

indivíduo muda o foco por medo da perda do outro, seja o pai, seja a mãe e, 

consequentemente, desfocaliza da obseção e se deixa possuir pelas regras e bens culturais. O 

próprio Freud explica o teor universal e determinante de tal comportamento: 

 

Um único pensamento de valor genérico revelou-se a mim. Verifiquei, 

também no meu caso, o apaixonamento pela mãe e ciúmes pelo pai, e agora 

considero isso como um evento universal do início da infância, mesmo que 

não tão precoce como nas crianças que se tornaram histéricas. (...) Sendo 

assim, podemos entender a força avassaladora de Edipus Rex, apesar de 

todas as objeções levantadas pela razão contra a sua pressuposição do 

destino. (...) Mas a lenda grega apreende uma compulsão que toda pessoa 

reconhece porque sente sua presença dentro de si mesma. Cada pessoa da 

plateia foi um dia, em ponto menor ou em fantasia, exatamente um Édipo e 

cada pessoa retrocede horrorizada diante da realização de um sonho, aqui 

transposto para a realidade, com toda a carga de recalcamento que separa seu 

estado infantil do seu estado atual (1977, p. 358-359). 
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 O inconsciente, portanto, é o ponto de compreensão da formação da personalidade do 

indivíduo, assim como, o conhecimento do seu desenvolvimento humano. Mas não é apenas o 

inconsciente enquanto estrutura psíquica, mas enquanto representação de tudo o que lá está 

recalcado e transformado em pulsões que, cedo ou tarde, podem vir à tona ou, então, nunca 

passarem para um outro nível da estrutura psíquica. Além disto, a sexualidade, nas suas mais 

diferentes expressões formativas, constitui para Freud o ponto nevrálgico das relações 

compreendidas em sua gênese pelas formas de vivência das suas respectivas fase. O ser 

humano, portanto, é o que se forma enquanto sujeito de recalques e de libido, marcado pelos 

seus impulsos reprimidos e pelos seus complexos de Édipo não vivenciados e determinantes.  

 O reducionismo na perspectiva da psicologia acontece quando a estrutura da qual é 

detentora se torna um „psicologismo‟, isto é, quando concebe a mente e o inconsciente como 

elementos deterministas, quando a realidade, os seres humanos e as suas relações passam a ser 

definidas unicamente pelo inconsciente que é detentor dos impulsos, dos recalques e das 

pulsões que há no ser humano. Ficar só nisto implica reduzir o ser humano ao inconsciente, às 

suas pulsões e aos seus meandros psíquicos. 

 Na educação, corre-se o risco de conceber a tarefa pedagógica como sendo reflexo da 

psique dos indivíduos, mais ainda do seu inconsciente. O inconsciente pedagógico tende a se 

tornar mais importante do que propriamente o consciente definidor e livre dos educadores e 

educandos. O psicologismo na educação reduz a liberdade e condiciona o ser humano às suas 

pulsões. De tal forma que há sempre um definidor psicológico para o comportamento seja dos 

educadores seja dos educandos, deixando em segundo plano as interpelações integrais de 

todas as dimensões que lhe compõem.  

 

2.2 OLHARES PROSPECTIVOS DE ABERTURA HUMANA À INTEGRALIDADE 

 

 

Diante dos mais diferentes reducionismos presentes na história do Ocidente, propomos 

alguns olhares que se apresentam para superar tais realidades. Trata-se de concepções de 

Integralidade que tentam, no horizonte das categorias conceituais e da práxis existencial, 

resgatar a integração das dimensões humanas diante das propostas exclusivistas defendidas 

por esses reducionismos. 

O ser humano é pessoa integral. A sua corporeidade abarca o material e o espiritual. O 

ser humano tem um corpo e é um corpo. Relaciona-se consigo mesmo e perscruta o mundo da 

relação com os outros, humanamente integrais, nem sempre sujeitos de integralidade. 
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Diferentemente do conceito de totalidade, o conceito de integralidade soma dimensões de um 

ser aberto, nunca fechado, jamais acabado, sempre em relação. 

Dentre tantas questões a responder, parece imprescindível, no início do nosso trabalho, 

deter-nos sobre algumas que consideramos mais importantes: existem formas de superação 

aos reducionismos que se apresentam na nossa história? Diante de um positivismo científico, 

que excluiu o espiritual, é possível falar e propor a Transcendência? Se educar é um ato de 

humanização, é possível humanizar-se extinguindo do humano a característica biológico-

hominizante da transcendência? Se a educação considera a relação „educador-educando-tarefa 

pedagógica‟ como sendo indispensável para o ato humanizador, é possível acreditar que 

apenas o sentido da imanência é capaz de compreender a complexidade do ser aberto que é o 

humano? 

São questões como essas que aqui tentaremos discorrer. Ansiamos vislumbrar a 

imanência que nos afirma e, ao mesmo tempo, a Transcendência que nos lança para frente. O 

olhar que de nós se apropria e dele nos apropriamos, capaz de guiar-se pela verdade do 

coração, pela singeleza da contemplação e pela autenticidade da ação. Trata-se do 

reconhecimento de que a superação de todo e qualquer reducionismo é a abertura do ser à 

Transcendência, ao espírito que nos envolve, ao desconhecido. É perceber que a força do 

imanente encontra seu sentido na inteireza de forças que se somam e lançam-se para o 

infinito, num toque de agraciamento e de dádiva, num senso de humanidade que nos une ao 

eterno e nos eterniza na concretude da vida. 

Para tanto, debruçaremo-nos sobre três bases de reflexão que resgatam a inclusão do 

Espiritual como dimensão de integralidade. Tomaremos as matrizes conceituais de Martin 

Buber,  Karl Jaspers e Emannuel Mounier. O primeiro, na consideração de que a realização 

humana não acontece senão pelo toque que há na transcendência; o segundo, por apresentar 

em forma de cifras os modos existenciais de um todo-abrangente, afirmando-se em 

Transcendência; e, o terceiro, por considerar a centralidade da pessoa como sendo 

fundamental para se perceber em realização e transcendência. 

Mesmo cientes de que não há uma  visão de „integralidade total‟, temos consciência de 

que essas três posições carregam consigo a tendência de uma visão integral. Por mais que aqui 

as tomemos como elementos de compreensão introdutória da integralidade, não as tomamos 

numa perspectiva mais ampla – como estudo principal – por já serem elas detentoras de uma 

ampla discussão no universo educacional brasileiro e, ainda, por apresentarem uma 

identificação comum acerca da visão de integralidade, isto é, orientadas à visão integral a 

partir da transcendência vertical.  E, ao mesmo tempo, é nosso o intuito inicial ver a diferença 
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existente entre posições diferentes em relação à transcendência e a integralidade, como são os 

casos de Edgar Morin, Paulo Freire e Leonardo Boff. 

 

2.2.1 Martin Buber – a realização humana como toque na Transcendência. 

 

Martin Buber, judeu de língua alemã. Nascido em Viena em 1878 e falecido em 

Jerusalém, Israel, em 1965. Viveu com o seu avô que era hebraísta, até os 14 anos. É 

considerado o precursor da reflexão sobre o “outro” no pensamento contemporâneo. A 

doutrina do humano integral de Buber não foge às suas origens religiosas, mesmo que não 

consista unicamente em expressão de uma fé confessional. Buber vai além disso ao afirmar: 

 
O originalmente judaico ascendeu em mim, floresceu em pronunciamento 

novo e consciente da escuridão do exílio: capturar a imagem do homem na 

sua seme-lhança com Deus enquanto ação, enquanto vir-a-ser, enquanto 

tarefa. E, esse originalmente judaico foi algo originalmente humano, a 

essência da religiosidade mais humana. [...] A imagem da minha infância, a 

lembrança do tzadik e sua comunidade, ergueu-se e me iluminou: conheci a 

idéia do homem completo (des vollkommenen Menschen). 

Concomitantemente senti a minha profissão de a-clamá-la para o mundo. 

(apud RÖHR, 2001, p. 2). 

 

A mística isolacionista da religião não tem lugar no pensamento da integralidade em 

Martin Buber. Ele traz para a sua reflexão a proposição relacional de uma religiosidade 

judaica mais fervorosa e existencial, uma concepção existencial do homem que questiona a 

lógica cientificista e mecanicista. Deus é o ponto de encontro entre o homem e a história, 

entre os sujeitos.  Deus não pode ser um ser transcendente na indiferença. Deve ser pensado 

como interligação e relação dialógica. Trata-se de uma ontologia que delineia o que viria a ser 

mais tarde a concepção buberiana de diálogo e reciprocidade em face do humano. 

Interessa em Buber afirmar a tendência humana como atividade total e movimento 

para o outro a desdobrar-se como plenitude e constância, como perfeita aceitação da presença. 

Deus é o nome da radicalização do encontro quando este é transfiguração do mundo pela 

presença. A fenomenologia religiosa de Buber é, pois, uma fenomenologia do encontro. Há 

uma reciprocidade entre o sujeito e o mundo. Cria-se, assim, a passagem da religião à 

religiosidade.  

 

A situação religiosa manifesta-se como paradoxo (unidade entre necessidade 

e liberdade, Deus e mundo, tempo e permanência, solidão e encontro no 

termo de uma maturação que é espera e silêncio), como novidade, como 

guinada (conversão, mutação radical, maturação temporal), e por fim como a 
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própria ética: o Encontro é uma responsabilidade em que cada um se 

constitui na reciprocidade da confirmação pelo outro (Robert Misrahi in 

HUISMAN, 2001, p. 175). 

 

 A significação imanente a que está orientado o homem é o que dá sentido à sua 

comunhão com o Transcendente. A reificação do outro implica uma dificuldade à alteridade. 

A palavra-princípio „eu-tu‟ é a que instaura a autêntica reciprocidade. É pelo outro que o EU 

se descobre como consciência não objetificada. A relação com o OUTRO antecede a 

consciência do EU. Essa relação, portanto, acontece como reciprocidade, como presença (do 

OUTRO), como totalidade ativa, como encontro por graça, sem intermediários ou mediações. 

Desdobra-se como presente, atitude decisória pela vida verdadeira. Daí, portanto, Buber 

delinear as diferentes formas de diálogo no âmbito da autenticidade e da inautenticidade: 

 

Uma palavra-princípio é o par EU-TU. A outra é o par EU-ISSO no qual, sem 

que seja alterada a palavra-princípio, pode substituir ISSO por ELE ou ELA. 

Deste modo, o EU do homem é também duplo. Pois, o EU da palavra-

princípio EU-TU é diferente daquele da palavra-princípio EU-ISSO. As 

palavras princípio não exprimem algo que pudesse existir fora delas, mas 

uma vez proferidas elas fundamentam uma existência. As palavras-princípio 

são proferidas pelo ser. Se se diz TU profere-se também o EU da palavra-

princípio EU-TU. Se se diz ISSO profere-se também o EU da palavra-princípio 

EU-ISSO. A palavra-princípio EU-TU só pode ser proferida pelo ser na sua 

totalidade. A palavra-princípio EU-ISSO não pode jamais ser proferida pelo 

ser em sua totalidade (1979, p. 3-4). 

 

 A palavra-princípio EU-TU, para Buber, fundamenta o mundo da relação, a qual se 

realiza na esfera da natureza, da vida dos homens e dos seres espirituais.  

 

A primeira é a vida com a natureza. Nesta esfera a relação realiza-se numa 

penumbra como que aquém da linguagem. as criaturas movem-se diante de 

nós sem possibilidade de vir até nós e o TU que lhes endereçamos depara-se 

com o limiar da palavra. A segunda é a vida com os homens. Nesta esfera a 

relação é manifesta e explícita: podemos endereçar e receber o TU. A terceira 

é a vida com os seres espirituais. Aí a relação, ainda que envolta em nuvens, 

se revela silenciosa mas gerando a linguagem. Nós proferimos, de todo 

nosso ser, a palavra-princípio sem que nossos lábios possam pronunciá-la” 

(Ibid. p.7). 

  

Nenhuma dessas esferas teria sentido, no entanto, sem o vislumbramento do TU eterno: 

“... graças a tudo aquilo que se nos torna presente, nós vislumbramos a orla do TU eterno, nós 

sentimos em cada TU um sopro provindo dele, nós o invocamos a maneira própria de cada 

esfera” (Ibid. p. 7). 

 EU-TU não se restringe ao inter-humano. Há muitas maneiras de EU-TU. TU é qualquer 

ser que esteja presente no face a face. Assim como o ISSO pode ser qualquer ser que é 
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considerado um objeto de uso, de conhecimento, de experiência de um EU. “EU e TU não 

aceita a distinção familiar entre coisas e pessoas (...) As duas atitudes são reversíveis e 

convertíveis em virtude da decisão do homem como EU do significado do que acontece entre o 

EU e o mundo (Newton Aquiles Von Zuben in BUBER, 1979, Introdução, p. LVI).  

Assim, interessa-nos este humano que se encontra na afirmação da palavra-princípio 

EU-TU enquanto afirmação antropológica, mas que também reafirma esta mesma palavra-

princípio na relação EU-TU ETERNO. A consciência em geral não é então dada em mim, mas no 

OUTRO, e é pelo OUTRO que o EU se descobre como consciência não reificada. O TU eterno é 

aquele que nunca poderá ser um ISSO. A essência de Deus não interessa a Buber. Interessa, 

sim, a relação que o homem tem para com Ele, que é interpessoal. 

O pensamento buberiano, portanto, reflete a nostalgia do humano. A vida humana para 

Buber é o compromisso do homem com a própria existência. De uma fase mística, Buber 

passou para uma fase existencial, onde o divino e o humano se encontram em relação, em in-

carnação, para falar numa nomenclatura religiosa (BUBER, 1991, p. 42-44). O humano se 

diviniza na relação com o TU divino. E o divino se humaniza na relação com o TU humano.  

O autor encontra no Hassidismo a possibilidade real de uma mística existencial: a 

busca da santificação aqui na terra. Há uma união autêntica e concreta do EU humano que se 

encontra com o TU eterno. Deus se imanentiza. Ao invés de um panteísmo, o encontro se 

desdobra em panenteísmo: o mundo-em-Deus: 

 

Se diriges a força integral de tua paixão ao destino universal de Deus, se 

fizeres aquilo que tens a fazer, seja o que for, simultaneamente com toda tua 

força e com essa intenção sagrada, a Kavaná, reúne Deus e a Schehiná, 

eternidade e tempo. Para tanto não precisa ser erudito,nem sábio: nada é 

necessário exceto uma alma humana, unida em si e dirigida indivisamente 

para o seu alvo divino” (Newton Aquiles Von Zuben in BUBER, 1979, 

Introdução, p. XXXVIII). 

 

Buber desenvolve, portanto, os caminhos da integralidade a partir do conceito de 

relação presentes numa ontologica e antropologia que lhe são próprias. Na sua obra “EU E 

TU”, delineia-se a sua fenomenologia da relação. Ali, o ser se manifesta ao homem que por 

intuição o percebe pela contemplação. É na palavra, portanto, no diálogo, onde o ser se afirma 

como revelação. O diálogo se afirma como o fundamento ontológico do inter-humano. A 

existência ou a vida em diálogo é a apresentação de uma ontologia que considera a relação 

como fato primeiro para Buber. Daí, a apresentação daquelas que são as principais categorias 

da vida em diálogo: palavra, relação, diálogo, reciprocidade como ação totalizadora, 



93 
 

subjetividade, pessoa, responsabilidade, decisão-liberdade, inter-humano (Newton Aquiles Von 

Zuben in BUBER, 1979, Introdução, p. XLIII). 

 Ali, portanto, encontra-se o intuito buberiano de uma educação espiritual. A educação 

que se quer afirmar integral, precisa ser uma educação para a Transcendência. Perceber o 

humano que há em relação com mundo e com o TU eterno é caminho necessário para se 

compreender a busca da integralidade entre os sujeitos em atos específicos que se dizem 

pedagógicos. A autocontemplação, enquanto prestação de contas da própria condição que se 

enconde em si mesmo; o encontro com o caminho específico, enquanto caminho individual de 

cada um; a determinação, enquanto zelo pela coerência entre o estado da alma e as metas que 

se quer alcançar; o começar consigo, enquanto identificação das próprias questões anteriores 

como forma de resolver as exteriores;  o não se preocupar consigo, enquanto busca e 

encontro com a vontade última que não é minha, mas delineamento feito para ser encontrado 

por mim; e o aqui onde se está, enquanto responsabilidade pelo locus in trancendentiam são 

os principais passos a serem dados pelo homem no caminho da percepção de uma educação 

para a integralidade e, portanto, uma educação espiritual  (RÖHR, 2001). 

 

2.2.2 Karl Jaspers – Fé filosófica e modos do Abrangente. 
 

 

Karl Jaspers, filósofo alemão, nasceu em Oldenburg (Baixa Saxônia), em 23 de 

fevereiro de 1883, e morreu em 26 de fevereiro de 1969 em Basiléia. Chegou à filosofia 

partindo da medicina, levando-o a afirmar que “a filosofia e a ciência não são possíveis uma 

sem a outra (...) A filosofia atua sobre as ciências de tal modo a tornar realmente presente o 

seu sentido íntimo (...) A atitude filosófica não pode ser idêntica nem antinômica ao 

pensamento científico” (REALE, 1991, p. 598). 

O ponto de partida de toda a questão é “como nos chamamos no mundo?”, “ De onde 

viemos”, “que somos”. Quem é este ser que se angustia e se emociona? Esse ser que produz 

ciência, mas nem mesmo a ciência é capaz de compreedê-lo?  

Jaspers abraça o ser humano na íntegra. Inaugura, com categorias próprias, uma 

filosofia da existência, completada por outros elementos que apontam para facetas da própria 

razão, possibilidade de racionalidade. Ele compreende a Filosofia como fé filosófica diferente 

da fé religiosa. A fé filosófica nos direciona a uma consciência que está ligada a alguma coisa, 

direcionada a um objeto, direcionada para algo. Quem está direcionado é o próprio sujeito. É 

ele quem direciona o objeto. A condição básica da consciência é ser sujeito, pois só assim se 

direciona a si mesma (JASPERS, 1968, p. 105). 
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É atitude natural do ser humano ter como realidade aquilo que se enxerga. Aquilo que 

é real é aparência para a nossa consciência. Aquilo que se torna real nós temos que ter 

consciência que sempre é aparência. Temos uma estrutura de pensar, que, por sua vez 

determina o que vamos captar. O que a gente percebe não quer dizer que seja a realidade em 

si. O que a gente considera como realidade é o que ela se aparece para nós, isto é, a percepção 

da realidade é sempre aparência. 

A cisão sujeito-objeto é a causa da aparência. É esta cisão que nos faz perceber que 

não vemos a realidade em si, mas a aparêncida da realidade. Para Jaspers, 

 

(...) não temos consciência  de nós mesmos senão a partir do momento em 

que nos encontramos tendendo para objetos. Não há eu sem objeto, nem 

objeto sem um eu (...) Se eles são inseparáveis, qual o elo e unidade que os 

mantêm juntos? (...) Denominamo-lo o abrangente, conjunto de sujeito e 

objeto que, em si mesmo, não é sujeito, nem objeto. A dicotomia sujeito-

objeto constitui a estrutura fundamental de nosssa consciência. Só ela 

permite que o conteúdo infinito do abrangente adquira clareza. Tudo que é 

traduz-se obrigatoriamente no abrangente da dicotomia sujeito-objeto (...)  O 

que percebemos apresenta-se no tempo e no espaço, sob sua forma de 

realidade sensível; o que pensamos apresenta-se sob as formas do que é 

suscetível de ser pensado. Não “é”, portanto, em si mesmo; porém, é para 

mim, na dicotomia sujeito-objeto (1965, p. 37-38). 

 

 A compreensão da Transcendência em Jaspers passa pela compreensão das formas de 

manifestação do todo-abrangente, expressa por Jaspers na sua periechontologia, desenvolvida  

para significar as maneiras como o ser (o todo-abrangente) se apresenta.  Para Jaspers, não é 

possível conhecer o ser em si. Resta contentar-se com as maneiras como ele se revela para 

nós. Segundo Röhr, isso acontece através de sete maneiras distintas: “facetas do ser 

manifestam-se no ser-aí (Dasein), na consciência geral (Bewusstsein überhaupt), no espírito 

humano (Geist), no mundo (Welt), na existência (Existenz), na transcendência (Transzendenz) 

e finalmente na razão abrangente (Vernunft)” (2003a, p.1). 

 Somente pelo pensamento filosófico é possível falar de algo que não se pode pensar 

senão pela via objetiva. “O filosofar significa, portanto, expressar-se nos moldes da 

objetividade para tocar em algo que por princípio não é objetivo” (Ibid., p.3).  

  
No transcender “não conhecemos nada, mas caso consigamos, algo se torna 

mais claro em nós, mais certo de nós” (PuW 47). Não acrescentamos 

conhecimentos no transcender, mas provocamos transformação em nós. 

Torna-se impossível acreditar num ser objetivo definitivo ou em pura 

subjetividade (...) A nossa atitude em relação aos conhecimentos torna-se 

mais modesta: dependemos de um transcender em direção ao ser que em si, 

tanto na vivência quanto na sua possibilidade de expressão e comunicação 

fica aquém do ser (Ibid., p.3). 
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 De forma sintética apresentamos cada um desses modos do abrangente para, em 

seguida, ancorados na reflexão de Röhr, compreender a concepção jasperiana de 

Transcendência enquanto uma das maneiras do todo-abrangente. 

 As maneiras do todo-abrangente são apresentadas a partir de duas divisões 

fundamentais (JASPERS, 1968, p. 105): uma primeira que separa o lado subjetivo do 

objetivo; e a segunda que separa as maneiras imanentes das transcendentes. O esquema 

abaixo, segundo Röhr (2003a), explicita esta divisão: 

 

Figura 4 – Disposição explicativa dos modos do abrangente 

 

o todo-abrangente      o todo-abrangente 

que somos nós   que é o ser em si mesmo 

 

 

 

o imanente 

 

o transcendente 

        razão abrangente 

   

      o laço em nós de todas as maneiras do todo-abrangente 

Fonte: (RÖHR, 2003a, p. 3) 

 

• Nós na nossa imanência: ser-aí, consciência geral e espírito humano. 

• A existência na nossa transcendência. 

• O mundo enquanto maneira imanente do todo-abrangente que é o ser em si mesmo (lado 

objetivo) e a maneira transcendente desse lado é a transcendência propriamente dita. 

• A razão abrangente perpassa as demais como laço em nós que liga todas as maneiras do 

todo-abrangente. 

 Vejamos em que consiste cada um desses modos do todo-abrangente: 

 O ser-aí é afirmado como “vivência de uma vida em seu mundo sem reflexão sobre si 

mesma” (JASPERS, 1968, p. 107). É o estar-aí na realidade. Nesse ser-aí há mudanças 

externas e internas. Há limites, há vida, há morte, há realidade. Referimo-nos à existência 

enquanto algo restringido, corpo vivente, a interioridade da vivência (Ibid. 107). Numa 

perspectiva de reflexão filosófica, diz Röhr, “existe uma condição da aparência das formas da 

                           ser-aí 

                   consciência geral         mundo 

                   espírito humano 

 
                        existência    transcendência 
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vida: o ser-aí como maneira do todo-abrangente, a vida vivenciada na sua interioridade, 

inteireza, singularidade e inexpressividade” (2003a, p. 4). 

 A consciência geral não é uma mera percepção da vida. Denominamos consciência 

geral a consciência comum a todos os seres humanos e que permite a validade geral de 

determinados conhecimentos (JASPERS, 1968, p. 106). Para Jaspers, “Participamos com a 

consciência geral de um reino de sentido existente e válido e alcançam com ela tudo que 

permite de alguma forma universalidade” (apud RÖHR, 2003a, p. 4). Na nossa subjetividade 

tem algo que é geral. Não se pode coincidir na percepção da realidade, mas coincide nos 

processos de pensamento. O ser humano tem a possibilidade de descobrir elementos que já lhe 

são válidos independentemente de tomar consciência ou não. No momento em que busco 

esclarecer a consciência individual, vou me remeter à consciência em geral. Para tomar 

consciência de si mesma, a consciência individual precisa da consciência em geral. As nossas 

vivências individuais não se esgotam. 

 O espírito humano “como maneira do todo-abrangente pode ser caracterizado como a 

força no homem, formadora de todo o pensar, sentir e agir, que visa criar totalidades (...) O 

espírito humano está presente como guia, atuando através da estruturação, articulação, 

organização; ele põe limites e cria unidades que Jaspers chama de ideias” (RÖHR, 2003a, p. 

5). O espírito é o revelar-se no movimento do entender e do ser entendido (JASPERS, 1968, 

p. 108). O espírito humano é o movimento que desenvolve, encontra novas formas de 

pensamento sobre a realidade. É a capacidade humana de compreensão. Com o espírito 

humano entramos no mundo dos sentidos, buscamos apenas compreender o que não podemos 

saber. Diferente da consciência geral, “os conteúdos do espírito não têm validade geral. São 

formas temporais, subjetivas nunca sem um colorido individual, que expressam algo objetivo 

que vem ao encontro sem porém ser meramente forma” (RÖHR, 2003a, p. 5). 

 O mundo é o correspondente ao lado objetivo das três maneiras do todo-abrangente 

delienados até aqui. É “o todo-abrangente que não somos. Ele é o “segredo inacessível do ser-

diferente” (Jaspers apud RÖHR, 2003a, p.5). A maneira que vemos o mundo é sempre 

limitada. Não podemos pensar o mundo como ele é. O mundo é a construção que nós fazemos 

dele. É o modo do todo-abrangente. Por dentro desse modo a gente pode se movimentar. No 

nosso  ser-aí abrangente, diz Jaspers,  

 

encontra-se uma origem que se situa no mundo, de tal forma como ele 

tivesse entrado no mundo. Consciência geral é a condição do aparecer 

do mundo para mim e abrange, assim, o mundo inteiro enquanto 

aparência. Espírito humano é o ser-no-mundo, plasmado em uma 
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totalidade, compenetração por ideias que afeiçoam o mundo, mas que 

não são derivadas dele (apud Röhr, 2003a, p.6). 

 

A existência (Existenz) não é ser-aí, mas “poder-ser”. Eu não sou existência, mas 

possibilidade de existência. Eu não me possuo, mas vou ao meu encontro. Para Jaspers, a 

existência é liberdade, não a que liga ao conceito de harbitrariedade do ser-aí, nem à da 

unanimidade na exatidão da consciência geral, nem da fantasia criadora nas esferas do espírito 

humano. A existência é liberdade, mas não sem a transcendência pela qual se sabe 

presenteada (1968, p. 112). Para ser existência tenho que ter decisão. A existenz é o momento 

que livremente me comprometo com uma decisão. Uma decisão mesma é aquela que não se 

modifica todos os dias. A existência é liberdade de modo inapreensível. Como verdade 

mesma ela é infinita. É tarefa não para se cumprir num tempo, mas dela mesma que é infinita. 

Não é o ser individual que é existência, mas é o trabalho infinito que fazemos conosco. No 

momento que me decido, não estou no fim. A existência é chegar a ser “si mesmo” no tempo 

como um fazer-se presente do eterno. A coincidência da temporalidade com a eternidade 

acontece quando vou saber alguma coisa sobre mim mesmo. Aquilo que aparece na decisão 

não é algo meramente temporário. A “existência” só existe na comunicação entre existências, 

no ato de querer que o outro seja “existência”. A decisão é realizada no concreto, mas a 

origem da sua decisão é de outro plano. “Existência é a origem da realidade verdadeira, sem a 

qual toda amplitude e realidade do ser-aí iam desvanecer-se. Existência faz com que os 

conteúdos e substâncias do todo-abrangente imanente se tornem realmente falantes. O 

imanente somente se torna animado (beseelt) pela existência” (Jaspers apud RÖHR, 2003a, p. 

7).  

A transcendência é visualizada por Jaspers a partir de três maneiras: o transcender 

formal, as relações existenciais com a transcendência e, finalmente, a leitura das cifras da 

transcendência. “A forma inicial, em que o homem costuma se ligar à transcendência, é  a 

tentativa de fixá-la em categorias objetivas do nosso pensamento” (RÖHR, 2003a, p. 9). 

Nesse sentido, “o transcender formal é a forma adequada de dissolver a nossa tendência de 

fazer transcendência palpável pra nós, algo que se determina em categorias, algo dominável 

com nosso pensamento, com atos ou rituais” (Ibid., p. 9). 

A segunda forma de transcendência para Jaspers refere-se à relação existencial com a 

transcendência, “onde, na situação-limite
12

, existência, partindo da própria  origem, direciona-

                                                             
12

 Segundo Ferdinand Röhr, “situações-limite” são as situações em que o ser humano contata com sua origem 

atemporal. Nas Palavras do próprio Jaspers, assim é compreendido esse conceito que lhe é próprio: “Situações 

como de estar sempre em situações, denão poder viver sem luta e sofrimento, de assumir, inevitavelmente, culpa, 
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se a ela” (apud RÖHR, 2003a, p. 9). São apresentadas quatro dessas relações: teimosia e 

entrega, declínio e ascensão, a lei do dia e a paixão à noite, e a riqueza do múltiplo e do uno. 

“A vivência da relação com a transcendência se expressa em antinomias (...) Mesmo na mais 

profunda entrega à transcendência, ela não se revela na sua íntegra e definitivamente” 

(RÖHR, 2003, p. 10). Na busca da sua inequivocidade, acaba-se novamente na incerteza, na 

indeterminação. 

A terceria forma é a leitura das cifras da transcendência. É a experiência de 

transparência da transcendência, uma forma de linguagem da transcendência:  

 

É a experiência em que, por dentro do nosso ser-aí no mundo, captamos uma 

mensagem de transcendência, não de forma direta, mas em forma de cifra, 

indiretamente (...) A cifra, nesse sentido, nem pertence ao mundo objetivo, 

mesmo tendo ele como ponto de partida, e também não é a transcendência, 

pois essa na sua totalidade fica inacessível para o ser humano. ela tem, para 

Jaspers, uma função mediadora entre o imanente transcendente e o 

transcendente, entre existência e transcendência (...) A leitura das cifras da 

transcendência induz o homem a assumir  a própria existência diante da 

transcendência com todas as consequências e responsabilidade (Ibid., p. 10-

11)  

 

Por fim, a razão abrangente é a tendência em direção à união das coisas. É o vínculo 

que se faz realidade no tempo. O laço que une todas as maneiras do abragente. É a instância 

ponderadora, gerando elos em todos os modos do abrangente. A razão abrangente é um 

movimento que busca ser um laço, no sentido que nada pode cair fora do abrangente, 

articulando os seus modos entre si; usando a própria razão, podemos chegar ao ponto de que 

não podemos abrir mão da nossa existência. A razão abrangente inclui tanto o lógico quanto o 

não lógico. Ela não se fecha num sistema como compreensão total. Ela é existenz na abertura. 

É um fazer-se. Um crer descobrindo-se a si mesma em uma eternidade existente. Todas as 

tentativas de caracterizar a própria razão são insuficientes (JASPERS, 1968, p. 123ss). Há, aí, 

um movimento para o uno, contemplando tanto as coisas subjetivas como as objetivas. A 

última palavra é a união e não a divisão.  Tanto no sujeito quanto no objeto existe um único 

movimento para a unidade – a razão abrangente. Diferente da razão limitada (do 

entendimento), onde se chega à compreensão pronta e acabada, a razão abrangente é 

ampliada, onde se contempla tudo o que faz parte do próprio ser humano. A razão abrangente 

                                                                                                                                                                                              
de precisar morrer, chamo situações-limite. Eles não se transformam, a não ser na aparência, eles são em relação 

ao ser-aí definitivo. Não as abrangemos com a vista, no nosso ser-aí não enxergamos nada atrás delas. Elas são 

como um muro, em que batemos, diante da qual fracassamos. Elas não podem ser transformadas por nós, mas 

podemos levá-las à clareza, sem porém explicá-las ou derivá-las de algo fora delas” (apud RÖHR, 2003, p. 8). 
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é o próprio filosofar: movimento em todos os espaços dos modos do abrangente, buscando a 

união, sem ater-se especificamente a um modo do abrangente (Ibid., p. 124). 

 

2.2.3 O personalismo de Emmanuel Mounier: elementos de uma transcendência práxico-

mística do existir 

 

Emmanuel Mounier (1905-1950) é um dos pensadores que representa o que há de 

mais admirável no que toca ao comprometimento com o homem concreto no séc. XX. 

Inaugura um movimento em que a pessoa assume o caráter central e a missão profético-

transformadora da realidade: o personalismo. Refere-se a um movimento que concebe o 

universo pessoal não mais como inspiração ontológico-racional-materialista, desenvolvida por 

diferentes correntes de pensamento, mas olha para a pessoa enquanto elemento mistagógico 

do humano. O mistério que se anuncia no humano é a própria encarnação constitutiva do 

sujeito. O universo de cada indivíduo enquanto pessoa é o universo do homem. A pessoa é a 

realização do próprio ato de existir, evocando comprometimento, fidelidade e personalização. 

Mais do que uma filosofia, o personalismo é um chamado através do qual cada pessoa 

é convocada a si e aos outros (MOUNIER, 2004, p. 12). Cada pessoa é a experiência objetiva 

do seu próprio caminho, apesar de ser ela inobjetivável. É algo que só pode ser construída de 

dentro, não manipulável, profundamente enraizado no ato de oferecer-se a nós em forma de 

presença. A pessoa enquanto universo é esse mister de autocriação, de comunicação e de 

adesão. É neste sentido que a história da humanidade é a história da própria pessoa, capaz não 

só de ter consciência de si, mas também de reconhecer historicamente as consciências fora de 

si e, assim, humanizar o próprio humano. 

Para localizar no tempo o personalismo, Mounier publica o livro: “O personalismo”. 

Nele, o autor desenvolve alguns dos pontos fulcrais para se compreender o surgimento deste 

movimento em pleno séc. XX. Trata-se de um olhar para a pessoa como um “centro de 

reorientação do universo objetivo.”, apresentando diversas estruturas que incidem sobre uma 

mesma realidade: a pessoa. É o início de uma revolução personalista que percorre o caminho 

que parte da pessoa e chega à experiência comunitária, postulando a ideia de que “a verdade 

de cada um só existe quando em união com todos os outros” (Ibid., p. 26). 

Mounier é um místico da existência. A sua fé na Transcendência, que tem bases 

cristãs, passa pela confiança na imanência, lá onde se encontra a pessoa concreta. É esta 

pessoa concreta que carrega dimensões de integralidade, capazes de criar tensões constantes e 

dialéticas. É deste tensionamento de dimensões que se apresentam as estruturas do universo 
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pessoal, pautadas sobretudo na tríade das dimensões espirituais da vocação, da encarnação e 

a comunhão. Em cada uma delas e em todas ao mesmo tempo a pessoa é entendida como 

volume total do homem, abertura à integralidade. 

Em resposta aos diferentes espiritualismos, mesmo se tratando de pseudofilosofias, o 

ponto de partida para se compreender a pessoa é sempre a sua existência enquanto 

encarnação, movimento pelo qual a singularidade de cada um é incorporada como imanência 

do homem concreto, mergulhado na natureza e por ela banhado. A inteireza do humano que 

palpita na natureza é sustentada pelo ato de carregar a marca de “terra” e “sangue” que criam 

um princípio identitário do próprio homem. A materialidade e a condição de ser humano 

mostra quão transcendente se faz a própria existência. O homem é mais do que natureza, 

mesmo quando conceber a transcendência parece algo anacrônico. 

Em toda experiência humana, o fato de ser natural não abarca a humanidade por 

inteiro, pois ao reconhecer-se parte da natureza, o homem não afirma apenas a sua pertença, 

afirma, sim, a sua condição de transcendência, pois mais do que natureza o ser humano é um 

“ser natural humano”, nisto consistindo a sua singularidade: saber-se capaz de “romper com a 

natureza. Só ele conhece esse o universo que o absorve e só ele o pode transformar, ele, o 

menos armado e o menos poderoso dos grandes animais. E, o que é infinitamente mais, é 

capaz de amar” (Ibid., p. 32).  

A personalização do homem individual conta com um movimento que é universal e 

alcança o seu ápice na própria pessoa, que se compromete individualmente consigo e com as 

condições históricas que geram uma consciência criadora. Mesmo sendo matéria e espírito, 

elementos por muito tempo alienados por pensamentos diversos, o ser humano é um ser 

incorporado à sua própria condição. O homem não passa alheio ao mundo, mas está sempre 

no seu processo envolvido: 

 

O estudo do homem que empreende Emmanuel Mounier visa a enquadrá-lo 

numa união do sentido carnal e espiritual que revele um “homem dramático 

e completo”. O homem é um perene compromisso, uma constante melodia 

tocada simultaneamente em dois teclados. Por isso, quando se encara a 

melodia tal qual como se viesse de um único teclado, foge-se, deixa-se 

escapar sua realidade (...) pode-se dizer que ele é um ser encarnado, situado, 

imerso na natureza (SEVERINO, 1974, p. 57-58). 

 

 Com a personalização da pessoa, a consciência do universo pessoal personaliza a 

própria natureza, uma vez que é ela quem percebe o ato incorporador de humanidade. 
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Mounier reconhece que a real dialética ascende o homem, pois é ele “um corpo da mesma 

forma que é espírito, inteiramente corpo, inteiramente espírito” (MOUNIER, 2004, p. 29).  

Segundo Severino (1974), A transformação imanente do dado natural é a expressão da 

transcendência do homem, entendida não como um além, um mundo de trás, mas expressão 

de uma existência pessoal que se afirma no seu mistério inesgotável e obscuro, na sua 

abertura criadora e imprevisível. A pessoa que se afirma em transcendência é comunicação -  

ato de sair de si em relação ao outro, dando-se ao outro numa relação de fidelidade: 

 

A experiência primitiva da pessoa é a experiência da segunda pessoa. O tu e, 

adentro dele, o nós, precede o eu, ou pelo menos acompanha-o (...) Quando a 

comunicação se enfraquece ou se corrompe perco-me profundamente eu 

próprio: todas as loucuras são uma falha nas relações com os outros – o alter 

torna-se alienus, torno-me também estranho a mim mesmo, alienado. Quase 

se poderia dizer que só existo na medida em que existo para os outros, ou 

numa frase-limite: ser é amar (Ibid., p. 46). 

 

 Assumir a comunicação como ato de amor é sair de si, tomando sobre si a 

compreensão de que colocar-se sob o olhar dos outros faz construir o caminho da gratuidade 

para consigo e para com os outros. O outro é reconhecido como presença, nunca ausência. 

Reconhece-se a pessoa para abrir-se à unidade universal, pois “um homem, mesmo diferente, 

mesmo degradado, é sempre um homem, a quem devemos permitir que viva como um 

homem” (Ibid., p. 55). 

 É o homem a marca de si mesmo, que volta-se para si e efetiva o movimento de 

interioridade, recolhendo-se para lançar-se a uma resposta além; que parte do segredo que lhe 

invade e que o coloca como uma presença ativa e sem fundo. Revela-se a pessoa que não é 

apenas reflexão sobre si, mas intenção na forma de projeto daquilo que o homem 

propriamente é, pois “a consciência íntima não serve de bastidores onde a pessoa entorpeça, é 

como a luz, presença secreta e no entanto irradiando para o mundo inteiro” (Ibid., p. 61). 

 A abertura da existência é provada por cada homem. Nesta abertura, ele assume a 

própria “perda do encontro”, a vocação à unidade, sempre desejada. Trata-se da busca natural 

do próprio ser pessoa, do desejo impregnado de responder à vocação afirmando a gratuidade. 

Sair da interioridade para alimentar a própria interioridade é uma exigência fundamental do 

movimento dialético interioridade-objetividade.  

 O ato subjetivado interioriza-se na objetivação dos próprios valores, capaz de assumir 

a sua presença no mundo como ato de decisão. “A decisão é a pessoa inteira a seu próprio 

futuro vinculada, concentrada num ato duro e rico, que resume a sua experiência e lhe insere 
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uma outra, nova” (Ibid., p. 72). Pela decisão, a pessoa assume a sua própria liberdade como 

afirmação de si e como reconhecimento das condições que impregnam a existência pessoal. A 

liberdade, segundo Mounier (2004), seria permanente autoinvenção, nascida de dentro como 

afirmação absoluta, proposta como um dom que volta-se para a liberdade dos outros e que 

cria a ambiência de liberdade, o entreveramento de uma leveza contagiosa diante de pessoas 

situadas e valorizadas. 

 A grande questão é se há uma realidade além das pessoas. Mounier evoca Jaspers para 

afirmar o fato de que a própria realidade pessoal já aponta para uma transcendência íntima, 

inominável e inatingível, alcançada apenas pelas cifras. A própria pessoa já indica uma 

transcendência próxima, definida como 

 

uma realidade superior em qualidade de ser, que não pode ser atingida por 

outra em contínuo movimento, sem um salto dialético ou de expressão. 

Sendo as relações espirituais relações de intimidade na distinção e não de 

exterioridade na justa posição, a relação de transcendência não implica 

forçosamente a presença da realidade transcendente no centro da realidade 

transcendida. Deus, diz Santo Agostinho, é-me mais íntimo do que a própria 

intimidade (MOUNIER, 2004, p. 85). 

 

 A aspiração de transcendência da pessoa é a negação da pessoa como mundo fechado 

sobre a sua própria abertura. A pessoa é movimento para ir mais longe, pois o ultrapassar da 

pessoa não é apenas projeto, é elevação: “A sua certeza surge na plenitude da vida pessoal e 

esbate-se quando esta declina” (Ibid., p. 88). 

 Assim sendo, urge um tipo de educação para homem: a educação espiritual, que tem 

como expressão o Cristianismo, marca do rompimento com as desordens estabelecidas na 

história e instalação de uma crise superadora, a qual não apresenta o fim do Cristianismo, mas 

o início ao retorno do que ele nunca deveria um dia ter deixado de ser. Trata-se não do fim do 

cristianismo, 

 

mas o fim de uma cristandade, de um corrompido regime do mundo que 

rompe suas amarras e parte à deriva deixando atrás de si os pioneiros de sua 

nova cristandade. O Cristianismo regressa lentamente à sua posição 

primitiva: renuncia ao governo da terra e às aparências da sua socialização, 

para formar obra própria da Igreja, comunidade dos cristãos em Cristo, com 

os outros homens unidos para as obras profanas. Nem teocracia, nem 

liberalismo, mas regresso ao duplo rigor da transcendência e da encarnação 

(Ibid., p. 138). 
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 As mais diferentes experiências, mesmo as religiosas, precisam contar com a 

experiência da transcendência que, muitas vezes não está à frente, mas no retorno às fontes. 

Para Mounier (2004), a pessoa está encarnada no próprio homem que se dirige para o alto e se 

eleva em um universal e que, ao mesmo tempo, volta-se para amplidão, penetrando na 

comunhão. No seu processo de integralidade, é necessário que o ser humano saiba meditar 

sobre a sua vocação, sobre o seu lugar na existência e sobre os seus deveres na comunhão 

universal. Cabe a cada homem o processo de transfiguração da existência, processo pelo qual 

ele alcança a si mesmo, dando-se em comunhão e integrando as pessoas individuais. 
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3 COMPLEXIDADE, AUTOTRANSCENDÊNCIA E EDUCAÇÃO: O CONCEITO DE 

INTEGRALIDADE NO PENSAMENTO PEDAGÓGICO DE EDGAR MORIN 

 

 O estudo que agora começamos a desenvolver acerca da Integralidade requer o ato de 

debruçar-se sobre os pensamentos a que nos propomos. Trata-se de um olhar sobre os autores 

e os pensamentos pedagógicos que se nos colocam e, de certa forma, nos incitam à perscrutar 

as interações e interconexões que lhes compõem. Após introduzirmos a ideia da integralidade 

como elemento de superação dos reducionismos, queremos nos ater neste momento ao 

pensamento pedagógico de Edgar Morin. O foco é sempre o olhar para integralidade numa 

perspectiva de compreender como se dá a sua constituição e concepção, sobretudo na 

perspectiva de entender a transcendência como elemento instigador à formação de uma 

integralidade que leve em consideração a multiplicidade das dimensões e as metas educativas 

que a todo o instante se interpõe no processo da formação humana. 

 Estamos diante de um autor eclético e profundamente marcado pelo amor à ciência e 

ao itinerário da diversidade epistemológica. O princípio da incerteza é a sua grande marca, 

pois busca compreender os processos a partir da contradição e da imprevisibilidade. Recusa a 

simplificação e propõe um paradigma da complexidade na busca de integrar as experiências 

humanas e do conhecimento como elementos necessários ao equilíbrio de uma educação 

promissora e realizadora da Terra-pátria, em que o “evangelho da perdição”, marcado pela 

condição de perder-se, simboliza o significado do grande encontro do ser humano consigo e 

com os outros. 

 A educação, neste sentido, tem a missão de reformular a si e a todos os elementos que 

a constituem. Formar o ser humano na sua integralidade é formar o ser humano para a sua 

humanidade. Nisto, a ciência que se estuda precisa abandonar a ideia reducionista de que é 

preciso „departamentalizar‟ o conhecimento e justificar a própria ciência como consequência 

das diferentes especializações e divisões acerca do que se estuda. Toda vez que se divide, a 

ciência perde um pouco de si, pois abandona a sua grande riqueza: o potencial da 

transdiciplinaridade e a sua inerente possibilidade de se tornar transdisciplinar. A riqueza da 

ciência não está na disciplina propriamente dita, mas na soma que se diferencia e torna una e 

indivisível a experiência do paradoxo. É neste meio que surge a concepção de conhecimento, 

profundamente emersa da concepção de ciência. 

 A integralidade está inerente ao pensamento de Edgar Morin. Saber se essa 

integralidade evoca o aprofundamento de uma formação condizente com o processo de 

humanização e a espiritualidade educativa é o nosso grande desafio. Não podemos negar que 
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o ser humano está no centro, mas não em primeiro lugar, pois não há primeiro lugar, o que há 

é uma cadeia de interações que tendo o ser humano a capacidade de percebê-las, torna-se 

privilegiado na forma de lidar com elas, principalmente no cotidiano educativo. 

 Por isso, este capítulo se apresenta como um olhar paradigmático sobre o conceito de 

integralidade no pensamento complexo de Edgar Morin. Num primeiro momento, 

apresentaremos uma breve trajetória da vida e do pensamento de Edgar Morin. Em seguida 

focaremos a nossa pesquisa em três pontos fundamentais: a compreensão dos fundamentos do 

seu pensamento pedagógico, que está sobremaneira enraizado no paradigma da complexidade 

enquanto elemento propulsor da multidimensionalidade do conhecimento; a seguir, 

focalizaremos o olhar sobre a sua compreensão de ser humano e, aqui, um ser humano que é 

integral e detentor da sua capacidade de espiritualidade e transcendência; por fim, 

entenderemos como se dá na educação, considerando todos os aspectos anteriores, a conexão 

entre a integralidade, a autotranscendência e a educação.  

 Desde já, é missão nossa colocar como élan da investigação acerca da integralidade a 

forma que Morin concebe a transcendência. Isto é, diante de uma concepção de integralidade 

e de espiritualidade, a transcendência para Morin se afirma como autotranscendência, 

negando a possibilidade de uma transcendência vertical e afirmando a incidência histórica de 

uma transcendência horizontal.
13

 

  

 

3.1 EDGAR MORIN: O ONÍVORO CULTURAL 

 

 Edgar Nahoum nasceu em 08 de julho de 1921, em Paris, França. Filho de uma família 

de ascendência judeu-espanhola que migrou para a França na primeira década do século XX e 

cuja liderança era exercida pelos seus pais Vidal Nahoum e Luna Beressi. Aos dez anos, 

perdeu a mãe, experiência que lhe introduzira na rede da vida sob o olhar da morte. Tratou-se 

de uma verdadeira turbulência interior, fato que marcou toda a sua vida e o todo o tempo 

esteve na sua lembrança. O silêncio e o mistério gerados em torno da morte de sua mãe 

acarretaram um prolongado „silêncio existencial‟, que só fora por ele comentado e 

                                                             
13

 Sempre que falarmos de autotranscendência, estaremos nos referindo ao conceito de transcendência horizontal 

compreendida a partir da concepção do filósofo francês Luc Ferry na sua obra “L‟Homme-Dieu ou sens de la 

vie”, Paris: Grasset, 1996, e acenada pelo estudioso Jesuíta João Batista Libânio na sua obra “A religião o início 

do milênio. São Paulo: Loyola, 2002. Ferry, em especial, desenvolve uma contribuição acerca desses dois 

conceitos: transcendência vertical considera em relação aos indivíduos que se refere às „realidades‟ superiores e 

exteriores, situadas acima do além do próprio ser humano e, à transcendência horizontal se refere à 

transcendência dos „outros homens em relação a mim‟ em que o próprio ser humano se apresenta como apelo à 

minha responsabilidade. 
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compreendido quando ele tinha dezenove anos, no início da Segunda Guerra Mundial, quando 

Morin se refugiou em Toulouse com outros estudantes. 

 A morte de sua mãe transformou integralmente a vida do pequeno Edgar, que era o 

filho único e em quem os seus pais depositavam toda a esperança de um futuro promissor. 

Todas as mudanças de idade se referiam a esse choque prematuro da sua existência, levando-o 

a nem mesmo acreditar na possibilidade de uma Transcendência verticalizada, principalmente 

no que toca à religiosidade, uma vez que ele jamais tivera alguma educação religiosa em casa. 

Desde pequeno o jovem era motivado às leituras mais profundas dos romances e histórias que 

lhe circundava, sendo introduzido logo cedo no contato com a literatura, a música, o cinema e 

as artes clássicas. 

 Aos quinze anos, em 1936, Edgar Morin já se sentia entusiasmado pela fraternidade 

política e pelo movimento da Frente Popular, oscilando entre a reforma e a revolução, vinda 

respectivamente da racionalidade cética e do messianismo. Por isso, procurou o que ele 

denominava de „terceira via‟, isto é, uma posição que tivesse para além da democracia 

burguesa e opondo-se ao comunismo e ao fascismo. Tratava-se de uma busca incessante pela 

sua verdade política. A Oposição ferrenha à hipocrisia comunista é superada quando o próprio 

comunismo demonstrou ares de esperança ao expulsar da antiga União Soviética as tropas 

alemãs da capital russa, em 1941. Entre 1942 e 1944 Edgar ingressa nas forças de resistência 

junto ao exército de combatentes franceses, assumindo, a partir desta época, o sobrenome 

Morin. 

 Edgar Morin é movido por uma curiosidade que toca os diferentes conhecimentos. A 

sua cultura começa a ser assimilada desde a tenra idade no gosto pela literatura, em especial  

Dostoiévski, pela sua mensagem de compaixão pelos humilhados e pelo sentido de 

complexidade humana. Antes dos vinte anos Morin já passeara pelos diferentes caminhos das 

artes e do contato com o espírito das tradições espirituais e religiosas, assim como, com o 

interesse em alguns filósofos, em particular Hegel que, para ele, “(...) é um pensador em 

movimento que se defronta incessantemente com as contradições para tentar ultrapassá-las e 

que me mostrava que a verdade reside na união de verdades separadas (...) a sua filosofia no 

devir me trouxe a fé na história, a fé no devir” (MORIN, 2010, p. 83). Mas também 

acompanhou os cursos de Bachelard e de tantos outros pensadores de sua época. 

 O gosto pela filosofia em Edgar Morin se justifica a partir da predileção que ele tinha 

pelos filósofos da antiguidade, em especial o filósofo do século IV a.C, Heráclito: “Hegel 

tenta encontrar uma síntese que supere as contradições; em Heráclito, a contradição é 

insuperável, fundamental (...) Eu mesmo me formei do modo heraclitiano, assumindo minhas 
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contradições entre fé e dúvida, razão e religião, no sentido laicizado em que emprego a 

palavra religião” (2010, p. 84). Trata-se de uma filosofia que está no fundamento e na 

expressividade do pensamento complexo de Edgar Morin. 

 Morin nega que haja um jargão que o identifique ser adepto de um pensamento 

específico. Ele se autodenomina onívoro cultural (1997a, p. 13), isto é, um pensador que é 

reconhecido pelo seu esforço em buscar saberes e relacioná-los na edificação de uma cultura 

sólida e condizente com o desenvolvimento da humanidade. Ele se recusa a aceitar um 

pensamento simplificador, que reduz e separa, e desenvolve as sementes do pensamento da 

complexidade, que inclui a compreensão da quantidade de unidades, diversidade de 

interações, incertezas, etc. 

 Em fevereiro de 1945, Edgar Morin casa-se com Violette e em 1946 publica o livro 

“O ano zero na Alemanha”, que surgiu a partir das suas perturbações acerca do contexto pós-

guerra e das perspectivas de futuro para a Alemanha. Em 1951, abandona o Partido 

Comunista e, em 1959 faz uma crítica à sua trajetória e às suas posturas a partir das suas 

opções políticas e escreve o livro “Autocrítica”, no qual critica não apenas o comunismo 

stalinista, mas também todos os descaminhos da razão fundados na redução de um visão 

maniqueísta do mundo. 

 Quase que ao mesmo tempo que ingressa no Centro de Pesquisas Sociais (CNRS), é 

lançado em 1951, “O homem e a morte” é fruto de dois anos de trabalho e reflete aquele que 

é considerado por muitos como o livro mais significativo de Edgar Morin (Ibid., p. 124). 

Morin torna-se um sociólogo, pois, segundo ele “ser um sociólogo é ser capaz de pensar os 

fenômenos econômicos, sociais, psicológicos, culturais, religiosos e mitológicos em 

correlação e interação” (Ibid., p. 134). Vieram outros livros, como “O cinema e o homem 

imaginário” e “As estrelas”, em 1956 e 1957, e “O espírito do tempo”, em 1962. 

 A partir de 1972, Morin se dedica essencialmente à formulação de uma „antropologia 

complexa‟ e a „o método‟, os quais são assumidos como um desafio da complexidade que 

“exige comunicação entre conhecimentos separados, exige, ao mesmo tempo, princípios de 

organização do conhecimento que permitam religar os saberes de maneira pertinente” (Ibid., 

p. 191). Da mesma forma, a reflexão do ser humano é assumida pelo intuito de religar os 

elementos que separam o homem biológico do homem cultural, muito presente na obra “A 

unidade do homem”. 

 “O método” é a grande obra intelectual de Edgar Morin. Dele emanam as suas 

reflexões e para ele se orientam todas as suas construções teóricas acerca da complexidade. A 

publicação dos seus seis volumes estendeu-se por cerca de trinta anos, entre 1977 e 2004, com 
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a publicação do primeiro volume “A Natureza da Natureza” e do sexto volume, “A ética”, 

respectivamente. Na elaboração desta que é o seu principal legado, assim se expressa Morin: 

 

Sentia-me apaixonado pelo patrimônio planetário, animado pela religião do 

que religa, a rejeição do que rejeita, por uma solidariedade infinita que o Tao 

denomina o „espírito do vale‟ que recebe todas as águas que nele 

desembocam. 

(...) Eu partia de uma constatação: em nossas escolas, em nossas 

universidades, certamente nos ensinam a compreender as coisas, mas elas 

são separadas, isoladas. Não somos ensinados a religa-las e, portanto, a 

enfrentar nossos problemas fundamentais, globais. Eu devia, então, elaborar 

um pensamento complexo, ou seja, uma forma de pensar não apenas as 

ciências, não apenas a filosofia, não apenas a política, mas, também, a vida 

cotidiana, a vida de cada um de nós (2010, p. 216). 

 

 A década de 1980 é marcada por uma profunda experiência humana, pois inaugurou-

se um novo período em sua vida com a união com Edwige. A partir de “o método”, e ao 

mesmo tempo que ele, veio a elaboração de todas as outras obras. O segundo volume “A vida 

da vida”; “Para Sair do século XX”, em 1980; “Ciência com consciência”, em 1982; o 

terceiro volume de „o método‟, “O conhecimento do conhecimento”, em 1986;  e, no mesmo 

ano, escreve um livro sobre o seu pai intitulado “Vidal e os seus”; em 1991, publica o quarto 

volume intitulado de “As ideias”; dez anos depois, 2001, é publicado o quinto volume “A 

humanidade da humanidade”, antecedido por um mergulho subterrâneo do autor em si 

mesmo e pela publicação de outras obras como “Pensar a Europa”, em 1987, e “Terra-

Pátria”, em 1993. Em 2004, é publicado “A ética”,  que é o sexto volume de „O método”. 

 A partir de 1998, Edgar Morin dá início ao seu projeto de reforma da educação que 

implica uma também reforma de pensamento. O seu pensamento era escrever um Manual 

pedagógico para estudantes, professores e cidadãos, mas acabou desencadeando uma trilogia 

pedagógica que se anuncia também como uma proposta de reforma de ensino: “A religação 

dos saberes”, “A cabeça bem-feita” e “Os sete saberes necessários à educação do futuro”.  

 A vida de Edgar Morin é um mister de experiência entre a sua face sombria e a sua 

face luminosa, assim como ele mesmo reconhece: 

 
Amo sua face luminosa, mas sua face sombria pode ser cruel e atroz. A vida 

é um presente e um fardo, é, simultaneamente, a coisa mais horrível e a mais 

maravilhosa. A vida não tem piedade e pode ser de uma doçura infinita. A 

vida é algo inesperado que nos é concedido por algum tempo na Terra. Amo 

tudo o que exalta: o amor, a fraternidade, a comunhão, a dança, a festa. 

Tenho uma profunda necessidade de comunidade, de comunhão, sem dúvida 

relacionada ao imenso vazio que se seguiu ao desaparecimento precoce e 
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brutal de minha mãe. Filho único, senti a falta de irmãos e irmãs (2010, p. 

309). 

 

 Especialmente nos últimos anos de sua produção teórica, Edgar Morin tem expressado 

de forma enfática a sua compreensão de uma transcendência horizontal a partir da qual passou 

a viver uma mística especificamente humana, pois sempre viveu tanto a união de corpos como 

a união de almas, uma experiência de morte e de vida em que acontece o êxtase amoroso. Tal 

êxtase se expressa, sobretudo, no amor às mulheres, por quem nutre uma estima e uma 

admiração de contemplação e fascinação, assim como expressa nas suas próprias palavras: 

“Eu sempre tive necessidade de sentir uma admiração ligada à fascinação. Vivi alguns 

grandes amores muito importantes, até o último, o mais profundo, o amor por Edwige, que 

posso chamar, agora que se perdeu, o amor da minha vida” (Ibid., p. 321).  

 Morin se casara três vezes que, segundo ele, foram três amores diferentes: “Violette, 

foi uma companheira no pleno sentido da palavra. Ela era estudante de filosofia e eu a levei 

para a Resistência (...) Johanne, a Negra, mestiça caribenho-quebequense em Montreal, e 

Edwige, a loira, de ascendência nórdica, em Santiago do Chile” (ibid., p. 322). E completa: 

 
Kalil Gibran afirma que é na perda que se reconhece toda a profundidade de 

um amor. Edwige era minha alma, no sentido da citação de Jung: eu era o 

animus que havia encontrado nela sua anima. Ela jamais deixou de ser 

poesia para mim, pelas características de seu rosto, suas emoções, seus 

encantamentos. Havia sofrido tanto na vida, moral e fisicamente, que eu, que 

sempre amei mulheres que traziam consigo a dor de uma infância ou da 

própria vida, fiquei profundamente emocionado por tantos sofrimentos 

injustos, e ainda mais feliz pelas alegrias que podia lhe propiciar (...) Quando 

viajava, eu lhe telefonava ao chegar, do hotel, antes e depois da conferência, 

e na hora do jantar. Ela velava todo o tempo por mim e encontrava tudo o 

que me seria útil ou me daria prazer. Nesse sentido, para mim, o órfão 

inconsolado, ela se tornou uma “mãezinha”, como ela mesma costumava 

dizer. Ela não só tinha a candura e as pequenas manhas de criança, como, 

nos últimos anos, foi constantemente cuidada por mim, que lhe preparava as 

cápsulas, comprimidos e medicamentos diversos; ela se tornou, ao mesmo 

tempo, a minha filha” (Ibid., p. 327-328). 

 

 O amor à humanidade tornou Morin um místico messiânico: alguém que amou a 

própria vida com a esperança que surge de um “evangelho da perdição” que nos coloca o 

imperativo de nos tornarmos solidários e irmãos porque estamos perdidos. Os deuses que 

habitam a humanidade dela precisam para sobreviver e manifestar a sua graça. Mas essa 

manifestação não é estranha à objetividade, mas experiência subjetiva diante do propriamente 

objetivo. Mesmo quando se vê pensando em Edwige, Morin não abre mão do aspecto racional 

e objetivo da transcendência: 
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No Brasil, vi por três vezes, em lugares diferentes, um pequeno pássaro 

encantador, gracioso como ela, caminhando sobre as patas esguias e 

elegantes, e pensei, então que ou ela tinha se transformado em pássaro ou 

que me enviava uma mensagem por meio dele. Em minha mesa de trabalho, 

tenho uma foto dela que parece querer falar comigo. À noite falo com ela. 

Também escrevi-lhe diariamente durante quatro meses. Isso porque, 

curiosamente, sinto sua presença, como se meu eu arcaico acreditasse na 

existência de seu espírito ou fantasma, mesmo se, racionalmente, não possa 

acreditar nisso. Enfim, acredito nisso mesmo não acreditando... Sei que 

alguém pode viver com a quase presença do ser amado morto” ((Ibid., p. 

365). 

 

 A vida e a história de Edgar Morin revelam uma trajetória de existência comprometida 

com o humano e dispersamente propulsora de desenvolvimento histórico. Ele, que começou 

pela literatura e pelo cinema, passeou pelo jornalismo, engajou-se na política, desenvolveu 

uma paixão pela filosofia e pela sociologia, tendo como fundamentos o olhar científico da 

complexidade e, em sua conjugação de caminhos, abraça a existência como educador. É por si 

mesmo um onívoro cultural que assume o sentido da vida a partir de duas faces: a que está 

ligada à curiosidade e ao conhecimento e a que está ligada ao amor, à amizade, à beleza, à 

alegria e aos sentimentos, por isso mesmo, quando perguntado qual a sua máxima de vida, 

Morin assim responde: 

 
Que eu lembre, tenho catorze. Catorze mandamentos: 

• O contrário de uma verdade profunda é uma outra verdade profunda (eu o 

retiro de Pascal e de Niels Bohr). 

• O melhor dos mundos é também o pior (Deus e Satã são o mesmo). 

• Tudo o que não se regenera degenera (o que quer dizer, também, que a 

certeza jamais é alcançada). 

• Rir, amar, chorar, compreender. 

• Esperar pelo inesperado. 

• Lutar em duas frentes. 

• Resistir à crueldade do mundo e à barbárie humana. 

• Não sacrificar o essencial à urgência, mas obedecer à urgência essencial. 

• Devotar-se ao que propicia paixão e compaixão. 

• Manter sempre alerta a razão na paixão e sempre presente a paixão na 

razão. 

• Preservar a revolta na aceitação e a aceitação na revolta (o Muss es sein, es 

Muss sein, de Beethoven). 

• Amar o frágil e o passageiro. (“Amar tudo aquilo que não se verá duas 

vezes”, de Alfred de Vigny) 

• “Pensar em aumentar a vida de seus dias muito mais do que os dias de sua 

vida” (de Rita Levi-Montalcini). 

• Renascer e renascer até a morte. 
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3.2 O PARADIGMA DA COMPLEXIDADE: A MULTIDIMENSIONALIDADE DO 

CONHECIMENTO E O PENSAMENTO COMPLEXO 
 

 

Segundo Gaston Bachelard, é na encruzilhada dos caminhos que a epistemologia deve 

colocar-se (1978, p. 95). Ao colocar-se em encruzilhada, a ciência toma rumos duplamente 

perceptíveis: a simplificação do real e a complicação da razão. É como que o ato de fazer 

ciência desconsiderasse a possibilidade de “excluir”, tratando-se mais de um trabalho de 

investigação do que propriamente de dicotomia. Ciência, neste caso, passaria a ser o ato de 

enveredar por caminhos que transcendem a aplicação do real e a cisão polarizada entre o 

sujeito e o objeto, entre a realidade estudada e o que sobre ela se pensa. 

  Bachelard é visto por Edgar Morin como aquele que falou profundamente da 

complexidade e que, por motivos vários, não foi redescoberto e compreendido pela filosofia 

das ciências (MORIN, 1996, p. 13). Isso se deve ao fato de, por muito tempo, se pensar a 

ciência numa perspectiva de cisão na relação entre o sujeito que investiga e o objeto que é 

investigado. Nesta lógica, a complexidade é vista como mera complicação, uma teia de 

emaranhados que desorganiza processos, mas que não abre caminhos para retroações 

inovadoras e genéticas.  

  O pensamento de Edgar Morin aponta para novas perspectivas no que toca à 

epistemologia: pensa a realidade a partir de um método que se apresenta como caminho 

experimentado e que se dissolve à medida que se anuncia como caminho. É um caminho que 

toca as encruzilhadas do conhecimento enquanto ato contínuo, expresso nos versos do poeta 

Antonio Machado: “Caminhante, não há caminho, o caminho faz-se caminho ao andar” 

(MORIN, 2003c, p.21).  

O método constitui muito mais que um discurso ou uma teoria. É a forma encontrada  

para extrair elementos da própria ciência com o intuito de religar questões fundamentais. 

Surge com isso o método da complexidade que, em si, não ambiciona a completude, mas a 

experiência do todo que se desintegra e se recria no mistério genético de suas partes. A 

complexidade questiona as bases científicas consolidadas desde o século XVII, que 

supervaloriza a ordem (determinismo, estabilidade, constância e regularidade), a redução (de 

um todo a seus elementos de base) e a disjunção (entre ciências, disciplinas, objetos; entre 

observador e objeto observado). 

Torna-se e evidente a afirmação do princípio da incerteza. É este princípio que sugere 

ao homem a busca pela compreensão da contradição e do imprevisível a partir da convivência 

com eles. Recusa um pensamento simplificador (separação/redução) e anuncia o pensamento 
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da complexidade: capaz de compreender a quantidade de unidades, interações diversas e 

adversas, incertezas, indeterminações e fenômenos aleatórios (MORIN, 2003d, p. 52). 

 
Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando 

elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o 

econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e 

há um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de 

conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes 

entre si. Por isso, a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade 

(MORIN, 2002b, p. 38). 

 

 

 Daí a importância da afirmação moriniana de que o pensamento complexo refere-se a 

uma filosofia da ciência e da vida. Etimologicamente, ciência – sciens – significa 

conhecimento e sabedoria. Caracteriza-se pela objetividade e pelo desenvolvimento de 

métodos próprios que permitem a observação, verificação e comprovação dos fenômenos. Há 

uma sistematização do conhecimento em áreas distintas do saber. Cada ciência possui o seu 

objeto de estudo, especializando-se cada vez mais em vista do seu próprio desdobramento. A 

falibilidade também é parte deste processo. Falibilidade do sujeito que pesquisa e da ciência 

que abriga o sujeito. Fica difícil delimitar o espaço da objetividade.  

Segundo Morin (2005, p. 15-18), a ciência determinou um caminho de conquistas e 

desenvolvimento, no entanto, carrega consigo traços negativos, tais como: enclausuramento 

ou fragmentação do saber, desligamento das ciências da natureza daquilo que se chama 

ciências do homem, aquisição dos vícios da especialização por parte das ciências 

antropossociais e a tendência para o anonimato à medida que se configuram as tendências 

para a fragmentação, disjunção e esoterização do saber. 

Mais do que eliminar a ciência, visa-se reformulá-la. Para isso, propõe uma scienza 

nuova: “trata-se de uma transformação multidimensional do que entendemos por ciência, 

respeitante ao que parecia constituir alguns dos seus imperativos intangíveis, a começar pela 

inevitabilidade da parcelarização disciplinar e da fragmentação teórica” (2003d, p. 73-74). 

A teoria da complexidade assume uma postura de vislumbre do conhecimento a partir 

da sua multidimensionalidade e, portanto, para uma integralidade. O pensamento complexo, 

afirma Petraglia, “integra os modos de pensar, opondo-se aos mecanismos reducionistas. 

Considera todas as influências recebidas, internas e externas, e ainda enfrenta a incerteza e a 

contradição (...) Enfatiza o problema, e não a solução” (2001b, p. 23). O saber será uma 

construção sempre inacabada. 
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A proposta de Morin é a de ligar todas as coisas e salientar suas relações 

para que se conheçam as partes simultaneamente com o todo, já que ambos 

são igualmente importantes para o processo de conhecimento. Se o olhar 

centrado em uma parte isolada de seu contexto nos permite enxergá-la com 

maior lucidez, em contrapartida não conseguiremos ver a relação entre essa 

parte e seu contexto. O princípio da separação, segundo ele, “torna-nos 

talvez mais lúcidos sobre uma pequena parte separada do seu contexto, mas 

torna-nos cegos ou míopes sobre a relação entre a parte e o contexto” 

(PETRAGLIA, 2001b, p. 24). 

 

A partir da sua concepção de conhecimento que emerge da sua concepção de ciência, 

da sua concepção de ciência que emerge da concepção de conhecimento, Morin afirma a 

realidade enquanto unitas multiplex, capaz de afirmar a unidade como múltipla e o que é 

múltiplo como uno. É nisto que consiste a identidade genética do conhecimento e existência 

humana: em ser uno e múltiplo simultaneamente (Ibid., p. 25). 

 

3.2.1 O simples e o complexo 

 

 O problema da complexidade engloba uma gama de paradigmas
14

, respectivamente 

representados por antinomias. Essas antinomias assumem função didática, em que alguns 

conceitos implicam outros, num movimento de antagonismo, porém, necessário para a 

compreensão do sistema complexo. Entre as antinomias muito presentes neste sistema, 

podemos considerar: simples e complexo, ordem e desordem, organização e desorganização, 

ação e retroação, uno e múltiplo, regeneração e degeneração, etc.  

 Simples e complexo correspondem a uma das antinomias sobre as quais se focam 

alguns questionamentos: o que chamamos de simples? O que chamamos de complexo? Há um 

                                                             
14

 O conceito clássico de Paradigma está pautado na definição de Thomas Kuhn, na obra “A estrutura das 

revoluções científicas” (1998), e de Edgar Morin, nas obras “O problema epistemológico da complexidade” 

(1996) e “Introdução ao pensamento complexo (2003). Em primeiro lugar, assim se expressa Thomas Kuhn: 

“Considero „paradigmas‟ as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, 

fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência (p. 13) Para ser 

aceita como paradigma, uma teoria deve parecer melhor que suas competidoras, mas não precisa (e de fato isso 

nunca acontece) explicar todos os fatos com os quais pode ser confrontada (p. 38) Um paradigma é aquilo que os 

membros de uma comunidade partilham e, inversamente, uma comunidade científica consiste em homens que 

partilham um paradigma (...) As comunidade podem e devem ser isoladas sem recurso prévio aos paradigmas; 

em seguida esses podem ser descobertos através do escrutínio do comportamento dos membros de uma 

comunidade dada” (p.219-220). Edgar Morin, por sua vez, assim se expressa: “(...) Dou uma definição diferente 

da de Kuhn, que me parece hesitante e incerta. Dei uma definição que aparentemente se situa entre a definição da 

linguística estrutural e a definição vulgática, à Kuhn: um paradigma é um tipo de relação (inclusão, conjunção, 

disjunção, rejeição) entre um certo número de noções ou categorias mestras. Este tipo de relação, de facto, são 

relações lógicas, mas um paradigma privilegia alguma delas em detrimento de outras e é por isso que um 

paradigma controla a lógica do discurso. O paradigma é uma forma de controlar ao mesmo tempo o lógico e o 

semântico” (1996, p.109-110). E acrescente em outra oportunidade definidora: “A palavra paradigma é 

empregada frequentemente. Na nossa concepção, um paradigma é constituído por um certo tipo de relação lógica  

extremamente forte entre noções mestras, noções chave princípios chave. Esta relação e estes princípios vão 

comandar todos os propósitos que obedecem inconscientemente ao seu império” (2003, p. 85). 
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ponto tênue que garante a existência dos dois em forma de independência, ou se trata de uma 

antinomia potencial, capaz de gerar a complementaridade à luz do antagonismo? Trata-se de 

uma antinomia da razão científica ou de um caminho necessário para se compreender a 

racionalidade complexa? Como pensar o simples sem o complexo, e como pensar o complexo 

sem o simples? Será essa antinomia apenas um estereótipo linguístico? 

Se pensarmos o simples e o complexo na sua forma usual, são respectivamente assim 

definidos:  

 
Simples é o que não é composto, múltiplo ou desdobrado em partes; que é 

feito de um elemento básico, que não se compõe de partes ou substâncias 

diferentes (HOUAISS, p. 2574). 

Complexo, tomado como um todo mais ou menos coerente, cujos 

componentes funcionam entre si em numerosas relações de interdependência 

ou de subordinação, de apreensão muitas vezes difícil pelo intelecto e que 

geralmente apresentam diversos aspectos (Ibid., p. 776). 

 

 O simples assume uma conjectura de tudo aquilo que não é composto. Refere-se àquilo 

que é gerado sem muita complicação e que substancialmente está ligado à clarividência e à 

facilidade de manipulação. O conhecimento científico acaba por representar o simples como 

paradigma da particularidade em que a objetividade dos enunciados está ligada diretamente às 

verificações empíricas que, por sua vez, se acham no direito de justificar a coerência lógica 

dos axiomas que se fundam nos dados objetivos. 

 O simples não pode ser fundamentado no simplismo. Se assim o faz acaba por tornar 

simplificadora, mutiladora e reducionista a experiência dos diferentes fenômenos, seja no 

campo do conhecimento seja no campo da convivência humana. O simples, reclama para si a 

postura de paradigma, de tal forma que não se pode falar de uma teoria do simples, mas de 

um paradigma da simplicidade. Trata-se de um paradigma que supera a dicotomia 

reducionista da desordem e propõe a ordem no universo: “A simplicidade vê que o Uno pode 

ser ao mesmo tempo Múltiplo. O princípio da simplicidade quer separar o que está ligado 

(disjunção), quer unificar o que está disperso (redução)” (MORIN, 2003d, p. 86). As 

diferentes experiências do universo se rebelam contra o projeto simplificador da ciência. A 

particularidade das experiências não se sustenta sozinha. As diferentes dimensões de um 

mesmo fenômeno do universo revelam a simplicidade não apenas como decantação empírica 

e experimental, mas como irrupção do desordenamento que gera ordem.  

 Mais do que uma estruturação linguística, o paradigma da simplicidade lança à 

compreensão do paradigma da complexidade. Um sem o outro inexiste. Assim como a 

simplicidade opõe-se ao simplismo da particularidade, a complexidade opõe-se à totalidade da 



115 
 

completude. “O pensamento complexo integra os modos de pensar, opondo-se aos 

mecanismos reducionistas (...) Enfatiza o problema, não a solução” (PETRAGLIA, 2001b, p. 

23). A complexidade evoca o paradoxo do uno e do múltiplo, a convivência com a 

ambivalência. O que antes se afirmava como imperativo de busca e resolução objetiva, devido 

aos seus aspectos ambivalentes e turvos, agora é assumido como elemento necessário para se 

atingir a profundidade. Não há univocidade na tradução da realidade tal como ela é. A 

equivocidade das diferenças torna-se complexa justamente por não serem expressão da 

completude, mas da problematização ao invés da simplificação. 

 
                                   Na visão clássica, quando aparece uma contradição num raciocínio, é um sinal 

de erro (...) Ora, na visão complexa, quando se chega por vias empírico-

racionais às contradições, isto significa não um erro, mas o atingir de uma 

camada profunda da realidade que, justamente porque é profunda, não pode 

ser traduzida para a nossa lógica. Por isso, a complexidade é diferente da 

completude (MORIN, 2003d, p. 99). 

 

 A complexidade, ao contrário da visão simplificadora, acredita que não é possível 

isolar os objetos uns dos outros. Tudo é solidário. Complexidade e solidariedade caminham 

juntas pela via da multidimensionalidade, que liga e religa as diferentes dimensões dos 

objetos e que, por assim se apresentar, acaba sendo confundida com a completude, como diz 

Morin: “A aspiração à complexidade traz nela a aspiração à completude (...) Mas, num outro 

sentido, a consciência da complexidade faz-nos compreender que não poderemos nunca  

escapar à incerteza e que não poderemos nunca ter um saber total. «A totalidade é a não 

verdade»” (2003d, p. 100).                                                                              

 Nesse sentido, a complexidade apresentada é vista como uma filosofia da ciência e da 

vida (PETRAGLIA, 2001b, p. 21). O próprio Edgar Morin apresenta a complexidade numa 

perspectiva plural, tratando-se mais de um paradigma epistemológico para a vida do que 

propriamente um caminho estanque a ser seguido. Trata-se de um caminho que inclui 

„complexidades‟, ao invés de uma „complexidade‟ específica. Para tanto, é importante tratar a 

complexidade mais como um caminho a ser trilhado, apresentando-se na sua forma 

diversificada de aprimoramento que, à medida que se desenvolve, também se recria.  

 A complexidade para Morin (2005), portanto, compreende algumas „avenidas‟ que se 

abrem e dão corpo à ideia de que a complexidade é um desafio a ser enfrentado, enquanto 

ponto de partida e ponto de chegada. Para isto, é necessário trilhar um itinerário próprio que 

se configura como busca. Esse itinerário é apresentado na obra “Ciência com consciência” a 

partir de oito considerações necessárias e que são de suma importância para a compreensão do 

paradigma da complexidade. 
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 Estudar a complexidade é entender o desenvolvimento dessas oito avenidas, assim 

chamadas por Edgar Morin (2005, p. 177-185). A primeira avenida é o caminho da 

irredutibilidade do acaso e da ordem; a segunda avenida, é a avenida da transgressão, nas 

ciências naturais, dos limites do universalismo abstrato que elimina a singularidade, a 

localidade e a temporalidade; a terceira avenida é a da complicação, que considera um 

número incalculável de interações e inter-retroações; a quarta avenida foi aberta pela 

percepção da relação misteriosa entre as noções de ordem, de desordem e de organização 

(relações complementares e logicamente antagonistas); a quinta avenida da complexidade é a 

da organização que inclui um sistema a partir de elementos diferentes; a sexta avenida tem 

como ponto de partida o princípio hologramático, que vê o todo nas partes e as partes no todo, 

e o princípio da organização recursiva, cujos efeitos e produtos são necessários a sua própria 

causação e a sua produção; a sétima avenida se refere à crise dos conceitos fechados e claros, 

isto é, a crise da clareza e da separação nas explicações; a oitava avenida, por fim, é a volta 

do observador na sua observação. 

 Vê-se, portanto, que as avenidas da complexidade abarcam os diferentes elementos do 

universo em que o microcosmo e o macrocosmo se completam e inter-retroagem. Trata-se de 

um processo epistemológico sustentado nas vivências dos seres vivos que habitam o cosmos. 

Neste sentido, é importante o estudo desse processo sabendo que o ponto inicial incide no 

ponto final que, por sua vez, está imbricado numa complexidade que se afirma na interligação 

de todas as vias, evocando, sobretudo, a compreensão do seu processo de ordem, desordem e 

organização, muito presente no contexto compreensivo da complexidade. 

 

3.2.2 Ordem, desordem e organização 

 

 Na lógica do percurso das avenidas da complexidade, torna-se importante a 

compreensão de alguns dos conceitos fundantes do pensamento dito complexo. Desses 

conceitos, tornam-se primordiais os de ordem, desordem e organização. A explicação desses 

conceitos é apresentada por Morin no Método 1 – “A natureza da natureza” (2003a), mesmo 

sabendo que todos os outros volumes do Método sempre se remetem ao seu início. Em geral, 

trata-se de uma reconfiguração conceitual da ordem e da desordem que, sempre vista como 

inimigas, acabam exercendo certo processo de cooperação para a organização do universo. 

 Morin (2005) introduz a sua compreensão de ordem a partir da visão do universo, da 

vida e da história humana, que impressionam por seu desencadeamento ordenado-

desordenado. No universo, cultivam-se três olhares que se complementam: O desordenamento 
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cósmico, num primeiro momento, assim como acontece com as estrelas;  um olhar mais atento 

que anuncia uma ordem cósmica inquestionável: a noite que aparece como  noite, o céu 

estrelado, os planetas que realizam seus ciclos; e, num terceiro olhar, a concepção conjunta 

entre a ordem e a desordem, formando uma organização a partir da desintegração.  

Da mesma forma, a vida seguiria sob os mesmos olhares: a imperturbável concepção 

da vida na sua apresentação fixadora de reprodução e repetição, formando o ordenamento do 

seu próprio processo; o encaminhamento das evoluções das espécies, tomando o novo como 

fruto das mutações, perturbações, capazes de desordenar o que anteriormente já se apresentara 

como ordenado; e, por fim, o ato de pensar a ordem e a desordem conjuntamente, capaz de 

elaborar a organização e as evoluções vivas. 

A história humana, por sua vez, Morin inverte, considerando que a mesma começou 

sob o olhar da desordem: guerras sucessivas, atentados, assassinatos, batalhas explicitadas 

pelas mais diferentes formas. O segundo olhar, segundo ele, só veio a partir do século XX, em 

que se estruturaram as ciências antropossociais, que buscavam a máxima superação da 

aleatoriedade desordenada. A tentativa de desenvolver „determinismos‟, sejam eles 

econômicos, demográficos ou sociológicos, acabou sendo uma forma organizada de 

superação. 

Esses três momentos, aparentemente dialéticos, encontra-se dentro da concepção de 

dialogia, da qual trataremos mais adiante como um dos princípios estruturantes da 

complexidade. Trata-se mais de três momentos que se comprometem entre si do que 

propriamente momentos antagônicos que se anulam e se superam. A superação, aqui chamada 

de organização, não é estanque e muito menos „apenas‟ para frente. Trata-se de uma 

consideração ativo-retroativa. Neste sentido os três olhares que envolvem o universo, a vida e 

a história humana estão imbricados de tal forma que a existência de um já implica a ligação 

ao outro de forma generativa e degenerativa.  

 “De onde surge a ordem?”, pergunta Morin. “Ela nasce, ao mesmo tempo que a 

desordem, da catástrofe térmica e das condições originais singulares que determinam o 

processo constitutivo do Universo” (2003a, p. 71). A “ordem-rainha” é a que está no 

Universo, no planeta Terra, que apresenta a “Ordem física, onde todas as coisas obedecem às 

Leis da Natureza, Ordem biológica, onde todo indivíduo obedece à Lei da espécie, Ordem 

social, onde todo humano obedece à lei da cidade” (Ibid., p.52). O pensamento científico 

nesta cômoda Ordem, o Uno parecia ter chegado ao seu ocaso. A perfectibilidade da máquina-

universo parecia responder aos anseios de segurança. A sua verdade parecia não mais se 
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preocupar em ser questionada. Havia a ideia de lei superada, em que a ordem não era mais 

indicadora da determinação, da estabilidade e da constância. Superara a própria lei. 

 
A ordem, Palavra-Mestre da ciência clássica, reino do Átomo à Via Láctea. 

Ela se estendeu tanto que a terra se tornou um planeta pequeno (Galileu, 

1610) e o sol regressou à proteção da galáxia (Thomas Wright, 1750). De 

Kepler a Newton e Laplace, ficou estabelecido que uma inumerável 

população de estrelas obedece a uma mecânica inexorável. Alguns cometas 

parecem fazer um passeio pelo cosmos, eles seguem na verdade uma rota já 

traçada. O peso dos corpos, o movimento das marés, a rotação da lua em 

volta da terra, a rotação da terra em volta do sol, todos os fenômenos 

terrestres e celestes obedecem à mesma lei. A Lei eterna que regula a queda 

das maçãs substitui à Lei do Eterno que por uma maçã fez Adão pecar (...) 

Este universo relógio marca o tempo e atravessa-o de maneira inalterável. A 

sua textura, sempre a mesma, é uma substância incriada (a matéria) e uma 

entidade indestrutível (a energia). (Ibid., p. 51-52).  
 

 A ordem na perspectiva da complexidade abandona a ideia de determinismo. Assume 

diferentes formas e perde o seu anonimato. Interliga-se em singularidades, formando o 

universo singular. Uma ordem viva se institui, ligando seres vivos singulares e espécies. 

Diante da concepção de que só há ciência na generalidade, a ciência vê-se diante do singular 

que não anula a generalidade, mas a ela está ligada: “de fato, as grandes leis da natureza 

tornaram-se leis de interação, ou seja, não podem operar se não houver corpos que interatuem; 

portanto, essas leis dependem das interações, que, por sua vez, dependem dessas leis” 

(MORIN, 2005, p. 198). Longe do determinismo inicial, o sentido de ordem fica enriquecido 

pela ideia de desordem. 

 A desordem, em um primeiro momento, é caracterizada pelo acaso. Mas, segundo 

Morin, é muito mais enriquecida do que a ideia de ordem, pois ela comporta dois polos: o 

objetivo e o subjetivo. No polo objetivo, encontra-se tudo aquilo que pertence ao aspecto das 

agitações, dispersões, colisões, assim como, as irregularidades e instabilidades, os choques, as 

desorganizações e desintegrações, os ruídos e os erros; no polo subjetivo, percebe-se a 

impredicabilidade ou relativa indeterminabilidade, a incerteza (Ibid., p. 200). A desordem, 

assim como a ordem, perpassa as diferentes realidades do universo e da vida. É inseparável do 

sentido do universo e coopera no aspecto generativo e originário das diferentes organizações. 

 Uma das formas de melhor compreender a desordem é a descoberta no universo físico 

do “princípio hemorrágico de degradação e de desordem” (MORIN, 2003d), o segundo 

princípio da termodinâmica
15

. De acordo com esta lei, existe a degradação organizada da 

                                                             
15

 O segundo princípio da termodinâmica é uma das leis físicas mais interessantes da natureza, assim entendida 

pelos seres humanos. Para tanto, é necessário que se conceba dois conceitos preambulares: temperatura e calor. 



119 
 

energia para uma forma desordenada de energia térmica nas transformações naturais. A 

energia térmica passa de regiões mais quentes para regiões mais frias. A transferência de 

energia do corpo mais quente para o corpo mais frio levou Clausius
16

 a enunciar a segunda lei 

da Termodinâmica da seguinte forma: “o calor não passa espontaneamente de um corpo para 

o outro de temperatura mais alta” e, anunciada de outra maneira por Lorde Kelvin (1824-

1907)
17

: “É impossível construir uma máquina, operando em ciclos, cujo único efeito seja 

retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho” (JÚNIOR, 2009, p 197). 

Este enunciado implica que não é possível que um dispositivo térmico tenha um rendimento 

cem por cento, isto é, por menor que seja, sempre há uma quantidade de calor que não se 

transforma em trabalho efetivo. A impossibilidade de ter uma máquina térmica cem por cento 

eficiente é a base para a segunda lei da termodinâmica: é impossível para qualquer sistema a 

conversão completa do calor, em uma dada temperatura, em trabalho mecânico, levando o 

sistema a terminar em um estado idêntico ao estado inicial.  

                                                                                                                                                                                              
Sobre esses conceitos, transcrevemos aqui as palavras do Prof. Pedro Loureiro, distinto professor e pesquisador, 

responsável por inúmeras compilações e elementos didáticos em diferentes instituições de ensino no Brasil e, 

agora, professor do Colégio Santa Maria do Recife: “1º) Vamos entender o que significa para os cientistas o 

conceito de temperatura. Após experimentar a ideia de utilização de um de nossos sentidos , o TATO, eles 

entenderam o quanto seria impreciso medir temperatura através desse sentido, vejamos: - imagine que você 

mergulhou sua mão direita num recipiente contendo água a 60°C e ao mesmo tempo mergulhou sua mão 

esquerda num recipiente contendo água a 5°C, em seguida, retirasse as duas mãos e ao mesmo tempo as 

mergulhasse em um recipiente com água a 25°C; seu cérebro faria a seguinte observação: a mão direita “acharia” 

a água de 25°C fria e a esquerda  “acharia” quente. Perceba a imprecisão das leituras. Com a chegada do 

Renascimento e o retorno da ideia de que as menores  partículas eram  os átomos , a matéria  seria constituída de 

aglomerados dessas partículas, assim a temperatura poderia ser medida como o nível de agitação dessas 

partículas, isto é, quanto maior o nível de agitação das partículas de um corpo maior será sua temperatura. Essa 

agitação de partículas é a intensidade  média de uma energia denominada cinética(movimento); 2º) Vamos 

entender o que significa para os cientistas o conceito de calor. Antoine Lavoisier quando escreveu: ”na natureza 

nada se perde nada se cria  tudo se transforma”, talvez ele não soubesse, naquele momento ,a importância do que 

havia dito. Construindo uma análise mais simples e tomando carona na famosa  frase, podemos explicar a 

energia como algo que não se constrói mas que se transforma de uma modalidade em outra. A energia é sempre 

transferida como forma de trabalho mecânico ou em forma de calor. Então podemos concluir que calor é uma 

forma de energia, sim isto é verdade, calor é energia térmica que transita de um corpo de maior temperatura para 

um corpo de menor temperatura, esse é o fluxo espontâneo, ou seja, não haverá nunca trânsito espontâneo de 

calor de um corpo de menor temperatura para um de maior temperatura. Conclusão: um corpo não possui calor, 

porém ele pode ceder ou ganhar calor, já que essa energia somente pode ser assim designada quando 

transita”(texto a nós referido na data de 18/03/2012).  
16

 Rudolf Clausius (1822-1888), físico alemão, notável por seus trabalhos sobre a teoria cinética dos gases e a 

Termodinâmica. Introduziu o conceito de entropia em Termodinâmica. 
17

 Lorde Kelvin (1824-1907), matemático e físico britânico, desenvolveu pesquisas em torno das propriedades 

do calor. Aprofundou os estudos de Jacques Charles acerca da variação de volume dos gases em função da 

variação da temperatura.  Charles havia concluído que a uma temperatura de -273ºC todos os gases haveriam de 

ter volume igual a zero. Diferentemente de Charles, Kelvin concluiu que não era o volume da matéria que se 

anularia  nessa temperatura, mas a energia cinética de suas moléculas. Propôs então que essa temperatura deveria 

ser considerada a mais baixa possível, chamando-a de “zero-absoluto”. A partir daí propões uma nova escala, 

que posteriormente recebeu o seu nome (Kelvin), a qual visava maior simplicidade para a expressão matemática 

das relações entre grandezas termodinâmicas. 
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A primeira lei da termodinâmica
18

 proíbe a criação ou destruição de energia, existindo 

um poder polifórmico de transformações (energia mecânica, elétrica, química, etc.,) e 

oferecendo autossuficiência para todos os movimentos e trabalhos do universo físico. A 

segunda lei limita a disponibilidade da energia e os modos de conversão e de uso da energia. 

A parcela de energia da fonte fria, energia térmica, não será convertida em trabalho mecânico 

útil, que contradiz a conservação de energia em um sistema fechado. Essa energia poderá 

desorganizar todo o sistema caracterizando um processo denominado entropia
19

, assim como 

enfatiza o próprio Morin (2003a, p. 53): 

 

O segundo princípio, esboçado por Carnot e formulado por Clausius (1850),              

introduz a ideia não de desperdício, que contradiria o primeiro princípio, mas 

de degradação de energia. Enquanto todas as formas de energia podem se 

transformar integralmente uma na outra, a energia que toma forma calorífica 

não pode se reconverter inteiramente, perdendo então uma parte de sua 

aptidão para efetuar um trabalho. Ora, toda transformação, todo trabalho 

libera calor, contribuindo para esta degradação. Essa diminuição irreversível 

da aptidão de se transformar e de efetuar um trabalho, própria do calor, foi 

denominada por Clausius de entropia. 

 

 O segundo princípio não se refere apenas à energia, mas à ordem e sobremaneira à 

organização. O segundo princípio e a entropia dão a ideia de que a ordem e a desordem não se 

excluem, mas se complementam na interação organizadora. Neste sentido, o conceito de 

organização não se reduz a ordem, embora a comporte e produza: “Uma organização 

constitui e mantém um conjunto ou „todo‟ não redutível às partes, porque dispõe de 

qualidades emergentes de coações próprias, e comporta retroação das qualidades emergentes 

do „todo‟ sobre as partes” (MORIN, 2005, p. 198). As organizações são produtoras de ordem, 

sendo coproduzidas por princípios de ordem.  

Junto ao conceito de organização junta-se o de interação, em que a ordem assume não 

apenas a ideia de determinismo, mas de elemento desordenado de uma nova ordem, capaz de 

gerar novos caminhos de desordem, interagindo e dialogando com novas formas de 

organização. Para Morin, não podemos nos limitar à ideia de ordem e desordem. É preciso 

invocar as ideias de interação e organização na figura de um Tetragrama, apresentando mais o 

aspecto dinâmico e multidimensional do real do que propriamente um elemento fechado, 

absoluto e determinista, assim como ele mesmo apresenta: 

                                                             
18

 “A variação da energia interna de um sistema é dada pela diferença entre o calor trocado com o meio exterior e 

o trabalho realizado no processo termodinâmico” (JÚNIOR, 2009, p. 179). 
19

 A entropia é uma propriedade intrínseca dos sistemas, caracterizada pelo fato de seu valor aumentar quando 

aumenta a desordem nos processos naturais. Nessa perspectiva, afirma-se: “Em todos os fenômenos naturais, a 

tendência é a evolução para um estado de maior desordem (...) As transformações naturais sempre levam a um 

aumento na entropia do Universo” (JÚNIOR, 2009, p. 205-206). 
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Figura 5 – Tetragrama representativo da interação e organização 

 

 

 

 

 

Fonte: (MORIN, 2005, p. 204) 

 

 Refere-se, segundo Morin (2005), a um circuito irreversível, em espiral. Neste 

circuito, a desordem produz a ordem e a organização a partir de imposições iniciais e de 

interações; a ordem e a organização são produtoras de desordem a partir das transformações; 

e, por fim, o que produz ordem e organização produz de forma irreversível a desordem.  

 Essas considerações nos levam a conceber a ideia de que a ordem e a desordem são 

inseparáveis, simultaneamente complementares, una e múltipla, concorrente e antagônica.  A 

organização não apenas lida com os elementos da desordem para ordená-la, mas considera, 

sobretudo, a possibilidade de desenvolver uma ordem desconhecida presente nos fenômenos 

físicos, biológicos e humanos. Ordem, desordem e organização não podem ser pensadas em 

separado. A realidade só pode ser concebida na complementaridade desses três elementos.  

A complexidade não explica tudo, mas vislumbra o caminho aberto das possiblidades, 

do conhecimento e da própria realidade. O pensamento complexo é constituído pelos 

princípios de ordem, leis, algoritmos, certezas e ideias claras; mas é também constituinte do 

ato patrulhador do nevoeiro, do incerto, do confuso, do indizível, do indecidível. O trajeto da 

complexidade, portanto, considera que o segredo do mundo não é descoberto pela via de uma 

equação mestra de ordem ancorada no conhecimento pronto e instantâneo. O segredo está 

justamente no diálogo com o mistério do mundo, revelado tanto nos arquipélagos dos achados 

quanto nas profundezas desconhecidas do inconcebível. 

 
O cosmo comporta não somente a ordem dos sistemas solares e galácticos, a 

organização de bilhões de astros, mas também as colisões de galáxias, os 

buracos negros, as explosões de estrelas. A evolução biológica efetua-se por 

meio de desenvolvimentos inesperados e organizações vegetais e animais, 

mas conheceu catástrofes, das quais uma aniquilou a grande maioria das 

espécies, e a história humana ficou, assim, recoberta de cadáveres de 

civilizações. Por toda parte há diálogo entre ordem, desordem e organização. 

Eu quis conceber a organização, noção indispensável para o conhecimento 

dos núcleos, átomos, moléculas, estrelas, seres vivos, sociedades (MORIN, 

2010, p. 224). 
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A organização, no conjunto dos elementos em um todo, é responsável por produzir 

qualidades ou propriedades inexistentes nos elementos separados. A organização viva produz 

qualidades que lhe são constituintes, tais como a autorreparação, a autorreprodução, a 

capacidade de alimentar-se e a aptidão cognitiva. “o todo é alguma coisa mais do que a soma 

de suas partes. Mas, ao mesmo tempo, o todo é menos do que a soma de suas partes, visto que 

as qualidades ou propriedades das partes podem ser inibidas por constrições oriundas da 

organização do todo” (Ibid., p. 225). 

 

3.2.3 O uno e o múltiplo: caminhos de uma epistemologia complexa 

 

 A compreensão do uno e do múltiplo remonta a ideia de unicidade e diferença quase 

sempre se identificando com o “mesmo” e o “diverso”, respectivamente. No trajeto 

epistemológico da complexidade, surge a experiência da “unitas multiplex”. Nela, o uno e 

múltiplo se identificam e se diferenciam e, por isso, afirma um paradigma de unidade e 

diversidade na perspectiva dialógica, antagônica e complementar.  

 A unitas multiplex compreende a base da complexidade, advinda de três categorias 

inter-relacionadas: a teoria da informação, a cibernética e a teoria dos sistemas. Tais teorias 

surgiram no início da década de 1940 e só foram ser sentidos os seus impactos nas décadas de 

1960, 1970 e 1980. As duas primeiras, as teorias da informação e a cibernética, assumem um 

papel importante na teoria da complexidade, porém, não como chave fundamental de 

inteligibilidade, mas como instrumento heurístico (MORIN, 1996, p. 108). Toda a atenção se 

volta para a teoria dos sistemas, que indica a existência de sistemas no lugar dos objetos e de 

unidades complexas ao invés de unidades simples. 

 Em todas essas situações, o pensamento complexo aponta para ideia de que a teoria 

dos sistemas chega à generalidade, mas não elucida o próprio conceito de sistema. O risco à 

simplificação e ao reducionismo continuam os mesmos. A concepção complexa de sistema 

supera o mero conceito de relação ou de elementos relacionais. Busca ser um elemento de que 

ultrapassa a ideia paradigmática de reducionismo e simplificação. Segundo Morin, o holismo 

é um exemplo de tentativa paradigmática de afirmar o “todo”, mas não se ocupa do ponto 

nevrálgico do que ele considera sistema. Para ele, sistema é a consideração de que o “todo é 

mais que a soma das partes”, enquanto que a visão holística acaba por operar uma redução ao 

todo, impedindo a visualização das partes enquanto partes, da organização enquanto 

organização e do todo enquanto todo. O todo é visto muito mais com euforia que realismo e 
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organização, uma vez que são desconsideradas as imposições internas, as perdas de 

qualidades internas, as virtualidades antagônicas etc. 

 
Reducionista ou “holística” (globalista), a explicação, num e noutro caso, 

procura simplificar o problema da unidade complexa. Uma reduz a 

explicação do todo às propriedades das partes concebidas em isolamento. A 

outra reduz as propriedades das partes às propriedades do todo, concebido 

igualmente em isolamento. Essas duas explicações que se rejeitam 

mutuamente dependem de um mesmo paradigma (MORIN, 2003a, p. 158). 

 

 A explicação do que vem a ser sistema, portanto, baseia-se na visão complexa de 

unitas multiplex. O sistema vai além do isolacionismo e da justaposição dos elementos de um 

todo. O sistema é algo mais: considera a organização, a unidade global (“o todo) e as 

qualidades e propriedades emergindo da organização e da unidade global. Nesta circularidade 

dinâmica um dos elementos pode ser considerado nos outras, emergindo a inter-relação 

recursiva em que a noção de emergência “pode ser confundida com a totalidade, o todo sendo 

emergente, e a emergência sendo um traço próprio ao todo” (Ibid., p. 136). 

 

3.2.3.1 Teoria da informação e cibernética 

 

 O estudo teórico dos sistemas de informação se encontra na base do coneito de 

complexidade. Enquanto teoria científica, a teoria da informação se ocupa da análise dos 

problemas à significação ou transmissão dos signos no processo da comunicação. Enfoca a 

relação ordem-redundância e desordem-ruído, capaz de produzir a informação em si, que é 

organizadora-programadora de uma máquina cibernética. 

 O conceito de informação é tomado por Morin no âmbito físico, que surge no campo 

tecnológico e com preocupações práticas. Aproxima-se do âmbito originário de um sistema de 

comunicação em que a mensagem é transmitida a um receptor pelo emissor e, como tal, 

assume os diferentes canais responsáveis por tal comunicação. Tanto o emissor quanto o 

receptor são detentores de um repertório comum: os códigos e categorias utilizáveis. A 

transmissão da mensagem codificada é efetivada pelos signos ou sinais, capazes de decompor 

em unidades de informação ditos “bits” (binary digitals), que são definidos como “fato que 

põe um fim à incerteza de um receptor colocado diante de uma alternativa cujas duas saídas 

são para ele equiparáveis” (MORIN, 2003a, p.364). 
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Figura 6 – Representação do sistema de comunicação 
 

      canal 

EMISSOR ----------------------------------------------------------------------------------- RECEPTOR 

    código  barulho             código 

 

Fonte: (Morin, 2003a, p. 364) 

  

O processo de informação perpassa um canal. No caminho encontra o barulho, que é 

constituído por uma série de perturbações aleatórias que por si já atrapalham a eficácia da 

emissão da mensagem. A informação fica degradada, transformando a conversação em 

relação de barulho, de ruídos redundantes. Os elementos abstratos de representação 

invariáveis são isolados do seu contexto. Gera-se, assim, a consideração de um processo 

generativo da informação como processo de comunicação. 

  Para Morin (2003a), os domínios da comunicação e da informação são os que marcam 

ao mesmo tempo uma continuidade evidente e uma formidável troca entre o universo 

biológico e o universo antropossocial. Trata-se de um processo por ele denominado de 

antropossocioinformacional em que as principais características versam sobre a inovação. Na 

perspectiva antropossocial, a ligação dos domínios acontece pela via de elementos que 

interligam os focos biológicos e sociais na compreensão do ato informacional. 

 Acerca do desdobramento desse processo antropossocioinformacional existem cinco 

características que solidificam as bases e permitem o seu acontecimento a partir do campo 

antropossocial. A saber: 1) a formação do aparelho cerebral de hipercomplexidade inédita; 2) 

a dupla articulação da linguagem; 3) a estrutura social genofenomenal, a cultura; 4) o 

surgimento da aparelhagem do Estado; 5) e o desenvolvimento de aglomerações urbanas, 

onde o processo da comunicação informacional acontece sempre mais aleatória.  

 Não se trata apenas de um aparelho cerebral e hipercomplexo com suas capacidades 

lógicas, neurológicas, imaginativas ou oníricas; muito menos se trata de um supercomputador 

trabalhando as informações. Refere-se, sim, a “um aparelho cujas possibilidades generativas 

imaginárias e ideais são potencialmente universais (...) capaz de tudo produzir e reproduzir 

noologicamente e, com a ajuda das mãos, tecnologicamente” (p. 406); a linguagem é 

apresentada sob a égide do sistema da dupla articulação, constituído historicamente na vida 

fora do código genético que, juntamente com a cultura, delineiam um complexo 

gerador/regenerador da sua própria complexidade:  
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as aptidões do espírito humano e as possibilidades que a linguagem oferece 

permitem construir infinitamente edifícios noológicos bastante variados e 

complexos, narrativas, discursos, mitologias, teorias, ideologias (...) 

A cultura constitui um complexo generativo informacional quase que 

procarionte, ou seja, não dispondo de nenhum nucleus institucional; ela se 

propagou em todos os cérebros dos membros da sociedade, sendo que seus 

arcanos, mais ou menos acumulados, estão concentrados em alguns (os 

antigos, o rei/chefe, o padre/feiticeiro) (MORIN, 2003a, p. 407).  

  

 O Estado apresenta-se nesse desdobramento como sendo elemento próprio da 

megassociedade histórica. Um processo transformador em relação às sociedades arcaicas. 

Tanto o aparelho do Estado quando os aparelhos dependentes apresentam perturbações 

mútuas que consequentemente permeiam as outras áreas do aspecto generacional da 

informação, tornando independente, portanto, uma nuvem de elementos culturais que são 

frutos das transformações e desenvolvimentos da sociedade histórica. A existência desses 

elementos faz perceber o crescimento desenvolto das aglomerações urbanas onde o jogo da 

comunicação informacional se efetua cada vez mais aleatória: “a evolução moderna comporta 

uma verdadeira arrebentação informacional: ela cria suportes e veículos cada vez mais 

variados, multiplica a informação de maneira quase ilimitada e instantânea por um custo de 

energia cada vez mais restrito” (Ibid., p. 408). 

 Tal processo corrobora a ideia de um processo de organização comunicacional. Surge 

a ideia de cibernética
20

, que aparece na metade do século XX para enfatizar um “novo tipo de 

máquina artificial e formular a teoria que corresponde à organização de natureza 

comunicacional própria a essas máquinas” (Ibid., p. 289). A cibernética aparece com o intuito 

de estudar as comunicações e os sistemas de controle dos organismos vivos e das máquinas 

em geral. Evoca a ideia de retroação, elemento causal, responsável pelo fato de que a causa 

atua sobre o efeito que, por sua vez, atua sobre a causa no universo das máquinas autônomas. 

“A cibernética pressupõe a existência de uma curva de retroação (feedback) que atua como 

um mecanismo amplificador (...) São retroações que podem ser inflacionárias ou 

estabilizadoras e estão presentes na vida, nos seus mais amplos e diversos aspectos” 

(PETRAGLIA, 2001b, p.27). 

 Segundo Morin (2003b), a cibernética encontra a sua importância no reconhecimento 

da sua originalidade. A originalidade da cibernética acontece a partir de duas atitudes: ao 

                                                             
20

 A palavra cibernética vem do grego kybernetes, que significa piloto, condutor. O uso dessa palavra aponta 

para o reconhecimento de diversos significados, dentre os quais está: “teoria dos sistemas de controle baseados 

na transferência de informação; ciência da regulação; ciência dos mecanismos de causação circular e 

retroalimentação em sistemas biológicos e sociais; teoria dos atos intencionais baseados na experiência passada, 

na máquina e no ser vivo; teoria das máquinas; teoria das mensagens” (VASCONCELOS, 2012, p. 217). 
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conceber a comunicação em termos organizacionais e ao ligar comunicação e pedido 

informacional. A troca de sinais e a sua transmissão aponta para a ligação organizacional que 

constitui a comunicação que é econômica em energia e pródiga em competências: 

“Assegurando as inter-relações, as interações, as retroações por transmissão de sinais e signos, 

ela usa pouca energia; desenvolvendo a variedade e a precisão dos sinais, e multiplicando as 

suas intervenções, ela permite a construção de uma organização extremamente flexível, 

adaptável, atuante, oportunista” (p. 289). 

 Originada a partir da ideia de governo, a cibernética logo se afirma como teoria do 

comando dos sistemas comunicacionais. A informação comunicada é vista como programa, 

isto é, constituída de instruções ou ordens que acionam, inibem e coordenam as operações de 

máquinas específicas que tratam a informação, armazenando-a ou memorizando-a, realizando 

cálculos e operações lógicas. A partir desse processo, Morin designa pelo termo computação 

as operações que ultrapassam o cálculo propriamente dito. É responsabilidade do 

“computador” a elaboração de estratégias condizentes com as circunstâncias variáveis, o 

controle e a aplicação de programas, a tomada de decisões diante das situações problemáticas, 

percepção e aprendizagem. Mais que motores, que desenvolvem a potência energética, os 

computadores desenvolvem e se desenvolvem no âmbito da competência organizacional: 

 
Assim, os computadores comandam máquinas a partir de suas competências 

informacionais, e a integração de um computador em uma máquina 

comportando motor constitui um autômato, um ser máquina, um automovido 

e, aparentemente, um autocomandado, governado, controlado. Pode-se 

perceber aqui a revolução que separa este autômato cibernético do autômato 

vaucansoniano. O antigo autômato era animado por um aparelho de 

relojoaria; o novo é animado por um aparelho informacional; o primeiro era 

regulado de uma vez por todas; o segundo é regulado por suas operações em 

função das circunstâncias (MORIN, 2003a, p. 290). 

 
 

3.2.3.2  A teoria dos sistemas 

 

 A teoria dos sistemas está entrelaçada à cibernética. Ambas tiveram um 

desenvolvimento paralelo no decorrer do século XX. Ludwig von Bertalanffy – biólogo 

austríaco considerado autor da Teoria Geral dos Sistemas e um dos teóricos pioneiros dos 

sistemas – distingue duas tendências que estão na base do estudo da “ciência dos sistemas”: a 

mecanicista e a organicista. De imediato há a tendência em associar o organicismo aos 

sistemas biológicos, da natureza viva e o mecanicismo com a descrição da natureza 

inanimada, o que acarretaria necessariamente a compartimentação entre os níveis orgânicos e 
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suborgânicos da natureza. O organicismo por Bertalanffy concebido refere-se à sua Teoria 

Geral dos Sistemas e o mecanicismo está ligado à teoria cibernética, do matemático 

americano Norbert  Wiener.  

 
A cibernética surgiu não com uma preocupação de descrição de natureza 

inanimada, mas sim como uma proposta de construção de sistemas que 

reproduzissem os mecanismos de funcionamento dos sistemas vivos, ou seja, 

com a proposta de construção dos chamados autômatos simuladores de vida 

ou máquinas cibernéticas (VASCONCELOS, 2012, p. 186) 
 

 

 Tanto a cibernética quanto a teoria dos sistemas transcendem os limites disciplinares. 

Ao projetar sistemas artificiais (máquinas simuladoras de vida), passam pela compreensão dos 

sistemas naturais, dedicando-se ao estudo do governo e comunicação no animal e na máquina. 

O quadro a seguir apresenta dois momentos: O primeiro, em que a teoria, mesmo sendo 

sistêmica, permaneceu atrelada ao paradigma tradicional de ciência; o segundo, por sua vez, 

que apresenta o surgimento de uma teoria nova e paradigmática.  

 

Figura 7 – Referência para as teorias sistêmicas 

                         Vertente dos seres vivos                   Vertente das máquinas 

                   (organicista)                                       (mecanicista) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: (VASCONCELOS, 2012, p. 189). 

 

 A partir dessas considerações, sistema é visto como um complexo de elementos em 

interação, componentes em estado de interação. A partir desta interação as partes do todo 

tornam-se interdependentes, tornando-se de tal forma relacionadas com as demais. A 

compreensão das partes requer levar em consideração as relações que lhe são inerentes. São 

essas relações que conferem ao sistema o status de totalidade ou globalidade.  

 
O sistema é a integração de um todo em que as suas propriedades não podem 

ser reduzidas às propriedades das partes, e as propriedades sistêmicas são 
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destruídas quando o sistema é dissecado. As características do todo tendem a 

se manter, mesmo que haja substituição de membros individuais. Os 

componentes não são insubstituíveis (...) as unidades individuais ou 

membros do sistema existem em relações e o sistema impõe coerções sobre 

o comportamento das partes: os graus de liberdade para o comportamento de 

cada elemento são restringidos pelo fato de ele integrar um sistema. Assim, 

um elemento não exibe todas as suas características em todos os sistemas de 

que possa fazer parte e, então, nesse sentido, costuma-se dizer que o todo é 

menos do que a soma das partes (VASCONCELOS, 2012, p. 200). 

 

 Na sua obra Introdução ao pensamento complexo (2003a), Morin considera a teoria 

sistêmica a partir de três direções por ele ditas contraditórias: a fecundidade sistêmica, 

detentora de um princípio de complexidade; o sistemismo vago e insípido, fundamentado na 

repetição de alguma verdades holísticas inoperantes; a sistem analysis, correspondente 

sistêmico da engineering cibernética, capaz de se transformar em operações redutoras.  

A partir disso, percebe-se que a virtude sistêmica consiste em três atitudes 

consequentes fundamentais: ter como centralidade uma unidade complexa ao invés de uma 

unidade elementar; ter concebido a noção de sistema como uma noção ambígua; ter se situado 

no plano da transdisciplinaridade, concebendo a ciência nos seus componentes de unidade e 

diferenciação (MORIN, 2003d, p. 29-30). 

 A teoria dos sistemas, apesar de colaborar na compreensão do estudo da 

complexidade, não cria as suas próprias bases e cai no reducionismo simplificador e mutilante 

que ora se condena. Morin se opõe à ideia de teoria geral ou específica dos sistemas e 

introduz a ideia de um paradigma sistêmico, que deveria estar presente em todas as teorias. 

Esse novo paradigma evoca o pensamento de Pascal, assim transliterado por Morin: 

“considero  impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, como conhecer o todo sem 

conhecer particularmente as partes” (2005, p. 259). Mais o que isolar a parte do todo ou o 

todo da parte, o intuito não é explicar um pelo outro, mas inaugurar  um tipo superior de 

inteligibilidade, em que o todo e parte, mesmo nos seus antagonismos e diferenças, tornam-se 

complementares. 

 O sistema deixa o seu status de teoria para ser expressão paradigmática de uma nova 

inteligibilidade: a unitas multiplex. Nesta, o todo e a parte não se excluem e não precisam ser 

enfatizados na sua elementar identidade ou na sua absoluta totalidade. No todo está a 

identidade comum e a identidade própria das partes, considerando o antagonismo e a 

diversidade como elementos de constituição da organização sistêmica. Nesta relação acontece 

a integração do circuito ativo em que a diversidade organiza a unidade que, por sua vez, 

organiza a diversidade. O caráter complexo das relações todo/parte, uno/diverso pode ser 

assim apresentado: 
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O todo é mais do que a soma das partes (princípio bem explícito e, aliás, 

intuitivamente reconhecido em todos os níveis macroscópicos), visto que em 

seu nível surgem não só uma macrounidade, mas também emergências, que 

são qualidades/propriedades novas. 

O todo é menos do que a soma das partes (porque elas, sob o efeito das 

coações resultantes da organização do todo, perdem ou veem inibirem-se 

algumas das suas qualidades ou propriedades). 

O todo é mais do que o todo, porque o todo enquanto todo retroage sobre as 

partes, que, por sua vez, retroagem sobre o todo (por outras palavras, o todo 

é mais do que uma realidade global, é um dinamismo organizacional (Ibid., 

p. 261). 

 

 A ideia é tomar o conceito de sistema como elemento não totalitário e não hierárquico 

do todo. O paradigma sistêmico que inaugura a complexidade quer superar o paradigma da 

simplificação. Trata-se de um olhar relacional na trilogia sistema/organização/interações, em 

que as relações todo-partes são compreendidas não no seu elemento identitário individual, 

mas nas ações entre unidades complexas, que são constituídas de interações. Forma-se, assim, 

um macroconceito na relação sistema/interação/organização. O sistema, explicita o caráter 

fenomenal do todo e a unidade complexa das relações todo-partes; a interação, explicita as 

relações no seu conjunto, ações e retroações  tecidas num sistema; a organização, por fim, 

explicita o âmbito constitutivo dessa interações e que aponta para a ideia de sistema na sua 

constituição basilar (Ibid., p. 265). 

 

3.2.4 Os três princípios da complexidade. 

 

 A racionalidade complexa é aberta e oposta à racionalização. Ela se assenta no 

conhecimento que se tem do antagônico, do incerto e do inseparável. É nisto que consiste o 

enfrentamento da complexidade: a compreensão do imediatamente irrefutável e completo para 

inaugurar princípios paradigmáticos de diálogo, criação e união na multiplicidade. 

 A partir disso é perceptível que a complexidade pensada por Morin se sustenta a partir 

de três princípios paradigmáticos: o princípio dialógico, o princípio recursivo e o princípio 

hologramático. O princípio dialógico mantém a unidade na diversidade antagônica. Une os 

antagonismos para resgatar o processo organizador: é o princípio que “se funda na associação 

complexa (complementar, concorrente e antagônica) de instâncias necessárias junto à 

existência, ao funcionamento e ao desenvolvimento de um fenômeno organizado” (MORIN, 

1997a, p. 201). 

 O exemplo mais expressivo desse princípio é o da organização viva que representa o 

encontro  entre duas entidades físico-químicas: um tipo instável, detentor de ácidos e 
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proteínas que se degradam e se reconstituem permanentemente. Trata-se de duas lógicas que 

são complementares, mas também antagônicas: “o princípio dialógico permite-nos manter a 

dualidade no seio da unidade. Associa dois termos ao mesmo tempo complementares e 

antagônicos” (MORIN, 2003d, p. 107). 

 O princípio recursivo ultrapassa o sentido de retroação e regulação. Introduz os 

conceitos de autoprodução e auto-organização. Causas e efeitos são produtores e causadores 

que os produz. A criação de novos sistemas e organismos é definida pelo seu elemento 

recorrente. Aqui, “todo momento é, ao mesmo tempo, produto e produtor, que causa e é 

causado, em que o produto é produtor do que o produz, o efeito causador do que o causa” 

(MORIN, 1997a, p. 201). 

 Para ilustrar o princípio recursivo, Morin (2003d) recorre à ideia processual do 

remoinhos e dos indivíduos como produtos de um processo de reprodução que lhe é anterior. 

Os momentos de remoinho são ao mesmo tempo produzidos e produtores; os indivíduos, 

enquanto produtos da reprodução, uma vez produzidos, tornam-se produtores de um processo 

contínuo de reprodução. São simultaneamente produzidos e produtores. 

 
A ideia recursiva é portanto uma ideia em ruptura com a ideia linear de 

causa/efeito, de produto/produtor, de estrutura/superestrutura, uma vez que 

tudo que é produzido volta sobre o que produziu num ciclo ele mesmo 

autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor (MORIN, 2003d, p. 108). 

 

 Trata-se, portanto, de um princípio autogerativo em que os processos veem os efeitos 

retroagirem sobre as causas desencadeadoras. A ideia de circuito retroativo se aproxima muito 

mais da ideia de cibernética do que propriamente da ideia de circuito como tal, pois designa 

uma retroação reguladora, efetivando  um processo organizador e múltiplo. 

 O princípio hologramático, por fim, evoca a coexistência de elementos aparentemente 

antagônicos e paradoxais “em que não apenas a parte está no todo, mas em que o todo está, de 

certa forma, na parte” (MORIN, 1997a, p. 201). Num holograma físico
21

, a sua menor 

imagem detém a quase totalidade da informação do objeto representado. 

                                                             
21

 Os hologramas são registros de objetos que quando iluminados de forma conveniente permitem a observação 

dos objetos que lhe deram origem. Os hologramas registram a fase da radiação luminosa proveniente do objeto. 

Ali está expressa a informação sobre a posição relativa de cada ponto do objeto iluminado, permitindo 

reconstruir uma imagem com informação tridimensional. A partir disso, afirma Morin: “Cada ponto do objeto 

hologramado é „memorizado‟ pelo holograma inteiro, e cada ponto do holograma contém a presença da 

totalidade, ou quase, do objeto. Assim, a ruptura da imagem hologramática determina, não imagens mutiladas, 

mas imagens completas, tornando-se cada vez menos precisas na medida em que se multiplicam. O holograma 

demonstra pois a realidade física de um tipo surpreendente de organização, em que o todo está na parte que está 

no todo, e a parte poderia estar mais ou menos apta a regenerar o todo” (MORIN, 1999b, p. 113). 
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 O princípio hologramático está presente tanto no mundo biológico quanto no mundo 

sociológico. No mundo biológico, cada célula do organismo contém a totalidade da 

informação genética deste mesmo organismo. No mundo sociológico, cada indivíduo expressa 

individualmente a totalidade coletiva do organismo do qual participa. Esse princípio perpassa 

a imagem física e é visto como um princípio cosmológico, diretamente ligado às 

complexidades da organização viva, da organização cerebral e socioantropológica. Por isso, 

assim se apresenta este princípio: 

 

O todo está de certa maneira incluído (gravado) na parte que está incluída 

no todo.  A organização complexa do todo (holos) necessita da inscrição 

(gravação) do todo (holograma) em cada uma das suas partes contudo 

singulares; assim, a complexidade organizacional do todo necessita da 

complexidade das partes, a qual necessita retroativamente da complexidade 

organizacional do todo. Cada parte tem a sua singularidade, mas nem por 

isso representa puros elementos ou fragmentos do todo; trata-se ao mesmo 

tempo de micro-todos virtuais (MORIN, 1999b, p. 114). 

 

 

3.3 AS DIMENSÕES DO SER HUMANO COMO CATEGORIAS DE 

AUTOTRANSCENDÊNCIA E INTEGRALIDADE 

 

 

 Ao iniciar o nosso estudo, delineamos alguns aspectos acerca da integralidade e da 

Transcendência no que toca às experiências da imanência. Neste momento, retomamos o 

conceito de transcendência para localizar a construção teórica de Edgar Morin que, na 

contramão da transcendência, afirma a autotranscendência como a forma mais factível de 

viver os aspectos do humano e da razão. 

 Antes de discorrermos acerca dos aspectos fundamentais da identidade humana 

pensada por Morin, enfatizamos alguns elementos da autotranscendência a partir do 

pensamento complexo.  Para isso, é importante considerar duas questões: a primeira, é 

localizar a imanência como ponto de partida tanto para a transcendência como para a 

autotranscendência; a segunda questão, é introduzir na via do pensamento complexo os 

elementos que compõem o que propriamente se pode denominar autrotranscendência e os 

elementos que apontam para a integralidade. 

 Imanência e transcendência correspondem a dois pontos de um mesmo processo que é 

ele mesmo unitário. Da imanência, podemos falar dos seus limites; da transcendência 

podemos falar da sua possibilidade. O alcance de um de outro é mais ou menos factível 

dependendo do ponto inicial que consideramos. O alcance da imanência é a própria 
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existência, na qual os limites podem ser quantitativamente qualificados e racionalmente 

compreendidos. A emergência do imanente esgota o sentido. A ênfase é sobre as cifras, como 

diz Jaspers (1968), em detrimento de um sentido que perpassa o propriamente imediato.  

 Na perspectiva da autotranscendência, a imanência se afirma sobremaneira nas 

percepções da existência e do próprio ato de racionalizá-la. O significado do que se pudera 

chamar de elementos de transcendência não passam, para Morin, de centelhas de um projeto 

cósmico que é impossível de ser esgotado, mas que se encontra numa dinâmica restrita ao 

plano da existência natural e humana. A “significação” da vida e da história já encontra a sua 

razão de ser na organização complexa que passa pela matéria, pela vida e pela própria 

humanidade. O próprio autor assim afirma: 

 

Não posso crer em Teilhard de Chardin, que vê a evolução complexificante 

convergir para um “ponto ômega” de espiritualidade. Não consigo acreditar 

em um desenho inteligente. Quem teria a inteligência de criar esse desejo 

inteligente? Se fosse tão inteligente, ele teria arranjado para que a história do 

mundo não tivesse sido assim tão trágica. A tragédia significa que a morte 

não pode ser escamoteada; a humanidade está destinada à morte. Não excluo 

uma significação, mas ela seria desconhecida e inacessível a nossas mentes 

(MORIN, 2010, p. 348). 

 

 No plano da significação, o ser humano é transcendente. No plano cósmico da 

existência, ele está limitado pelo seu ato de significar, que tem o seu início nos caminhos da 

liberdade do espírito, e o seu ápice no reconhecimento de que o fim da própria humanidade é 

muito mais teleológico-imanente do que propriamente portador de uma transcendência-

teleológica. 

 A antropologia complexa pensada por Morin, portanto, distancia-se do hábito 

tradicional de se estudar as sociedades arcaicas. Para ele, pensar o ser humano é pensar a 

diversidade de suas dimensões e a reflexão filosófica que envolve a condição humana. A 

antropologia está situada no mundo biológico, físico e cosmológico. Trata-se de uma antropo-

bio-cosmológica: “A humanidade é reconhecida em suas raízes e seu destino terreno” 

(MORIN, 1997a, p. 202). 

 

3.3.1 Fundamentos identitários do ser humano: a condição humana. 

 

 A complexidade humana tenta responder a um dos primeiros desafios colocados pela 

antropologia: o conhecimento. De forma recursiva, o desafio do conhecimento acaba por 

colocar-se em postura causal da compreensão da própria complexidade. Complexidade e 
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conhecimento se tornam promotores de uma nova forma de compreender a humanidade, 

primando pela religação do conhecimento ao seu contexto e gerando a pertinência do próprio 

conhecer na vida cotidiana. Por isso, a antropologia complexa busca muito mais do que 

estudar as raízes genealógicas ou os fundamentos culturais dos nossos ancestrais.  

 A antropologia complexa encontra no pensamento de Morin um conjunto de 

construções teóricas que se fazem presentes em especial nas obras que dão nervura ao seu 

pensamento antropológico. A primeira dessas obras é “O homem e a morte”, publicado em 

1951, exatos vinte anos após o acontecimento que marcara para sempre a sua vida: a morte de 

sua mãe. Nesta obra, Morin se depara com dois desafios: o de religar e articular os 

conhecimentos dispersos nas diversas ciências humanas e na biologia; e o de enfrentar uma 

dupla contradição: como o ser humano entende a morte desde a pré-história, incluindo a sua 

concepção de vida após a morte, uma vez que a morte é vista como decomposição do corpo e, 

ao mesmo tempo, como o ser humano, que combate a morte, é capaz de dar a vida pelos seus, 

sua pátria e religião. O horror da morte é ligado à força do imaginário e do mito no ser 

humano, concretizando-se, inclusive, na possibilidade de se efetivar a passagem do 

egocentrismo para a compreensão comunitária dos atos, o que justificaria a entrega da própria 

vida em favor de outros. 

 A segunda obra é “A Unidade do homem”, fruto de um colóquio internacional 

pluridisciplinar realizado em 1972 que mostra o “enraizamento do fenômeno humano no 

mundo biológico e animal (Le Primate et l‟homme) para culminar com o estudo da 

singularidade dessa espécie (Le Cerveau humain)” (BIANCHI, 2003, p. 331). 

 A terceira obra, é “O enigma do homem”, publicado em 1973 e que tem como título 

original “Le paradigme perdu: la nature humaine”. Neste livro, são revistas as categorias do 

humanismo. As dimensões biológica, social, cultural e religiosa fazem parte deste homem que 

é visto como complexo, cujo cérebro é considerado um nó górdio e organizado sob a pressão 

do biológico e do social. 

  A quarta obra, enfim, é a que corresponde ao quinto volume de “O método”: a 

humanidade da humanidade – a identidade humana, publicado em 2001. Nesse livro, Morin 

acredita ter efetuado quatro contribuições importantes: 

 

A primeira foi a noção de trindade humana. Defini o humano em e por meio 

de uma relação em circuito recursivo entre a espécie, o indivíduo e a 

sociedade (...)  Minha segunda contribuição reside na noção de sujeito, que 

defini de forma inovadora. Ser sujeito comporta a autoafirmação de um “eu 

apenas eu” no centro de seu mundo, origem de um egocentrismo vital que 

pode degenerar em egoísmo, mas comporta, ao mesmo tempo, a aptidão de 
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se integrar em um “nós”, origem da capacidade de se dedicar ao bem comum 

e ao próximo (...)  A terceira contribuição completa as concepções 

predominantes de Homo sapiens, Homo faber e Homo economicus. O 

homem é dotado de razão e desenvolveu sua racionalidade, mas é capaz de 

delírio e de loucura (...)  Enfim, eu mostro que podemos retomar, de maneira 

renovada e complexificada, a grande ideia do Renascimento que fazia do ser 

humano um microcosmo no centro do macrocosmo: o Universo (MORIN, 

2010, p. 205-206). 

 

  

 Expusemos acima o trajeto desenvolvido da antropologia complexa. As obras a que 

nos referimos delineiam o pensamento antropológico de Edgar Morin. No entanto, não é 

nosso o intuito de agora revermos em forma de recorte os conceitos básicos da sua 

compreensão do humano complexo. Estamos a falar, sim, dos mesmos conceitos enfocados, 

agora, nas suas obras pedagógicas. Para tanto, é importante delinear os principais aspectos da 

antropologia complexa incorporados no âmbito pedagógico. Trata-se de um trajeto que se faz 

presente muito mais como ênfase do que propriamente novidade, muito mais como 

esquematização com intuitos pedagógicos do que um campo amplo de descobertas acerca do 

humano. Assim sendo, é factível a consideração de que nas suas obras basilares sobre 

educação, Edgar Morin desenvolve e amplia os conceitos da antropologia complexa. O que 

faremos, é identificar de que forma esses elementos se fazem presentes, a fim de que melhor 

se possa compreender o trajeto da concepção complexa de integralidade e de educação. Mais 

do que uma mera identificação científica do processo de hominização já elaborada por Morin 

no percurso delineado de “o método”, queremos enfatizar os elementos filosóficos e 

significativos que embasam o processo de humanização.  

 No seu pensamento pedagógico, Edgar Morin evoca a concepção de ser humano já 

elaborada nas suas obras anteriores e a redireciona para o viés pedagógico. Nesse sentido, a 

integralidade do ser humano é vislumbrada pelo autor a partir do seguintes pontos, 

respectivamente: 1) O enraizamento/desenraizamento do ser humano; 2) Os circuitos que 

compõe o processo dialógico de composição/decomposição hominizante; 3) As esferas que 

compõem o complexo humano. 

 

3.3.1.1 O enraizamento/desenraizamento do ser humano 

 

 O enraizamento/desenraizamento humano se dá de forma dupla: no cosmo físico e na 

esfera viva. Ao se situar dentro e fora da natureza, o ser humano se apresenta diante das 

condições que lhe são próprias, desencadeando um processo de identidade múltipla e que gera 

a unidade. Daí se dizer que o ser humano que hoje conhecemos é fruto de um intenso trajeto 
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de hominização, mesmo que recente no seu plano cronológico. O ser humano que temos é 

muito mais que os planos ou dimensões isolados. Um ser que não é explicado somente pela 

cosmologia, pela física ou pela biologia. É um ser que vai além, que abarca um processo de 

cultura no seu âmbito universal e singular e cria, a partir da esfera do espírito e da 

consciência, o seu próprio mundo, retroagindo sobre os processos míticos, racionais e 

técnicos, criando esses mesmos processos. Podemos dizer, então,  que “estamos enraizados 

em nosso universo e em nossa vida, mas nos desenvolvemos para além disso. É nesse além 

que se dá o desenvolvimento da humanidade e da desumanidade da humanidade” (MORIN, 

2003b, p. 50). 

 Nas suas obras pedagógicas, Morin reafirma a ideia de que o 

enraizamento/desenraizamento do ser humano é um processo que se especifica a partir de 

quatro condições: a condição cósmica, a condição física, a condição terrestre e a condição 

humana. Todas elas compõem o conjunto de uma aventura que começa com a cósmica, mas 

que perpassa cada uma das outras. 

 

3.3.1.1.1 A condição cósmica 

 

A reorganização das concepções de mundo é feita pela condição cósmica. O universo 

não é mais o conjunto perfeito de elementos ordenados. O cosmos deixa de ser expressão de 

plena ordem para se afirmar em desordem geradora (MORIN, 2002d, p. 48). A dispersão e a 

complexificação fazem parte da nova ordem. A ideia de estagnação pacata e ordenadora do 

mundo cai por terra. O cosmo se expande por ser o resultado da união de bilhões e bilhões de 

galáxias e estrelas. A Terra não passa de um minúsculo ponto no universo e as partículas do 

organismo humano são frutos dos primeiros segundos de existência do cosmos há 

aproximadamente quinze bilhões de anos. 

A aventura do universo é algo no qual está engajado o ser humano. Esse universo que 

hoje se encontra com o humano enquanto elemento retroativo-gerador é um acontecimento 

ímpar, do qual jorraram luz, matéria, corpo, espaço, movimento e que é “arrastado numa 

aventura fabulosa de criação e de destruição; sem parar, apagam-se ou explodem sóis, 

congelam-se planetas; sem parar, reúnem-se fragmentos e poeira de astros mortos em espiral 

sobre eles próprios para gerar novos sóis e novas galáxias” (MORIN, 2003b, p. 26).  

A cosmologia busca compreender o universo enquanto cosmos, isto é, uma desordem 

detentora de uma ordem oculta. A dramaturgia cósmica busca a compreensão do fato de que o 

universo seja algo diferente do simplesmente “nada”. Daí vem o primeiro ato, o ato “0” 
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(zero), o qual corresponde à impossibilidade da existência de algo a partir do nada. Mesmo a 

consideração de diferentes possibilidades de energias, positiva ou negativa, seria necessária a 

nulidade de energia no universo para que se pudesse conceber o nada como origem. O 

universo, “antes mesmo de assumir uma aparência, é quântico e relativista. Supõe-se desta 

forma, portanto, a preexistência das leis sobre a matéria e mesmo sobre o espaço-tempo, o que 

não é negligenciável” (ibid., p. 38). 

 Um outro ato é o da era dos quânticos, a saída da neblina do espaço-tempo. O começo 

é marcado pela indeterminação. O quântico é flutuante, assim como o tempo. O tempo passa a 

ser a medida da mudança.  A separação do espaço-tempo em espaço e tempo tornou-se 

possível a partir da uniformidade projetada pelo espaço  

 

O universo está em evolução em todas as suas regiões, mas a evolução mais 

grandiosa é a da sua geometria. O espaço se dilata. O universo está em 

expansão. Há uma correspondência unívoca entre idade e densidade do 

universo e também entre idade e temperatura. Um universo jovem é denso e 

quente. Um universo velho é diluído e frio (MORIN, 2002a, p. 39) 

  

As diferentes concepções de mundo na história nos levam a afirmar que somos ao mesmo 

tempo filhos do cosmos e “ciganos” de um acampamento chamado mundo. Estamos ligados 

ao mundo e, ao mesmo tempo, dele nos afastamos para um ato de criação.  A cultura e o 

espírito, o pensamento e a consciência, são as formas de apresentar a aproximação e o 

afastamento desse mundo que é perscrutado pelo ser humano. 

 

3.3.1.1.2 A Condição física 

 

A identidade física do ser humano perpassa as suas partículas, átomos e moléculas. A 

sua fisicalidade enquanto auto-organização emerge de uma relação físico-química que 

constitui a vida. O mundo físico do qual nasce o ser humano não se submete a ordens 

preestabelecidas e nem está inteiramente desordenado ou plenamente ao acaso. A condição 

física do ser humano acontece no mundo, perante o jogo da ordem/desordem, 

organização/desorganização, mediado pelas interações que acontecem no processo de existir.  

Segundo Morin (2003b), se há uma lição a ser aprendida pelo cosmos é a de que as 

partículas dos átomos de nossas células apareceram nos seus primeiros segundos. Toda a 

composição de átomos e carbonos, as macromoléculas e todo o processo organizador do ser 

humano se fizeram presentes desde a primeira hora. Trata-se de uma composição físico-
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química, complexa e auto-organizadora, detentora de qualidades e propriedades 

desconhecidas no mundo molecular: 

 

Uma porção de substância física organizou-se de maneira termodinâmica 

sobre a Terra; por meio de imersão marinha, de banhos químicos, de 

descargas elétricas, adquiriu Vida. A vida é solar: todos os seus elementos 

foram forjados em um sou e reunidos  em um planeta cuspido pelo Sol: ela é 

a transformação de uma torrente fotônita resultante de resplandecentes 

turbilhões solares. Nós, os seres vivos, somos um elemento da diáspora 

cósmica, algumas migalhas da existência solar, um diminuto broto da 

existência terrena” (MORIN, 2002d, p. 49). 

 

3.3.1.1.3 A condição terrestre 

 

O planeta Terra está localizado no cosmos. É a Terra uma das fontes primária para 

pensar o destino. Um destino que é meditado a partir de um grão de poeira cósmica onde 

emergiu a vida, a vegetação produziu oxigênio da sua atmosfera e os seres vivos constituíram 

uma biosfera eco-organizada e autorregulada. A Terra tem uma identidade, é singular e tem 

história. Há, nela, uma natureza física (geologia), uma natureza dos seus elementos (química), 

a natureza dos seus fósseis (paleontologia). Trata-se de um planeta que não apenas é visto, 

mas que começou a ser investigado, um planeta que não tem apenas superfície, mas também 

profundidade. Não é apenas estática, mas evolutiva. 

Por muito tempo se acreditou que a origem do nosso planeta se devia à separação do 

Sol. Ela teria se formado como consequência da junção de detritos celestes, da junção de 

poeiras cósmicas e que, como consequência, gerou-se o movimento de formação do sistema 

solar. A partir das últimas décadas, emergiu a concepção de que a Terra é resultado de uma 

gama de detritos cósmicos juntados a partir de uma explosão solar. 

“A Terra em gestação teria então se tornado o satélite do Sol recém-nascido” 

(MORIN, 2000c, p. 50). A dependência do Sol não tornou a Terra um planeta incompleto. 

Isolada e autônoma, a Terra obtém a sua autonomia a partir de sua própria dependência. A 

Terra “é um planeta que se tornou singular e solitário entre os outros planetas do sistema solar 

e os astros da galáxia. E foi nessa solidão singular que ela fez nascer algo de solitário e de 

singular em todo o sistema solar, provavelmente na galáxia, talvez no cosmos: a vida” (Ibid., 

p. 51). 

As desordens e cataclismos, as erupções e terremotos, assim como os choques 

violentos que extinguiram a vida anterior, mostram a capacidade auto-organizadora e 

autoproducente do nosso planeta. A um só tempo os seres humanos são cósmicos e terrestres:  
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A vida nasceu de convulsões telúricas, e sua aventura correu perigo de 

extinção ao menos por duas vezes (no fim da era primária e durante a 

secundária). Desenvolveu-se não apenas em diversas espécies, mas também 

em ecossistemas em que as predações e devorações constituíram a cadeia 

trófica de dupla face: a da vida e a da morte (...) Como seres vivos deste 

planeta, dependemos vitalmente da biosfera terrestre; devemos reconhecer 

nossa identidade terrena física e biológica (MORIN, 2002d, p. 50). 

 

 A vida está enraizada na Terra. A relação físico-biológico-antropológica torna a Terra 

um sistema complexo. A Terra é comparada por Morin (2000c) a um pequeno cesto de lixo 

cósmico transformado não apenas num astro complexo, mas num jardim, o jardim humano. 

Nele, a vida se desenvolveu de forma líquida no mundo vegetal e animal.  O ser humano, 

diante da Terra, é uma ramificação da ramificação da evolução de vertebrados, mamíferos e 

primatas, portadores das herdeiras, filhas, irmãs das primeiras células vivas. “Pelo 

nascimento, participamos da aventura biológica; pela morte, participamos da tragédia 

cósmica. O ser mais corriqueiro, o destino mais banal participa dessa tragédia e dessa 

aventura” (MORIN, 2001, p. 36).  

 

3.3.1.2 A trindade humana: do desenraizamento à unidade múltipla 

 

 A pergunta acerca de quem é o ser humano encontra no pensamento complexo uma 

resposta de integralidade: o ser humano é, a um só tempo, plenamente biológico e plenamente 

cultural, detentor da unidualidade originária que comporta a super e a hipervida (MORIN, 

2002d, p. 52). Expresso dessa maneira, o ser humano é visto como aquele que conseguiu 

desenvolver a hipertrofia do “egoísmo” e do “altruísmo”, sendo capaz de provar tanto o êxtase 

quanto os ardores orgásticos e orgásmicos da embriaguez. O ser humano que tanto se 

perscruta é um ser plenamente biológico e cultural 

A humanidade é consequência de processos trinitários justapostos. Incluem-se nesses 

processos os circuitos: indivíduo-sociedade-espécie, cérebro-mente-cultura; razão-afeto-

pulsão. Esses circuitos elaboram o conceito de ser humano integral, em que a pluralidade dos 

elementos compõe a unidade e a unidade contempla a pluralidade que nela se forma. Não há 

mistura de realidades, assim como não há identificação substancial entre os termos. Há, sim, 

diferenças antagônicas que, por assim serem, estabelecem um processo de dialogia e de 

reestruturação criadora. 
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O circuito cérebro-mente-cultura expressa a ideia de que a humanidade se afirma 

como humanidade pela e na cultura. O cérebro humano (aparelho biológico dotado de 

competência para a ação, percepção, saber e aprendizagem) é componente sine qua non da 

cultura. A mente (mind), por sua vez, enquanto capacidade de consciência e pensamento, 

inexiste sem a cultura, pois a mente humana é uma criação que surge e se firma a partir da 

cérebro-cultura. Há um processo de retroação e intervenção da mente no funcionamento 

cerebral. “Há, portanto, uma tríade em circuito entre cérebro/mente/cultura, em que cada um 

dos termos é necessário ao outro. A mente é o surgimento do cérebro que suscita a cultura, 

que não existiria sem o cérebro” (MORIN, 2002d, p. 52-53). 

 O circuito razão-afeto-pulsão é uma tríade bioantropológica que se distingue do 

circuito cérebro-mente-cultura e decorre da concepção do cérebro triúnico de Mac Lean, 

adotada por Morin como ponto de partida, mas que só passa a ter sentido usual na perspectiva 

complexa, que não sobrepõe um elemento ao outro, mas os supõe. Nessa perspectiva,  

 

O cérebro humano contém: a) paleocéfalo, herdeiro do cérebro reptiliano, 

fonte da agressividade, do cio, das pulsões primárias, b) mesocéfalo, 

herdeiro do cérebro dos antigos mamíferos, no qual o hipocampo parece 

ligado ao desenvolvimento da afetividade e da memória a longo prazo, c) o 

córtex, que, já bem desenvolvido nos mamíferos, chegando a envolver todas 

as estruturas do encéfalo e a formar os dois hemisférios cerebrais, 

hipertrofia-se nos humanos no neocórtex, que é a sede das aptidões 

analíticas, lógicas, estratégicas, que a cultura permite atualizar 

completamente (Ibid., p. 53). 

 

 A partir dessa concepção, percebe-se a integração entre animalidade e humanidade, 

uma integrada na outra. A teoria de Mac Lean é falsa na sua percepção simplificadora, quando 

a mesma superpõe os três cérebros, porém, torna-se viável e compreensiva na sua versão 

complexa do cérebro triúnico, que revela a integração cerebral humana da herança animal 

superada, mas não abolida: “o importante, na ideia de cérebro triúnico, não está na tripartição, 

mas na trindade que, complexa como no dogma católico, é uma mesmo sendo tripla, o que 

nos permite considerar o cérebro humano como um complexo: 

 

Figura 8 – O desenvolvimento humano na lógica da complexidade 

 

 

 
 

Fonte: (MORIN, 1999b, p. 104) 

réptil            mamífero           primata        humano 
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Não há sobreposição entre razão-afeto-pulsão. O que há é uma conexão complexa, a 

partir da qual a racionalidade não domina a afetividade e a pulsão. Inclusive a razão pode ser 

dominada pelas outras duas, mesmo no mais racional dos seus princípios (matemático, 

científico, filosófico). Mas aí, há também uma mobilização dos afetos e pulsões presentes nos 

sujeitos desses princípios, tais como a agressividade, a paixão etc. Há uma relação instável, 

permutante e rotativa entre as três instâncias. A razão é 

 

uma instância concorrente e antagônica às outras instâncias de uma tríade 

inseparável, e é frágil: pode ser dominada, submersa ou mesmo escravizada 

pela afetividade ou pela pulsão. A pulsão homicida pode servir-se da 

maravilhosa máquina lógica e utilizar a racionalidade técnica para organizar 

e justificar suas ações (MORIN, 2002d, p. 54). 
 
  

Para Edgar Morin, “O ser humano define-se, antes de tudo, como trindade 

indivíduo/sociedade/espécie: o indivíduo é um termo dessa trindade” (MORIN, 2003b, p. 51). 

Se o indivíduo é parte dessa tríade, então, as interações são elementos causadores que recaem 

sobre o próprio processo causante. Isso quer dizer que a sociedade é produzida pelas 

interações individuais e esta, retroagindo sobre a cultura, torna os indivíduos propriamente 

humanos. “Assim, a espécie produz os indivíduos produtores da espécie, os indivíduos 

produzem a sociedade produtora dos indivíduos; espécie, sociedade, indivíduo produzem-se; 

cada termo gera e regenera o outro” (Ibid., p. 52).  

A complexidade humana é compreendida associada aos elementos que a constituem: 

“Todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa desenvolvimento conjunto das 

autonomias individuais, das participações comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie 

humana” (MORIN, 2002d, p. 54-55). 

 

Figura 9 – A trindade complexa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MORIN, 2002d, p. 54-55). 

Indivíduo 

Espécie Sociedade 
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O indivíduo é reprodutor da espécie humana (enquanto realizado por dois indivíduos); 

a interação entre indivíduo produz a sociedade, testemunha da cultura; a espécie, por sua vez, 

vive para o indivíduo e para a sociedade. A complexidade humana é compreendida associada 

aos elementos que a constituem: “Todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa 

desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações comunitárias e do 

sentimento de pertencer à espécie humana” (MORIN, 2002d, p. 55). A trindade indivíduo-

sociedade-espécie, portanto, desenvolve uma relação dialógica, processo pelo qual o 

complementar pode tornar-se antagônico. Os termos envolvidos nesse circuito são meio e fim, 

ora assumidos na individualidade, ora em sociedade, ora como expressão da espécie.  

O processo de hominização para Morin não acontece de forma unívoca, pois para ele a 

hominização não pode ser concebida apenas como uma mera evolução biológica, espiritual ou 

sociológica, mas como uma morfogênese completa e multidimensional, consequência das 

diferentes influências genéticas, ecológicas, cerebrais, sociais e culturais (1975, p. 65). 

 

3.3.2 As dimensões do ser humano: toques múltiplos de integralidade 

 

 A concepção imanente do ser humano e a sua capacidade racional de justificar a 

própria existência afirmam a unitas multiplex, capaz de reconhecer a unidade como múltipla e 

o que é múltiplo como uno. É nisto que consiste a identidade genética do ser humano: o uno e 

o múltiplo simultaneamente.  

 
Do mesmo modo apresenta uma identidade cultural semelhante (...) A cada 

situação um indivíduo reage, muitas vezes, de um modo semelhante à sua 

cultura, mas é único quando expressa sua afetividade. Ou seja, cada qual 

possui um jeito todo próprio de manifestar-se, de ver a vida e senti-la 

(PETRAGLIA, 2001b, p. 25). 

 

  

Por isso, o ser humano integral é sapiens/demens, homem de sabedoria e de loucura, 

com suas possibilidades e limitações. A visão integral complexa perpassa a tradicional 

concepção que define o humano a partir dos aspectos da racionalidade, da técnica das 

atividades utilitárias ou das necessidades obrigatórias. O ser humano é complexo e traz em si 

caracteres antagonistas: sapiens e demens (sábio e louco), faber e ludens (trabalhador e 

lúdico), empiricus e imaginarius (empírico e imaginário), economicus e consumans 

(econômico e consumidor), prosaicus e poeticus (prosaico e poético). 

 
Surge, então, a face do homem escondido pelo conceito tranquilizador e 

emoliente do sapiens. Trata-se de um ser de uma afetividade imensa e 
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instável, que sorri, ri, chora, um ser ansioso e angustiado, um ser gozador, 

embriagado, extático, violento, furioso, amante, um ser invadido pelo 

imaginário, um ser que conhece a morte e não pode acreditar nela, um ser 

que segrega o mito e a magia, um ser possuído pelos espíritos e pelos deuses, 

um ser que se alimenta de ilusões e de quimeras, um ser subjetivo cujas 

relações com o mundo objetivo são sempre incertas, um ser submetido ao 

erro, ao devaneio, um ser híbrido que produz a desordem. E como chamamos 

loucura à conjunção da ilusão, do descomedimento, da instabilidade, da 

incerteza entre real e imaginário, da confusão entre subjetivo e objetivo, do 

erro, da desordem, somos obrigados a ver o Homo sapiens como Homo 

demens (MORIN, 1975, p. 123-124). 

 

 A autotranscendência se existencializa nas concepções antropológico-científicas da 

própria condição humana. O homo complexus é apresentado como um ser 

enraizado/desenraizado da sua condição. A afirmação da humanidade enquanto condição 

comum é o reconhecimento da diversidade cultural que permeia o humano e da diversidade 

genética que compõe a origem e a originalidade do existir. A compartimentação do humano, 

separa-o dele mesmo. Torna-o incapaz de se apropriar das suas capacidades e da factualidade 

de seu ser no mundo. Afirmar a condição humana é responder à indagação referente à posição 

de cada sujeito no mundo. 

 O processo de esquartejamento da condição humana gera uma problemática 

epistemológica, pois a unidade complexa do ser humano não pode ser concebida pelo 

pensamento disjuntivo, que isola a humanidade do cosmos, da matéria física e do espírito que 

a compõem. O pensamento redutor restringe a unidade humana, vendo-a mais como um 

substrato puramente bioanatômico (MORIN, 2002d, p. 48). A unidade do ser humano requer 

um novo saber, capaz de superar a disjunção e promover a religação dos saberes acerca da 

condição humana, capaz de superar a ignorância do todo e o desenfreado avanço das partes. 

 Esse enraizamento/desenraizamento do ser humano gera a compreensão de que o 

humano está dentro e fora da natureza, refletindo a sua condição cósmica, física e terrestre. 

Para Morin, o “conceito de homem tem um duplo princípio: um princípio biofísico e um 

psico-sócio-cultural, um remetendo ao outro” (MORIN, 2002d, p. 51). Desenvolver a 

complexidade humana é garantir o desenvolvimento desses princípios no conjunto das 

autonomias individuais, das participações sociais e do sentimento de pertença à espécie 

humana. A ideia de unidade da espécie humana não deve apagar a ideia da diversidade e a 

ideia de diversidade não deve apagar a ideia da unidade: “compreender o ser humano é 

compreender sua unidade na diversidade, sua diversidade na unidade. É preciso conceber a 

unidade do múltiplo, a multiplicidade do uno” (Ibid., p. 55). 
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A inseparabilidade é latente no modelo trinitário. As interferências sofridas pelo 

indivíduo enlaçam a gama das relações da quais ele faz parte, incluindo as suas características 

genéticas e o seu destino social. 

 
Nossas atividades biológicas mais elementares (...) estão estreitamente 

ligadas a normas, interdições, valores, símbolos, mitos, ritos, prescrições, 

tabus, ou seja, ao que há de mais estreitamente cultural. Nossas atividades 

mais espirituais (refletir, meditar) estão ligadas ao cérebro, e as mais 

estéticas (cantar, dançar), estão ligadas ao corpo. O cérebro, pelo qual 

pensamos, a boca, pela qual falamos, a mão, com a qual escrevemos, são 

totalmente biológicos e, ao mesmo tempo, culturais (MORIN, 2003b, p. 53) 

 

 Urge, portanto, a necessidade de que se conceba uma ciência antropossocial religada, 

capaz de conceber a humanidade como unidade, tanto na multiplicidade individual quanto na 

multiplicidade cultural. Por isso, mais importante do que conceber conceitos do humano é 

necessário religa-lo nas suas dimensões mais profundas de tal forma que “o Homo sapiens 

também é, indissoluvelmente, Homo demens, que Homo faber é, ao mesmo tempo, Homo 

ludens, que Homo economicus é, ao mesmo tempo, Homo mythologicus, que Homo prosaicus 

é, ao mesmo tempo, Homo poeticus” (MORIN, 2001, p. 42). 

 

3.3.2.1 Homo sapiens e demens: sábio e louco 

 

 Na segunda parte de “O método 5”, Edgar Morin apresenta um conjunto de 

afirmações devidamente chanceladas pelos seus autores e que buscam afirmar em uníssono o 

que ele denomina de “complexo de Adão” – Sapiens demens. Trata-se muito mais de uma 

referência antropológica ao mito da Criação do que propriamente uma referência a 

antropologia da religião. Aproveitando-se do relato bíblico, Morin enfatiza afirmações que 

corroboram a sua ideia de complexidade do humano, em que a força contraditória das 

dimensões é afirmada como elemento de reconhecimento identitário do humano. 

 Como pensamentos preambulares, percebemos desde já a tentativa de identificar a 

ideia de ser humano à sua adjetivação apavorante e até paradoxal. De tal forma que o ser 

humano carrega, ao mesmo tempo, o paradoxo de si, ora racional, ora desprovido de razão; 

ora zombador da própria loucura, ora intérprete da melhor racionalidade; ora lúcido, ora 

demente; ora onírico, ora pessimista da vida. 

 A complexidade critica a síndrome endeusante da racionalidade sobreposta a toda e 

qualquer dimensão do ser humano. O Homo sapiens separado da sua capacidade duvidante 

acaba impossibilitando o processo dialógico e integral. Por isso, é importante considerar que a 

racionalidade é um dado que identifica o ser humano, mas não o esgota enquanto 



144 
 

uniformidade atuante. Todas as dimensões recorrem à racionalidade como dado humano de 

complementaridade, em que a realização de uma delas já supõe a ação da outra.  

A racionalidade, portanto, é eficaz, no entanto, não é única nem soberana. Para Morin, 

a própria história do conhecimento já nos apresenta a racionalidade sempre sendo a analisada 

numa perspectiva de complementaridade e nunca de soberania: 

 
Para Platão, o psiquismo humano era um campo de batalha entre o espírito 

racional (nós), a afetividade (thumos) e a impulsividade (epithumia). Mais 

recentemente, Freud indicava que o sujeito racional, de forma alguma 

soberano, estava inserido numa trilogia permanente em que enfrentava a 

violência do Id pulsional e a dominação do Superego autoritário. Daí a sua 

fórmula admirável: „onde estava o Id, o Eu deve surgir‟. Enfim, Maclean 

mostrou que o nosso cérebro contém não somente o esplêndido neocórtex 

próprio da racionalidade humana, mas também a herança do cérebro 

mamífero (afetividade) e do cérebro dos répteis (cio, agressão, fuga) (2003b, 

p. 116). 

 

 O Sapiens, portanto, não expressa singularmente o quanto complexo e diverso é o 

humano. A racionalidade sozinha enclausura o humano e o impede de reconhecer as suas 

dimensões afetiva, imaginaria, lúdica, estética, mitológica, religiosa, etc. 

 Não é rejeitada, aqui, a dimensão racional. Rejeita-se, sim, a redução do humano 

exclusivamente ao aspecto racional. O próprio Aristóteles, na sua célebre definição do ser 

humano, ao afirmar a racionalidade também afirma a sua politicidade, elemento a partir do 

qual acontece o próprio desenvolvimento humano no que toca à convivência e à participação 

do bem comum. 

 A dimensão demens do ser humano se materializa nas práticas e atitudes das ações 

históricas. O próprio Morin cita fatos e situações em que a tão enaltecida razão é sucumbida 

pelas mais horrendas atitudes do espírito humano. A racionalidade sã se torna embrutecida 

pelo processo da racionalização que rejeita o seu paradoxo e acaba por tombar diante da 

história. 

 O mesmo homem que testemunha o desenvolvimento histórico é o mesmo que 

extermina o seu semelhante. O Sapiens que racionaliza é o mesmo que bestializa. Desde os 

caçadores-coletores aos camponeses do neolítico, há indícios de execuções, suplícios e 

sacrifícios. 

 
A agressividade exibe-se na história humana. Guerras externas predadoras, 

delinquência e criminalidade internas. Um delírio de devastações, de 

assassinatos e de suplícios sempre acompanha as vitórias. A loucura 

assassina explode nos conflitos entre religiões, nações, ideologias (...), por 

toda parte onde o homo continua a pretender-se sapiens, onde imperam o 
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homo faber e o homo economicus, a barbárie está sempre pronta para 

ressurgir (MORIN, 2003b, p. 117). 

 

 Para Edgar Morin (2003b) tantas loucuras e delírios são justificados em primeiro lugar 

porque as rupturas do mundo psíquico e do mundo físico provocam “feed-backs” positivos; 

em segundo lugar, porque não há nenhum dispositivo cerebral que possa distinguir a 

alucinação da percepção. E, por fim, pelo fato de que os descontroles delirantes estão também 

ligados à extrema complexidade do cérebro humano: “essa complexidade, que é sua força, 

também é a sua fragilidade” (p. 119-120). 

 A afirmação de que a vida humana necessita da verificação empírica e da correção 

lógica como forma de exercício da argumentação enaltece o Homo sapiens. Mas sabe-se que o 

aspecto racional, apenas, não responde os anseios humanos, como dissemos há pouco. A 

racionalidade precisa ser alimentada e sedimentada pela sensibilidade e pelo imaginário. 

 Assim, a afetividade serve de ligação entre o sapiens e o demens. Tudo o que é 

humano comporta afetividade, inclusive a racionalidade: 

 
A afetividade invade todas as manifestações do sapiens-demens, as quais 

também a invadem. A procura do gozo dissemina-se fora da volúpia física na 

busca do poder ou do dinheiro, quando se torna ambição; invade o mundo do 

saber e do pensamento e torna-se adesão subjetiva de todo ser à sua certeza, 

apego fanático a uma ideia, agressividade ideológica. Ligada ao jogo, torna-

se paixão. Ligada à droga ou ao fervor místico, tende ao êxtase. Ligada ao 

imaginário, dá substância e realidade aos fantasmas, espíritos, deuses, mitos, 

ideias (MORIN, 2003b, p. 123). 

 

 A Razão não exclui a loucura. Uma não exclui a outra. Não há problema que ambas 

caminhem juntas, pois a história é a memória de atitudes ora racionais, ora desprovidas da 

lógica mais óbvia da razão. Encontrar uma relação dialógica entre a “racionalidade” e a 

“loucura” parece o caminho mais sensato e racional, pois com isso se estaria evitando a 

racionalização, que quer encerrar a realidade num sistema coerente, e a deificação da razão 

como a única forma de conceber o que há de mais humano entre os humanos. 

 

3.3.2.2 Homo faber e ludens: trabalhador e lúdico. 

 

 

 O ser humano se afirma além da razão e da loucura. Ele tem o selo homo sapiens e 

homo faber: “Trata-se de um animal dotado de razão e que a aplica fabricando instrumentos, 

desenvolvendo a técnica” (MORIN, 2003b, p. 116). Nisto, o binômio faber-ludens se expande 

a partir do fazer humano. Se existe algo de fundamental no ser humano é a sua capacidade 

inventiva, que inclui o pensar e o fazer. A dimensão racional se apodera das opiniões técnicas 
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mais ou menos elaboradas, possibilitando a inserção efetiva do indivíduo na reestruturação 

das formas de viver. 

 O espírito humano se abre à inventividade. A sua pertença ao mundo significa um 

processo de abertura existencial, através da qual a investigação e a curiosidade direcionam as 

práticas cotidianas ao encontro identitário com o mundo. Trata-se de um duplo sentimento de 

pertença: o de estranhamento e o de correspondência. Estar no mundo, num primeiro 

momento, desperta a consciência de que nada dele conhecemos apesar de a ele pertencermos. 

Sentindo-se estranho, o ser humano se sente impulsionado a superar tal distanciamento 

através da identificação e da pertença, isto é, quanto mais estranho pareça para a consciência 

humana o mundo, mais motivada fica esta consciência em identificar-se cada vez mais com o 

cosmo. Estranhamento e identificação com o mundo, portanto, fazem parte do processo 

inventivo do ser humano. 

 O processo de invenção se deve ao potencial de racionalidade e desenvolvimento 

técnico como forma de remediar as carências humanas. Para Morin (2003b), diferente dos 

outros seres vivos, o ser humano é limitado: corre em baixa velocidade, não sabe voar, não 

detém a capacidade de obter informações magnéticas e visuais, assim como os pássaros, etc. 

No entanto, isso não o isenta de elaborar para si estratégias artificiais que visam realizar os 

seus sonhos e ambições: a técnica. 

 

A técnica experimenta um primeiro desenvolvimento explosivo no neolítico: 

depois, desenvolve-se de maneira plural, conforme as civilizações, pra 

dominar a matéria, controlar as energias, domesticar o mundo vegetal e o 

mundo animal, até o salto repentino e extraordinário, a partir do século 

XVIII, primeiro na Europa Ocidental, depois em todo o planeta, das técnicas 

controladoras e de energias cada vez mais potentes (vapor, petróleo, 

eletricidade, energia nuclear), de máquinas cada vez mais automatizadas e, 

enfim, de uma rede nervosa artificial disseminada pelo globo. A união da 

ciência e da técnica deu poder soberano sobre a matéria física e, breve, dará 

poder ilimitado sobre o patrimônio hereditário dos seres vivos. Assim, o ser 

menos provável, o mais desviante, o mais marginal de toda evolução 

biológica, tomou o lugar central, impôs a sua ordem ao planeta Terra e 

dispõe de um poder doravante, ao mesmo tempo demiúrgico e suicida 

(MORIN, 2003b, p. 41). 

 

 O Homo faber enquanto ser da técnica e do „fazer‟, encontra o seu equilíbrio no 

lúdico, termo que indica não só o paradoxo e o contraditório, mas também o elemento mágico 

e alegre que comporta o sentido do „fazer‟. É o fiel complemento do ciclo prático e das 

atividades integradas. O lúdico comporta a festa que liberta os impulsos inibidos e recria o 

próprio mundo, integrando „criação‟ e „re-creação‟. Nesse sentido, “a festa não afasta 
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provisoriamente o sapiens do seu próprio caminho, mas revela, exprime e alimenta sua 

natureza híbrida e extática” (MORIN, 1975, p. 181) 

O binômio faber-ludens constitui a ludicidade no seu aspecto mais genuíno: o jogo. 

Além de ser uma característica antropológica, Morin (2003b, p. 130) considera o jogo como 

uma característica também presente nos animais, mesmo que desapareça no animal adulto. No 

humano, o jogo apresenta variações múltiplas e modos de apresentação, de tal forma que 

comporta a classificação em quatro tipos de jogos presentes em todas as sociedades: 

competição (agôn), azar (alea), fantasias/máscaras (mimicry), vertigem (ilinx). 

 O jogo é a aproximação do imaginário que explode em alegria e estética. É a forma de 

romper com o Sapiens, desmascarando-o e excitando-se, perpassando o ato lúdico e 

construindo uma relação de paixão, capaz de destruir os controles preestabelecidos do mundo 

empírico-racional. 

 
O jogo cuja finalidade não é “séria”, comporta a sua própria seriedade no 

respeito às regras, na aplicação, na concentração e na estratégia. O universo 

lúdico pode comportar competições, mas elas estão dentro do jogo, que dá 

prazer e volúpia, inclusive na angústia. O jogo leva ao transe e existem 

intoxicados de jogo como de uma droga fatal. Pode comportar riscos, mas 

são riscos pelo prazer ou pela beleza do jogo. O grande jogo é o da vida, no 

qual se arrisca tudo para viver intensamente (MORIN, 2003b, p. 130-131). 

 

 O jogo da vida inspira a intensidade de suas práticas. Tudo o que se arrisca no jogo 

aponta para a estética da vida, e a vivência estética consiste no desenvolvimento do „jogo 

pertinente‟, que faz com que a estética se transforma em atitude diante das coisas. Uma 

atitude de consciência que participa de um espetáculo, de uma visão e de uma leitura feita 

pelos processos imaginários que geram a experiência do êxtase. Nesse sentido, a estética 

transforma-se em atitude humana de contemplação e de recepção das „belezas‟ existentes na 

própria condição humana. 

 Daí, podemos concluir com Edgar Morin que diz: 

 
o ser humano não só vive de racionalidade e de técnica; ele se desgasta, se 

entrega, se dedica a danças, transes, mitos, magias, ritos (...) As atividades 

de jogo, de festas, de ritos não são apenas pausas antes de retomar a vida 

prática ou o trabalho; as crenças nos deuses e nas ideias não podem ser 

reduzidas a ilusões ou superstições: possuem raízes que mergulham nas 

profundezas antropológicas; referem-se ao ser humano em sua natureza (...) 

Existe ao mesmo tempo unidade e dualidade entre Homo faber, Homo 

ludens, Homo sapiens e Homo demens. E, no ser humano, o 

desenvolvimento do conhecimento racional-empírico-técnico jamais anulou 

o conhecimento simbólico, mítico, mágico ou poético (MORIN, 2002d, p. 

59).  
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3.3.2.3 Homo economicus e consumans: econômico e consumidor 

 

 O século XX foi parâmetro de julgamento da inventividade humana, pois representa o 

coroamento de um processo de intensas transformações técnicas e científicas. A intensidade 

dessas transformações e a sua consequente incidência nas outras esferas da vida fizeram com 

que o ser humano não se resumisse apenas à sua capacidade sapiens-faber. Ao desenvolver a 

racionalidade técnica, apenas, não quer dizer o esgotamento da significatividade complexa 

que é o humano. A esfera econômica, portanto, realiza não apenas a capacidade produtiva do 

ser humano, mas aponta para o seu teor de sustentabilidade e consumo. 

A vocação do Homo sapiens e do Homo faber, além de inventiva, é transformadora, 

pois desenvolve a esfera econômica como uma “atividade calculada de transformação do 

mundo, visando satisfazer da maneira mais eficaz possível as necessidades humanas” 

(MORIN, 2002a, p. 251). Nessa atividade, todas as esferas estão imbricadas, dando 

consistência à ideia de que a esfera econômica, de per si, não pode ser apreendida sem as 

outras esferas, declinando a si, o conceito de atividade multidimensional. 

 Segundo Edgar Morin, 

 

o século XVIII europeu inventou a noção de homo economicus, que 

completa a definição racional acrescentando-lhe a utilidade e o interesse . 

assim homo faber e homo economicus consagram a marca homo sapiens. 

Homo é, de fato, sapiens, faber, economicus. A racionalidade é uma 

disposição mental que suscita um conhecimento objetivo do mundo exterior, 

elabora estratégias eficazes, realiza análises críticas e opõe um princípio de 

realidade ao princípio do desejo. Os avanços da ciência, da técnica e da 

economia confirmam a eficácia da racionalidade humana (MORIN, 2003b, 

p. 116). 
 

 De imediato se percebe que o conceito de homo economicus está atrelado à formação 

histórica e às convenções que permeiam o que hoje se pode chamar de ciência econômica. As 

convenções fundadoras atrelam a economia ao posicionamento do ser humano diante da 

natureza e ao usufruto dos bens produzidos. A natureza da qual o ser humano faz parte e sobre 

a qual a sua força atua é, ao mesmo tempo, fonte e elemento de realização. Tudo o que da 

natureza provém torna-se „bem‟ à medida que vai suprindo as necessidades básicas e, de certa 

forma, se transformam em provisão de usufruto cotidiano.  

 A esfera econômica se desenvolve a medida que considera as esferas humana e 

natural: “ela deve ser pensada no respeito das regulações da biosfera e dos imperativos 
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humanos irredutíveis à sua própria lógica e, no entanto, indissociáveis dela própria; os bens 

livres não existem mais (MORIN, 2002a, p. 255). Isso quer dizer que no que toca à 

complementaridade das esferas, a economia não está isolada em relação às outras esferas e 

nem é concebida mais como mera produção e troca de bens; o trabalhador não é mais a força 

de trabalho trocada nos mercados, mas um ser psicológico e social que é portador de valores 

tais como a responsabilidade, a solidariedade e a justiça. A economia passa a ser pensada, 

assim, não mais como mero elemento de produção e acúmulo de bens a serem dispostos, mas 

com um sistema complexo de relações. 

 O sujeito que produz é o mesmo que, ao produzir, cria necessidades que o levam a 

consumir. Segundo Morin, “não há fronteira nítida, mas um território vago entre homo 

demens e homo consumans” (MORIN, 2003b, p. 129). O binômio economicus-consumans 

identifica o ser humano enquanto ser de produção e satisfação. O homem que consome é o 

homem que “perde a cabeça” e dilapida nas festas e jogos os bens que produz, consome as 

forças que envolvem o êxtase e a vitalidade.  

 

A ideia de despesa, devida a Georges Bataille, esclarece-nos sobre as 

dilapidações e a prodigalidade encontradas (...) em tudo que carrega um fogo 

passional extremo, um altíssimo grau de combustão interior que, por isso 

mesmo, consome nossas energias, leva-nos a “queimar” nossas vidas e a 

correr risco de morte para viver mais intensamente. Assim, carregamos não 

somente um princípio de economia, mas também um princípio de 

dilapidação e de dissipação. O princípio da despesa e do dom parece 

totalmente irracional ao homo economicus, mas é compreensível se vive-se 

não apenas para sobreviver, mas também para viver plenamente, o que se 

realiza a uma temperatura de autodestruição, ao mesmo tempo de 

regeneração (MORIN, 2003b, p. 130-131). 

 

Existe, portanto, um espaço sutil entre a produção de bens e o consumo. Mais do que 

meramente consumista, no pensamento de Morin, o ser humano é um ser de “consumação”, 

que se queima no fogo interior e que se opõe ao “mero consumo”, que por ele é chamado de 

“fenômeno de supermercado” (MORIN, 2002f, p. 60). 

 

3.3.2.4 Homo empiricus e imaginarius: empírico e imaginário 

 

 A efetividade da experiência humana está ligada à sua formação antropológica e à 

criação do universo imaginário, especialmente caracterizados pelas bases originárias da 

evolução.  A base da existência do ser humano está na materialidade que o compõe: “a 

concepção do homo sapiens-faber-economicus só vê um ser realista, diretamente às voltas 
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com a materialidade do mundo exterior. Oculta a enorme parte do imaginário humano” 

(MORIN, 2003b, p. 131), o que corresponde a materialidade do mundo interior. 

 A dimensão material do ser humano que comporta o exterior é completada no seu 

processo complementar-retroativo pela materialidade do mundo interior: o empiricus-

prosaicus. Por isso, conceber a materialidade humana é comportar a sua forma genuína de 

reconhecer a sua condição e a capacidade de formar o binômio: empiricus-

imaginarius/prosaicus-poeticus.  

 O binômio empiricus-imaginarius é marcado por uma dupla consideração: a 

experiência humana e a abertura da consciência imaginária. Ambas se originam a partir do 

momento em que o homo se dá conta da sua condição demens, pois isso gera não apenas o 

contato com a materialidade finita, mas também percebe que há algo de mais significativo e 

que vem da própria interioridade. 

 Edgar Morin (1975) acredita que a principal contribuição que o sapiens traz ao mundo 

não é tanto a sociedade, a técnica ou a cultura. A grande contribuição está “naquilo que até o 

presente fora considerado epifenomenal ou ridicularmente considerado indício de 

espiritualidade: a sepultura e a pintura” (p. 107). Mesmo sabendo que a idade da humanidade 

é medida pelos seus utensílios, recaindo a ênfase sobre o homo faber, a materialidade irrompe 

para a significatividade a partir da „sepultura‟. A passagem do estado da natureza para o 

estado humano, para Morin, acontece a partir dos utensílios produzidos e das sepulturas 

construídas (1998, p. 23). 

 A sepultura transpõe a materialidade utilitária e exterior e penetra no sentido da 

significatividade da morte como expressões do homo empiricus. Os mais antigos túmulos são  

neandertalenses, que enterram os seus mortos numa posição fetal, indicando renascença; às 

vezes deitados em cama de flores, que indica uma cerimônia fúnebre; ossos pincelados com 

ocre, que sugerem um segundo sepultamento; e o acompanhamento de pedras, armas e 

alimentos, que sugere a sobrevivência do morto com as mesmas necessidades dos vivos. Daí a 

ideia de que “aquilo que a sepultura neandertalense testemunha não é somente uma irrupção 

da morte na vida humana, mas também modificações antropológicas que permitiram e 

provocaram essa irrupção” (MORIN, 1975, p. 108).  

 A morte, portanto, não é apenas um fato objetivo. A morte expressa a transformação 

de um estado em outro. Não se trata de uma lei da natureza, apenas, mas expressa na figura da 

sepultura a consciência de que o tempo e a finitude se fazem presente nessa nova consciência. 

Junto a essa consciência, que é realista e de transformação, urge a crença do resultado de uma 

outra vida na qual se mantém a mesma identidade do ser transformado. Isso “indica-nos que o 
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imaginário irrompe na percepção do real e que o mito irrompe na visão do mundo. A partir de 

então, ambos passariam a ser, ao mesmo tempo, os produtos e os co-produtores do destino 

humano” (Ibid., p. 109). 

 Além da morte, surge o imaginário, muito presente na pintura. A pintura está ligada a 

crenças mitológicas e operações rituais. Existe um elo entre a imagem, o imaginário, a magia 

e o rito. 

 

Para compreender essa magia, precisamos retomar o tema do “duplo”, que já 

emergiu a propósito da morte. A existência do duplo é atestada pela sombra 

móvel que acompanha cada pessoa, pelo desdobramento do ser no sonho e 

pelo desdobramento do reflexo na água, isto é, a imagem. Assim, a imagem 

já não é uma simples imagem, ela tem em si a presença do duplo do ser 

representado, e permite, por meio desse intermediário, agir sobre esse ser; é 

essa a ação propriamente mágica: rito de evocação pela imagem, rito de 

invocação à imagem, rito de possessão da imagem (encantamento) (MORIN, 

1975, p. 113). 

 

 A existência humana está tomada pela vivência mágica, mítica e ritual. As ideias e o 

imaginário estão presentes nas religiões e nas culturas. O mundo psíquico é o responsável, em 

parte, de gerar a importância devida ao imaginário e à fantasia. Nele estão ideias, lembranças, 

fantasias, imagem, sonhos. A partir disso, conclui Morin (2003b, p. 132) 

 

Enquanto o mundo empírico comporta estabilidade e regularidade, o 

mundo imaginário prolifera, transgride os limites de espaço e de 

tempo (...) A importância do imaginário abre caminho aos delírios do 

homo demens, mas também à fantástica inventividade e criatividade 

do espírito humano (...) O tecido da vida é feito também de sonhos, 

como o do sonho é feito de vida. A composição e a dose variam. Da 

mesma forma que necessita de afetividade, a realidade precisa do 

imaginário para ganhar consistência. Nosso mundo real é, nesse 

sentido, semi-imaginário. 
 

 O ser humano é detentor das dimensões empíricas e imaginárias. A fantasia e a 

realidade comungam do mesmo processo de desenvolvimento humano que só acontece na 

perspectiva da integralidade. Pensar o real é se colocar em prontidão de compreender as 

fantasias que dele surgem. Pensar a fantasia, por sua vez, é redescobrir as dimensões do real 

que estão nos fundamentos da história humana. Com isso, os caminhos se abrem para 

experiências míticas e místicas, principalmente porque o trajeto a ser desbravado busca uma 

identidade integral que está capacidade humana de reinventar as estratégias do sentido da vida 

que estão sutilmente imbricados nas escalas da prosa e da poesia. 
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3.3.2.5 - Homo prosaicus e poeticus: prosaico e poético 

 

 O binômio Homo prosaicus e poeticus compreende o segundo aspecto do que aqui 

chamamos de “materialidade do mundo interior”. Além de empiricus e imaginarius o homo é 

prosaico e poético. A prosa e a poesia fazem parte da complexidade do universo humano que 

é bipolarizado e de caráter antagonista, pois segundo Morin,  

 

o homem prosaico é também o da poesia, isto é, do fervor, da participação, 

do amor, do êxtase. O amor é poesia. Um amor nascente inunda o mundo de 

poesia, um amor duradouro irriga de poesia a vida cotidiana, o fim de um 

amor devolve-nos à prosa (2002d, p. 58). 

 

 O prosaico e o poético são considerados como que dois estágios da existência humana 

(MORIN, 2002f, p. 36). Na prosa, a lógica e a racionalidade definem, tratam com precisão, 

denotam. Na poesia, há uma evocação metafórica do imaginário que inova e encanta. A prosa 

nos lança ao utilitário e funcional, responsável por apontar as atividades de sobrevivência e da 

prática humana. A poesia nos envolve na emoção e na afetividade, elevando o espírito a um 

nível de excitação, fervor, fascínio, satisfação, encantamento, amor e êxtase. 

 Há uma estreita relação entre a prosa e a poesia. Há convivência com ambas desde as 

sociedades primitivas que faziam da sua vida cotidiana uma forma de presença mística e 

fascinante naquilo que era o seu dado objetivo e vivencial: O som dos pilões que pisavam a 

farinha era acompanhado por ritmos e cantos; a preparação da caça era acompanhada por ritos 

de encantamento sobre a caça, que eram pintados nas rochas e, não se satisfazendo, utilizavam 

flechas reais, misturando as duas. 

 O aspecto racional, funcional e analítico da prosa não se sustenta na sua objetividade. 

Na dinâmica da complexidade, existe sempre a abertura à poesia: um estado de alegria, 

embriaguez, festa, gozo, fascínio e comunhão. É um processo de deslumbramento que 

proporciona a satisfação na dimensão física e espiritual.  

Para Morin (2003b), o estado poético pode ser alcançado por uma diversidade de 

caminhos tais como: o caminho dos cantos, das danças e das festas; o caminho das bebidas 

fermentadas, vinhos, licores, ervas, drogas; o caminho dos rituais, cerimônias e cultos; o 

caminho da estética enquanto relação com a natureza; o caminho da exaltação das massas 

através dos grandes espetáculos; o caminho dos jogos, que possuem um estado poético que 

lhe é próprio; o caminho das obras de arte, literatura, poesia, pintura, escultura, música, etc,.  
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O estado poético dá-nos o sentimento de superar os nossos próprios limites, 

de sermos capazes de comungar com o que nos ultrapassa. Purga a 

ansiedade, a preocupação, a mediocridade a banalidade. Transfigura o real. 

Estado transfigurador e transfigurado da existência, é, certo, precário, 

aleatório, mas estado de graça. Esse estado de graça foi definido como 

estado de entusiasmo e de possessão. Platão viu no entusiasmo uma presença 

divina no homem e para ele, como para nós, essa possessão divina é a 

melhor das coisas. O estado poético atinge o ápice no êxtase (MORIN, 

2003b, p. 138). 

 

 É no êxtase que se encontra a irrupção da experiência poética. O êxtase é “a 

experiência máxima que encontra fim em si mesma e ganha valor supremo: é o apogeu da 

festa, o ápice da mística, o cume do amor” (Ibid., p. 138). A poesia sempre busca a unidade e 

testemunha a coexistência dos dois estados, o poético e o prosaico. Ambos carregam a 

presença de um no outro: “através da trilogia do espírito, da afetividade, do anel que liga e 

opõe racionalidade, afetividade, imaginário, mito, estética, lúdico, despesa, o ser humano vive 

sua vida de alternância de prosa e de poesia, em que a privação de poesia é tão fatal quando a 

privação de pão” (Ibid., p. 141). 

 

3.3.3 A noção de sujeito 

 

 A história nos reserva uma gama de concepções referente ao que denominamos de 

„sujeito‟. Em primeiro lugar, a palavra sujeito aponta para a ideia daquilo que subjaz e que, 

portanto, está na raiz da construção teórica e empírica das realidades; em segundo lugar, o 

sujeito aponta para o aspecto ativo do homo sapiens, sobressaindo-se o potencial 

transformador da realidade em que ele é o próprio artífice diante de objetos passivos; e, em 

terceiro lugar, aponta para uma dimensão complexa, na qual a existência de um sujeito subjaz 

à relação existente entre realidades que não apenas personifica o conceito como também 

aponta para a abertura interacional entre dimensões conexas e desconexas. 

 A noção de sujeito para Morin extrapola o estritamente epistemológico. Tenta superar 

a visão dicotômica de Descartes e abraça a visão complexa na qual o sujeito é uma construção 

de dimensões que apontam para diferentes caminhos sem perder o seu teor identitário. É a 

tentativa de denunciar uma tradição filosófica e científica que ora dissolve o sujeito, ora o 

persegue, ora o isola e raramente o alicerça no mundo da vida. A noção de sujeito em Morin 

tenta encontrar um meio termo entre os dois pontos que ele considera serem os elementos que 

denotam a forma em que a nossa mente está dividida: o olhar reflexivo ou compreensivo do 

mundo e o modo científico e determinista. O sujeito sempre está permeado por uma reflexão 



154 
 

sobre si e possibilita um conhecimento intersubjetivo, denominado de compreensão; por outro 

lado, tantas vezes o sujeito desparece diante do determinismo, do objetivismo e do 

reducionismo. 

 Segundo Morin (2003b) só é possível falar do sujeito a partir de uma base bio-lógica, 

isto é, “de uma lógica de auto-afirmação do indivíduo vivo, pela ocupação do centro do seu 

mundo, o que corresponde literalmente à noção de egocentrismo. Ser sujeito implica situar-se 

no centro do mundo para conhecer e agir” (p. 74). Nesse sentido, é proposta uma definição de 

sujeito que parte da base biológica e que precisa admitir uma diversidade de ideias que se 

relacionam em todos os campos, incluindo o científico.   

São enfatizados, aqui, dois conceitos que, junto ao de auto-organização, tornam-se 

basilares à noção de sujeito: os conceitos de autonomia e de indivíduo. Na perspectiva 

biológica, esses conceitos destoam da ideia clássica de liberdade absoluta e emancipação 

plena. Autônoma é toda realidade que depende do meio que a compõe, seja ele biológico, 

cultural ou social. Trata-se de uma autonomia que só é possível em termos relacionais e 

relativos; indivíduo, no entanto, compõe tanto o conceito de espécie quanto o de indivíduo 

propriamente dito, pois compreende o que se pode chamar de duas noções antagônicas, 

porém, complementares na missão de dar de conta da mesma realidade (2001, p. 119). O 

indivíduo muda, mas a identidade do seu Eu permanece. A qualidade do sujeito ultrapassa as 

transformações do ser individual, apesar de partir da própria identidade individual. 

 

O sujeito é egocêntrico, mas o egocentrismo não conduz somente ao 

egoísmo. A condição de sujeito comporta, ao mesmo tempo que o princípio 

de exclusão, um princípio de inclusão; este nos permite nos incluirmos numa 

comunidade, um Nós (casal, família, partido, Igreja) e incluir esse Nós no 

centro do mundo (...) Portanto, o egocentrismo do sujeito favorece não 

somente o egoísmo, mas também o altruísmo, pois somos capazes de dedicar 

o nosso Eu a um Nós e a um Tu. Vemos, conforme a fórmula de Hegel, “um 

Ego que é Nós e um Nós que Eu”. Quando o Eu domina, o Nós é recessivo. 

Quando o Nós domina, o Eu é recessivo (MORIN, 2003b, p. 75-76). 

 

 A definição do sujeito, portanto, abre-se à ideia de centralidade, que só pode ser 

pensada pela capacidade computacional do indivíduo. Trata-se da dimensão cognitiva que 

pensa a singularidade do indivíduo no universo a partir de si mesmo, por si mesmo e para si 

mesmo. “É um cômputo. O cômputo é o ato pelo qual o sujeito se constitui posicionando-se 

no centro de seu mundo para lidar com ele, considerá-lo, realizar nele todos os atos de 

preservação, proteção, defesa, etc.” (MORIN, 2001, p. 120). 
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 Nessa perspectiva, o sujeito seria definido a partir de quatro princípios identitários: o 

primeiro princípio se refere ao egocentrismo, no sentido de posicionar-se no centro de seu 

mundo, comportando um princípio de distinção, de diferenciação e de reunificação. Pela 

identidade de si, opera-se a distinção de si e do mundo exterior, caracterizando uma real 

possibilidade subjetiva/objetiva entre o eu afirmado e a distinção entre exterior e interior; o 

segundo princípio se refere à inseparabilidade entre o “Eu” que, uma vez identificado, 

continua o mesmo apesar das modificações internas do “eu” (caráter, humor) e do “si mesmo” 

(mudanças físicas pela idade). O sujeito continua o mesmo, possibilitando a ideia de 

“permanência da auto-referência, apesar das transformações e através das transformações” 

(Ibid., p. 121); o terceiro princípio é o da exclusão que, por sua vez, está ligado ao quarto 

princípio que é o de inclusão: 

 

O princípio de exclusão pode assim ser enunciado: se pouco importa quem 

possa dizer “Eu”, ninguém pode dizê-lo em meu lugar. Portanto o “Eu” é 

único para cada um (...) Já o princípio de inclusão é, ao mesmo tempo, 

complementar e antagônico. Posso inscrever um “nós” em meu “Eu”, como 

eu posso incluir meu “Eu” em um nós: assim, posso introduzir, em minha 

subjetividade e minhas finalidades, os meus, meus parentes, meus filhos, 

minha família, minha pátria (...) Ou seja, temos todos, em nós, este duplo 

princípio que pode ser diferentemente modulado, distribuído; ou seja, o 

sujeito oscila entre o egocentrismo absoluto e a devoção absoluta (Ibid., p. 

122). 

 

 O indivíduo sujeito não se restringe ao egoísmo, mas se abre ao altruísmo. Tal 

constatação só é possível na sua condição existencial, que supera a concepção “egocentrada” 

do sujeito e a visão que o define, antes de tudo, na relação com o outro. Trata-se de uma 

consideração do duplo, em que simultaneamente coabitam a autoafirmação do “Eu” e da 

relação com o outro. 

 A identidade do sujeito pressupõe a aptidão em objetivar-se: ver-se como objeto (Ego) 

sem deixar de ser sujeito (Eu). No exercício dessa aptidão, o indivíduo humano toma 

consciência de si, objetivando-se no seu duplo, pois cada sujeito humano carrega o paradoxo 

de ser considerado ao mesmo tempo sujeito e objeto e objetivar o outro enquanto o reconhece 

como sujeito (MORIN, 2003b, p. 80). Emerge desse processo a consciência das relações 

intersubjetivas, em que a explicação e a compreensão da própria realidade se tornam 

fundamentais no conhecimento do que é propriamente humano, individual, interindividual e 

social. Todo sujeito é, ao mesmo tempo, ator a autor, detentor da potencialidade de 

cognição/escolha/decisão. 
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 O sujeito, portanto, não é uma essência ou substância, mas também não é uma ilusão. 

A noção de sujeito depende de uma reorganização conceitual que perpassa as concepções 

isoladas do determinismo clássico, do condicionamento psicológico e do cognitivismo 

filosófico. Urge a concepção complexa do sujeito: 

 

egocentrismo, altruísmo, objetivação, subjetivação, tudo isso cresce ou 

decresce dialogicamente, com grandes diferenças conforme as épocas, as 

culturas, os indivíduos (...) O sujeito humano é complexo por natureza e por 

definição. Sujeito engraçado, portanto, pois, ao mesmo tempo, apresenta-se 

como singular e comum, comunicador e incomunicável. Além disso, 

precisamos incorporá-lo à trindade humana, situá-lo na cultura, numa 

história... (MORIN, 2003b, p. 81). 

 

 

3.4 INTEGRALIDADE, AUTOTRANSCENDÊNCIA E EDUCAÇÃO: A BUSCA DO 

SENTIDO DA VIDA.  

 

 

 A educação no pensamento de Edgar Morin transpõe o mero ato educativo. Educar 

para ele inclui a realização de um processo que leva em consideração um conjunto de forças 

que integra dimensões diferentes e imanentes sem perder o elo de ligadura com o sentido 

complexo do ato pedagógico que inclui a consciência dos sujeitos envolvidos e as nuances 

desta empreitada sistêmica e complexa. O ponto de partida é sempre o indivíduo, marcado 

pela conjuntura individual, social, epistemológica e genética. Por isso, a educação para Morin 

está situada no tempo que lança para frente. É uma educação pensada para hoje, mas que se 

amplia no futuro em correspondência com o presente, pois o grande objetivo da educação é a 

busca do sentido da vida que, na perspectiva da complexidade, só é possível na inter-intra-

posição de categorias que incidem diretamente no ato de educar. 

 É este o nosso objetivo nesta terceira parte das considerações acerca do pensamento 

pedagógico de Morin: visualizar as categorias básicas que o levam a considerar a educação 

complexa como uma proposta de integralidade. Para isso, tomamos como ponto de partida as 

obras chamadas por ele de trilogia pedagógica (MORIN, 2010, p. 282), a saber: “A religação 

dos saberes” (2002a), “Cabeça bem-feita” (2001) e os “sete saberes necessários à educação 

do futuro” (2002d). São esses os pilares do que chamamos pensamento pedagógico 

moriniano, mesmo sabendo que o fundamento de tais ideias permeia o conjunto da construção 

teórica presente em sua obra “O método” e em duas das suas obras que foram compiladas a 
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partir de produções, palestras e entrevistas: “Educação e complexidade” (2007a) e 

“Inteligência da complexidade” (2000d).  

 O que de mais importante se deve conceber no pensamento pedagógico de Edgar 

Morin é que não se trata de um pensamento estanque ou isolado. A sua construção pedagógica 

está ligada ao seu projeto de complexidade, moldado e lapidado no decorrer de décadas. 

Inclui, portanto, uma história de idas e vindas, em que o ponto de partida também é o ponto 

de chegada e que, de forma retroativa em espiral, novamente se interpõe como força 

„genética‟ de novas realidades dialógicas e paradoxais, que se completam mais do que se 

superam. 

 Nesse sentido, queremos aqui considerar a educação pensada por Morin numa 

perspectiva de integralidade e de „transcendência humana‟. Por isso, é nosso o intuito de 

entender em que sentido a „transcendência humana na imanência‟ se afirma de forma basilar 

no pensamento de Morin e em que sentido essa transcendência-imanente respinga no objetivo 

pedagógico do seu projeto educativo.  

 Mas em que consiste propriamente a educação, para Morin? Educar para ele significa 

tocar no problema-desafio central: o resgate vivo e vital do sentido da vida (Ibid., p. 287). 

Trata-se de um sentido que só a própria vida é capaz de clarear. Um sentido que passa pelo 

humano e pelas suas raízes genéticas, cósmicas, físicas e epistemológicas. Um sentido de 

ensino-aprendizagem, em que as estratégias pedagógicas tocam o processo de enfrentamento 

das incertezas e da cidadania terrestre, enfocando a ética como um elemento basilar de uma 

teleologia firmada no próprio agir. Educar para o sentido da vida traz o significado de uma 

reforma do pensamento e da educação, um processo de aprendizagem da própria vida como 

experiência humana da busca e da inteireza, uma experiência de reencontro com as fontes 

cósmicas da própria vida. 

 No seu livro “Os sete saberes necessários à educação do futuro” (2002d), Morin tenta 

sintetizar aquilo que é o anseio de todos os que trabalham com a educação, quando delineia 

caminhos educacionais para o Novo Século que se iniciava. Neste texto, três temáticas se 

fazem claras: 1) o conhecimento como elemento “imprinting” ao ser humano; 2) a condição 

humana como elemento de reconhecimento da identidade terrena; e, 3) a educação das 

exigências éticas presentes no humano em da identificação com a sua terra-pátria. Mais do 

que um manual para educadores, essa obra aponta elementos importantes a serem 

considerados no processo de educação. Todos esses elementos se tocam e interferem na 

existência um dos outros, firmando, assim, o projeto pedagógico de Edgar Morin presente de 
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forma „genética‟ no seu pensamento anterior e de forma explícita nas obras que ora 

enfocamos. 

A educação, portanto, aponta para a superação do projeto de esquartejamento pedagógico e 

educacional que vigora nas mais diferentes ciências e, em particular, nas práticas educativas. A 

educação deve promover o remembramento epistemológico e humano, considerando os aspectos 

da multidimensionalidade e da complexidade (MORIN, 2002d, p. 48). Nesse ínterim existencial, 

Morin, prontamente nos adverte: 

 

Cabe à educação do futuro cuidar para que a ideia de unidade da espécie humana 

não apague a ideia de diversidade e que a da sua diversidade não a pague a da 

unidade. Há uma unidade humana. Há uma diversidade humana (...) É a unidade 

humana que traz em si os princípios de suas múltiplas diversidades. Compreender 

o humano é compreender sua unidade na diversidade, sua diversidade na unidade. 

É preciso conceber a unidade do múltiplo, a multiplicidade do uno. A educação 

deverá ilustrar este princípio de unidade/diversidade em todas as esferas (2002d, 

p. 55). 

 

Assim, a educação emerge como a responsável por encaminhar a compreensão do Destino 

multifacetado do humano que une as dimensões da existência (indivíduo, sociedade, historicidade) 

de forma entrelaçada e inseparável. Com isso, a educação estará realizando uma das suas vocações 

essenciais que é o exame e o estudo da complexidade humana, capaz de conduzir à tomada de 

conhecimento, de consciência e “da condição comum a todos os humanos e da muito rica e 

necessária diversidade dos indivíduos, dos povos, das culturas, sobre nosso enraizamento como 

cidadãos da Terra” (MORIN, 2002d,  p. 64). 

 

3.4.1 Complexidade e transcendência: o ser humano é o limite 

 

Muito se discute o fato se Edgar Morin considera no seu pensamento pedagógico a 

possibilidade de algum elemento ligado à Espiritualidade e à Transcendência. Como já 

pudemos perceber no desenvolvimento das suas ideias, ele resiste à possibilidade de 

considerar a Espiritualidade e a Transcendência nos moldes da revelação ou de uma realidade 

que transpõe a própria imanência. E essa consideração gera implicações profundas no seu 

pensamento pedagógico.  

Ao considerar o pensamento pedagógico de Edgar Morin, Izabel Petraglia (2001) 

recorre à ideia de enraizamento e desenraizamento humano tão cara ao pensamento complexo. 

Nesse sentido, ela evoca a perspectiva antropológica da espiritualidade humana como 
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elemento importante para que se compreenda de forma inicial o que se possa conceber como 

dimensão espiritual do ser humano.  

 Mesmo não negando a espiritualidade como dado antropológico, Morin não concebe a 

espiritualidade na perspectiva da certeza, do „já-encontrado‟ e „ainda-não-revelado” ou do 

„certo absconditus‟. A linguagem assumida por Morin é uma linguagem de 

autotranscendência, capaz de reconhecer em todas as civilizações o caminho de conhecimento 

e ação: o modo simbólico-mitológico-mágico e o empírico-técnico-racional. 

 
Devemos estar bem conscientes de que, desde o alvorecer da humanidade, 

encontra-se a noção de noosfera – a esfera das coisas do espírito -, com o 

surgimento dos mitos, dos deuses, e o extraordinário levante dos seres 

espirituais impulsionou e arrastou o Homo sapiens a delírios, massacres, 

crueldades, adorações, êxtases e sublimidades desconhecidas no mundo 

animal. Desde então, vivemos em uma selva de mitos que enriquecem as 

culturas (MORIN, 2002d, p. 28). 

 

O foco do pensamento moriniano recai sobre a noologia enquanto produto da alma e 

da mente. Os mitos tomam força nas formas simbólicas da linguagem e assumem consistência 

no jogo antropológico das fantasias, dos sonhos e da imaginação. As ideias estão na base 

dessa relação com o mito, fundamentando as ações e as possessões das quais os seres 

humanos são protagonistas. Não há um nível „absconditus‟ a ser alcançado, mas há, sim, uma 

direta relação entre o que se acredita pela fé antropológica e o que se pensa pela inteligência. 

Mito e ideia, portanto, são responsáveis por diferentes e diversas reações do ser humano, 

fundamentando as emoções e os afetos. A possessão de ideias ou mitos conduz o ser humano 

a um estilo de fidelidade e de justificativa que pode levá-lo a agir em nome de um deus ou de 

uma ideia, pois “as crenças e as ideias não são somente produtos da mente, são também seres 

mentais que têm vida e poder. Dessa maneira, podem possuir-nos” (Ibid., p. 28).  

 Símbolo, mito e magia coabitam de forma complementar e antagônica. Esses termos 

carregam armadilhas. O signo e o símbolo evocam uma relação linguística em que o primeiro, 

aponta para uma distinção forte entre o que é propriamente a realidade e realidade designada, 

e o segundo, evoca a relação forte entre a própria realidade e a realidade designada. O signo 

indica, o símbolo evoca a presença e a virtude do que é simbolizado.  

Nisso, o símbolo é fruto do que há de mais verdadeiro no espírito humano: a 

capacidade indicativa e evocativa da linguagem. O símbolo afirma uma relação de identidade 

com o que é simbolizado, suscita o sentimento de presença real, gera contiguidade, analogia, 

imbricação e envolvimento (1999b, p.171-173). Trata-se da função reveladora do verdadeiro 
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sentido da linguagem que não suscita apenas a presença ou o envolvimento, mas busca 

compreender e revelar a verdade que está contida na realidade simbolizada. 

O mito suscita a interligação linguística, pois evoca uma realidade discursiva. O mito é 

uma forma simbólica com autonomia, pois o seu discurso comporta, produz e se alimenta dos 

símbolos. Mas o mito ultrapassa a linguagem simbólica. Mesmo encadeando símbolos, o mito 

cria uma sequência imaginária e histórica, isto é, não apenas decifra símbolos, mas também 

tece um conjunto simbólico, imaginário e real. Os deuses não passam de projeções „animistas‟ 

dos fenômenos naturais, dispondo do poder sobrenatural: “Certos deuses desenvolverão a 

divindade de maneira gigantesca até que, depois de mutação mitológica, Um  Deus Ciumento 

elimina os demais deuses, subordina espíritos e demônios e institui o monoteísmo (MORIN, 

1999b, p. 179). 

A magia, por sua vez, tem o poder de intervenção a partir de ritos próprios em que se 

fazem presentes o desejo, o temor, a sorte, o risco, o acaso etc. A função dos símbolos na 

magia é trazer a realidade simbolizada para que haja uma operação específica sobre ela; na 

magia, percebe-se a existência mitológica dos duplos e dos espíritos, a partir dos quais as 

forças sobrenaturais são invocadas sobre os representantes do poder sobrenatural ou sobre 

dublês; a magia pode conter a ideia de sacrifício enquanto realidades detentoras de verdades 

mitológicas fundamentais. 

Símbolo, mito e magia, portanto, subentendem-se uma nas outras. O símbolo alimenta 

o pensamento mitológico, a magia alimenta-se do pensamento simbólico-mitológico-mágico. 

“deve-se unir essas três noções num macroconceito para que cada uma atinja a sua plena 

realização; em contrário, o símbolo permanece um estado de espírito; o mito, uma narrativa 

legendária; a magia, um abracadabra” (MORIN, 1999b, p. 183).  

 Ao considerar o conjunto desses elementos, Morin embarca em uma análise da fé 

como “o mais intenso fenômeno psicocultural, podendo operar a cura ou a morte” 

(PETRAGLIA, 2001, p. 97). E então desenvolve uma intensa crítica à religião, em especial às 

religiões da Salvação. Para ele, as religiões não passam de formas históricas de mitologia e de 

magia. As religiões da Salvação se baseiam na ideia de morte/renascimento e exaltam um 

Deus do sacrifício. A religião faz frente à morte e aponta verdades. Nesse sentido, religião e 

verdade caminham juntas: 

 
Toda evidência, toda certeza, toda posse possuída da verdade é religiosa no 

sentido primordial do termo: religa o ser humano à essência do real e 

estabelece, mais do que uma comunicação, uma comunhão. Pensávamos 

poder opor radicalmente convicção religiosa e convicção teórica, somente a 
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primeira parecendo de natureza existencial. De fato, a Fé das grandes 

religiões dá segurança, alegria, liberação; a Verdade da Salvação garante a 

vitória da Certeza sobre a dúvida e dá Resposta à angústia diante do destino 

da morte. Contudo em virtude do sentido reconhecido aqui ao termo 

“religião”, pode haver um componente religioso de adesão às doutrinas ou 

teorias, inclusive científicas; componente religioso ligado à natureza 

profunda do sentimento de verdade (MORIN, 1999b, p. 147).  

 

O princípio de religação com a verdade pertence tanto à religião quanto à 

racionalidade da evidência científica. Ambas carregam ideias-chaves que produzem o 

sentimento de êxtase e satisfação, gerando o sentimento de unidade e ordem, de plenitude e 

êxtase. As diferentes doutrinas, religiosas ou científicas, corroboram o encontro com a 

verdade delineada pelo ser humano como sendo apropriada para os determinados fenômenos 

ou estilos de vivência. Isso faz com que o sentimento mítico-religioso se faça presente nas 

diferentes formas de concepção da verdade, tratando-se muito mais de uma forma de conceber 

a forma imanente do que propriamente uma forma transcendente. 

A segurança e a insegurança inexistiriam sem o sentimento humano que alimenta essas 

possessões „divinas‟. A gênese da crença e do sentimento de plenitude está em cada um que 

acolhe ou rechaça essas forças de possessão. O mito, o rito, a magia e a religião geram um 

sentimento de segurança e compromisso em nível exterior e interior. Na exterioridade, cria-se 

uma ritualidade que outra coisa não é senão o estabelecimento de um compromisso interno, 

no espírito humano, com as suas próprias fantasias e contradições. 

Acerca dessa discussão, Izabel Petraglia (2001, p. 106) assim reproduz a resposta de 

Edgard de Assis Carvalho, um dos maiores estudiosos da complexidade: 

 
Aqui a gente precisava ter mesmo a noção do que é essa visão espiritual, 

porque dimensão espiritual não necessariamente pode pressupor um ser 

divino, mas ela pode pressupor uma ideia de transcendência, que não 

necessariamente se identifica com a divindade. Ela pode ser identificada, 

mas não necessariamente. Acho que na história do sapiens, desde o 

paleolítico até hoje, houve uma preocupação com a ideia de transcendência, 

mas a secularização da cultura, os processos históricos de secularização 

fizeram com que essa existência transcendente fosse identificada com o ser 

divino. Aí é que está o problema. Por isso talvez a sabedoria indígena seja 

mais múltipla, porque a ideia de transcendência na filosofia indígena, me 

permito usar esse termo, mostra que há cosmogonias que estão fora das 

ordens materiais, que estão em domínios imateriais, que se chama espírito, 

que se chama Deus. O que a secularização da cultura fez? Cometeu um ato 

contra ela mesma e contra o sujeito, foi acreditar que essa dimensão era, 

necessariamente, ligada a uma divindade, a quem a humanidade e o 

indivíduo estão integrados (...) A dimensão espiritual no paradigma da 

complexidade, acho que é esse outro lado. Ela é o poético, ela é o mítico, o 

mágico, o imaginário que todos nós temos. 
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 Nesse mesmo espírito de discussão, conclui Morin: 

 
A verdadeira novidade nasce sempre de uma volta às origens. O objetivo que 

permanece fundamental na poesia é o de nos colocar num estado segundo, 

ou, mais precisamente, fazer com que esse estado segundo converta-se num 

estado primeiro. O fim da poesia é o de nos colocar em estado poético 

(2002f, p. 43). 

 
3.4.2 Autotranscendência: a transcendência no limite da imanência. 

 

 O pensamento de Edgar Morin é profundamente marcado pela relação entre a vida e a 

morte, entre o ganho vital e as perdas existenciais que estão presentes na experiência dos seres 

humanos no plano da imanência. É na relação entre as forças da vida que o pensamento 

complexo encontra o seu respaldo, pois é também sob esse alicerce que se baseia todo o seu 

projeto pedagógico. Trata-se, portanto, de um conjunto de ideias que acoplam a experiência 

individual vivenciada pelo autor às prospectivas e implicações dessa forma de pensar. O 

pensamento passa a refletir as convicções elaboradas acerca da transcendência humana que se 

introjeta na vida em forma de imanência. 

 Pensar a vida e pensar a morte é pensar o ilimitado nos limites da própria existência. É 

como que a vida fosse o limite e que o ilimitado fosse a projeção da construção objetiva e 

histórica da experiência humana. A vida e a morte fazem parte do mesmo habitat. O que 

caracteriza a vida também caracteriza a morte. A partida ou a chegada são apenas pontos 

diferenciados que convergem para um mesmo fim e para um novo começo. Não há chegada e 

não há partida. O que há é o conjunto de dimensões que se manifestam à medida que a 

complexidade vai sendo entendida nos seus aspectos dialógicos, hologramáticos e retroativos. 

 

3.4.2.1 O amor  

 

O pensamento se abre e abarca a vida. Uma vida que se faz e se desfaz pela própria 

composição e decomposição: “morrer de vida, viver de morte”, como dizia Heráclito. E uma 

dessas experiências de rejuvenescimento da existência é o próprio amor. A vida traz a 

experiência do amor, que faz parte da poesia da vida. O amor dá sentido à vida e é único 

porque é visto de forma complexa, aquilo que é tecido junto, assim como a tapeçaria que é 

tecida com fios diversos e originariamente diferentes (MORIN, 2003d, p. 123-124). O amor 

enraíza-se na nossa corporeidade, encontrando expressão no reencontro do sagrado e do 

profano, do mitológico e do sexual: “a questão do amor resume-se a essa possessão recíproca: 

possuir o que nos possui. Somos indivíduos produzidos por processos que nos ultrapassam e 
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que irão além de nós, mas, de certo modo, somos capazes de possuí-las” (MORIN, 2002f, p. 

31). O amor é apresentado como mística, capaz de transportar o ser amado a um outro estado, 

que transpõe o desejo e supõe a exaltação e a adoração.  

O amor revela a união de corpos como união de almas. A alma é a parte sensível do 

nosso espírito, é objetividade que não é imortal, mas é real. A partir disso, origina-se uma 

verdadeira „religião do amor‟ a partir da qual a vida mortal encontra o seu sentido e o amor 

torna-se o centro da vida, “a aventura de um mundo sem aventuras, o irracional sublime de 

uma sociedade racionalizada, o triunfo do ser mais profundo. Ele é a fonte viva, necessária e 

evidente, de qualquer vida pessoal” (MORIN, 2010, p. 319). 

 Em relação a Edwige, sua última esposa, Morin  assim se expressa: “Eu não pude 

amar senão lá onde a morte mesclava seu sopro ao sopro da beleza” (2010, p. 318). Ele 

acreditava que a objetividade do amor dependia de um luta subjetiva entre a vida e a morte. 

Edwige havia se tornado a sua grande poesia, o animus da sua anima, que incluía emoções e 

encantamentos. Havia entendimento e compreensão em profundidade. Na amizade e no amor 

havia o encontro identitário com a própria alma, com a própria plenitude. 

O amor se manifesta na experiência da via poética, que não deve ser apenas lida ou 

recitada, mas deve ser vivida, assim como expressa o próprio Morin: 

 

Compreendi que a poesia da vida encontra-se no amor, na ternura, na 

comunidade, na alegria, no jogo, e que era necessário fazer o possível para 

não se deixar aprisionar pela prosa daquilo que é obrigatório, forçado, 

necessário, sofrido para poder viver poeticamente. A vida é a alternância da 

prosa repetitiva e fria que nos coage e da poesia que nos aquece, inflama e 

nos faz unir os espíritos. A poesia da vida comporta também momentos de 

encantamento no coração do cotidiano, diante de uma pequena flor que brota 

na neve, de uma borboleta que volteia em estado de embriaguez, de um rosto 

visto de relance no metrô, da escuta de uma canção e, é claro, diante de 

qualquer bela música, que é poesia sem palavras (MORIN, 2010, p. 330). 

 

O amor se completa e se manifesta no êxtase: ápice da união entre a loucura e a 

sabedoria. O êxtase supera a sabedoria e a loucura. Nas palavras de Morin, o êxtase “é a 

experiência quase cósmica na qual não se é mais o mesmo, sendo mais do que si mesmo, na 

qual se é simultaneamente o outro e onde nos perdemos ao nos reencontrarmos” (Ibid., p. 

332). Cria-se uma sabedoria espiritual, em que o encontro com o „divino‟ é humano e o 

encontro com o humano desperta a necessidade poética de ser um encontro místico, não 

necessariamente religioso. 
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3.4.2.2 - Sabedoria espiritual: a vida mística como mística da vida. 

 

 No decorrer da História o conceito de mística ficou reduzido às experiências 

religiosas. Tanto que ao abordar o tema sempre nos reportamos a uma mística restritiva, isto 

é, uma mística adjetivada pela objetividade da sua experiência. Portanto, falamos de mística 

oriental, mística judaica, mística islâmica, mística budista, mística hindu, etc,.Tudo o que é 

mística reduz-se a uma consideração especificamente religiosa ou de comunhão de planos 

diferentes que tocam de uma forma ou de outra o gênero humano. 

No seu livro, “Meu Caminho” (2010), gerado a partir de uma série de entrevistas, 

Edgar Morin é perguntado por Djénane Kareh Tager se a definição de místico se aplicaria à 

sua pessoa. Em resposta, ele delineia um projeto de mística que desconsidera a „religiosidade 

salvadora‟ e concebe uma perspectiva de dimensão de espiritualidade puramente humana. 

Trata-se de uma mística humana e que, de certa forma, resume todo o seu pensamento acerca 

do que seria propriamente uma mística nos limites da imanência assim como ele mesmo 

afirma: 

 
Se consulto o Petit Robert, eis como se define ali o misticismo: “união 

íntima com o princípio do ser”. Nos monoteísmos, esse princípio é Deus e o 

misticismo manifesta-se por meio de contemplações quase extáticas do Ser 

Divino, ou por uma profunda comunhão com Ele. Embora sem Deus, fico 

impressionado com as visões dos místicos: a comovente irmã Faustina, a 

freira polonesa que conversava com Cristo e a Virgem; Sabbataï Zevi, esse 

messias judeu do século XVII que realmente via as legiões de anjos. Sinto-

me tocado por Teresa D‟Ávila, que teceu uma relação intensa de amor, 

inclusive no sentido físico do termo, com Jesus. Mas é a poesia mística de 

São João da Cruz que repercute profundamente em mim, quando ele evoca a 

“fonte obscura”: “Sua origem, eu ignoro, ela não tem nenhuma. Mas sei que 

todo ser tira sua origem dela, se bem que ela seja de sombras.” Ou então o 

que mostra os limites do pensamento: “Quanto mais alguém se educa, menos 

compreende o que é a névoa tenebrosa que faz resplandecer a noite. Eis por 

que aquele que a conhece permanece, entretanto, sem saber, o que ultrapassa 

a ciência como um todo.” Sim, sinto “misticamente” o momento no qual o 

conhecimento desemboca na ignorância, no qual o saber desemboca no 

mistério. Ao mesmo tempo, estou racionalmente convencido de que, quanto 

mais nossa ciência avança, mais ela se aproxima do Inconhecível. Mas não 

dou a esse Inconhecível o nome de Deus. Aqui, ainda, uno meu demônio da 

racionalidade com o do misticismo (p. 338-339). 

 

 A união do demônio da racionalidade com o demônio do misticismo gera, no 

pensamento de Morin, uma mística racional e uma racionalidade mística. Ali se desenvolve 

uma espécie de misticismo messiânico, fruto de um messianismo histórico e complexo que se 

tornou antimessiânico sem deixar de ser messiânico. Isso mostra que a mística ultrapassa as 

religiões clássicas e inaugura o misticismo nas religiões seculares, gerando novas formas de 
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culto, doutrinaa e salvação. Trata-se de uma relação que é mística pelo fato de possibilitar a 

reunião com o inseparável. Tudo o que é separado o é porque é inseparável; e tudo o que é 

inseparável se apresenta, objetivamente, como separado.  

 
A razão tem seus limites e a mística tem suas razões! Minha racionalidade 

sempre me impediu de crer em um Deus revelado, em um Jesus que morre e 

ressuscita, em uma palavra divina revelada a Moisés e a Maomé. Jamais 

pude crer numa revelação. Nem mesmo no budismo, com sua crença de 

transmigração. Não posso acreditar nem mesmo no Deus dos filósofos, como 

no de Descartes ou no de Voltaire. Sou “spinozante”, no sentido em que 

Spinoza eliminou um Deus exterior ao mundo para colocar a criatividade na 

Natureza (MORIN, 2010, p. 342). 

 

Um outro tipo de religião é concebido. Uma religião que não carrega promessas de 

salvação e que realizará a religação entre nós e a humanidade, nós e a Terra, nós e Universo: a 

religião da Terra-pátria. Trata-se de uma fé no palpite existencial da fé na fraternidade e na 

construção dessa Terra-pátria, muito bem expressada na tetralogia que guia todo o 

pensamento de Morin: 

 

Figura 10 – Tetralogia da religação 

 

Fé          Dúvida 

 

Razão    Religião 

Fonte: (MORIN, 2010, p. 352) 

 

 É perceptível, portanto, uma „fé‟ específica, marcada por uma racionalidade e pautada 

na busca, nunca na certeza. Uma fé que busca realizar na Terra-pátria tudo o que possa 

emancipar a própria condição humana. É sob a égide dessa fé que se pauta, inclusive, a 

superação da vida em forma de morte e a tentativa da morte em ser o pólo de renascimento da 

própria condição vital.   

 

3.4.2.3 Vida e morte 

 

 A vida e a morte são categorias não apenas existenciais, mas, sobretudo, vivenciais do 

pensamento de Edgar Morin e, como veremos, toca sobremaneira o seu pensamento 

pedagógico. Segundo ele mesmo afirma (2010, p. 369), a sua existência se desenvolveu em 

ciclos de dez anos, cada um deles abrindo-se para novos renascimentos. E a grande 

experiência traumática de Edgar Morin é a morte da mãe que, segundo ele, o destruiu e o 
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lançou para uma  vida de mágoas, tristezas, aspirações e dúvidas. Mas, então, o que é a vida e 

o que é a morte? 

 A vida é a junção de qualidades fundamentais da existência. Para que sejam 

objetivadas, essas qualidades se encontram com o nascer enquanto mistério ontológico: “o ser 

que nasce não nasce a partir de nada. Emerge ex autos e ex physis; enquanto indivíduo-

sujeito, nasce ex nihilo. Não havia nada. Eu não era/não era nada. O ser que nasce não pediu 

para viver, mas logo que nasce, só pede para viver. Nenhum vivo quis viver; no entanto, todo 

vivo quer viver” (MORIN, 2002c, p. 438). O mistério da vida está atrelado ao desejo 

incessante de viver, mesmo que a própria condição vital tenha surgido a partir de elementos 

que não dependem necessariamente do sujeito vivente. 

 A morte vem do exterior e do interior. A morte vem do exterior quando está à mercê 

das desordens microfísicas, físicas e até biológicas que são capazes de atingir a existência 

humana; vem do interior, quando, a todo momento, as estruturas genéticas e individuais se 

anunciam enquanto potencialidade de degradação, pois o interior da máquina que é 

dinamicamente organizada está em constante processo de  intoxicação e decomposição. “A 

morte vem daquilo que nega a morte. A complexidade extrema da organização viva a faz 

viver, isto é, lutar vitoriosamente contra a morte. Mas a extrema improbabilidade da 

complexidade constitui ao mesmo tempo uma condição de morte” (Ibid., p. 439). 

 A vida busca resistir à morte. A morte visa suplantar a vida. O rebento da vida é fruto 

das lutas contra a morte. Ao se opor à morte, a vida apresenta a oposição do biológico ao 

físico: 

 
fisicamente, a morte é menos que nada, uma vez que com a morte nada se 

perde fisicamente no universo, nem sequer um elétron. Biologicamente (do 

ponto de vista da biosfera ou de um genos), há perda relativa: para um que se 

perca encontram-se dez. Existencialmente, do ponto de vista do indivíduo-

sujeito, o ser e o mundo afundam-se no nada. A sua organização, o seu ser, o 

seu universo abatem-se com a morte. Significa que cada ser que nasce, se 

torna um cosmos, assume em si uma tragédia cósmica, aquela que o nosso 

cosmos vive lentamente: a morte do seu universo. O homem mal 

compreendeu, mal aprendeu o que era a morte, a sua morte, recusou-se 

imediatamente a acreditar; então, as suas mitologias atribuíram a 

amortalidade ao ego, e depois as suas religiões de salvação conferiram mais 

ainda: a imortalidade (MORIN, 2002c, p. 440). 

 

 Vida e morte são indissociáveis, apesar de serem profundamente inimigas. Mesmo 

sabendo que no fim é a morte que ganha por desintegrar a vida, ambas compreendem o que 

podemos chamar de vasos comunicantes da existência. Somente pelas vias do amor e da 
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comunhão é que é possível viver a dialógica entre a vida e a morte, dando sentido a vida e 

elaborando um hino constante de novos renascimentos e rejuvenescimentos das existências. 

 

3.4.3 Educar para o sentido da vida: as implicações da (auto) transcendência para o 

pensamento pedagógico de Edgar Morin. 

 
 

 Uma das questões mais presentes na pedagogia é a que questiona acerca da finalidade 

da educação. Trata-se de perguntar-se pelo respaldo do objeto e da construção epistemológica 

em Educação. O objeto da educação é sempre marcado pela compreensão dos seus 

componentes que, por sua vez, são sustentados pela aplicabilidade das suas reflexões na 

prática pedagógica. Para o pensador da complexidade, a educação abarca o caminho do 

conhecimento e o caminho da prática, a religação dos saberes e o ensino relacionado a esses 

as saberes.  

 A finalidade da educação é “ensinar o homem a viver”, nas palavras de Rousseau. 

Ensinar transpõe o dado meramente dos conteúdos. "Ensinar a viver" significa fazer um 

trajeto seguro de humanização. Significa despertar o espírito humano para os sentidos mais 

fundamentais da existência (MORIN, 2001, p. 47). Com isso, damo-nos conta de que o 

processo educativo difere do processo estritamente pedagógico. Mesmo sabendo que não há 

processo pedagógico que não esteja inserido num outro que é educativo, não podemos 

esquecer a tríade que compõe o processo educativo: Educador-educando-tarefa pedagógica.  

Ser educador abrange a diversidade dos complexos humanos. Como consequência, o 

educador é muito mais do que simplesmente cumpridor de metodologias ou estratégias 

pedagógicas. O Educador é o primeiro responsável pelo encaminhamento dos processos 

educativos. O processo educativo é muito mais abrangente por carregar consigo o espírito de 

humanização. Assim, educar passa a ser um processo contínuo de humanização, abrangendo 

as diferentes nuances do desenvolvimento humano.  

O processo pedagógico está ligado ao "quefazer educativo". Refere-se às práticas e 

estratégias desenvolvidas pelos educadores e/ou instituições com a finalidade de tornar 

melhor e possível o processo de emancipação. Nem sempre um processo identificado como 

pedagógico necessariamente se configura como educativo, pois as práticas muitas vezes 

podem não ser as melhores e, consequentemente, podem não se identificarem com o processo 

de humanização compatível com os sujeitos nele envolvidos.  

Educadores e educandos são artífices de ambos os processos. É o educador quem porta 

a primícia direcional do ato de educar. O educando, por sua vez, enquanto educando, 

desenvolve as suas competências e habilidades no ato relacional que tem como loco a tarefa 
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pedagógica. É nela e a partir dela que acontece a comunicação de interlocutores do processo 

educativo. Não se trata de um simples "fazer". Trata-se, sim, de um "quefazer", isto é, um 

"fazer" permeado pela arte humana de emancipação. A tarefa pedagógica, portanto, é o 

elemento sem o qual não acontece a interligação ativa dos outros dois elementos da tríade, a 

saber, educador e educando. 

 Morin assume esse mesmo caminho. Ele resiste ao processo de compartimentação do 

agir pedagógico. Resiste à divisão reducionista entre sujeito e objeto, assim como, a divisão 

abissal entre as disciplinas e os saberes. A finalidade pedagógica de Morin se concentra na 

finalidade de reformar o pensamento da educação e as estruturas de ensino. Reformar o ensino 

só é possível na transformação do pensamento; reformar o ensino só é possível na 

possibilidade de um pensamento que interliga os saberes múltiplos e diversificados. Inclui os 

sujeitos, alunos e professores, assim como, a mentalidade estrutural e acadêmica. 

 A trilogia pedagógica de Edgar Morin, como falamos antes, incute especificamente o 

projeto de reforma do pensamento numa reforma do ensino. Trata-se de um projeto que se 

configura em momentos complementares (MORIN, 2010, p. 281-283): o primeiro, quando 

Morin é convidado pelo então ministro da Educação do Governo de Lionel Jospin, Claude 

Allègre, para presidir um conselho reformulador do ensino secundário. Ele elabora oito 

jornadas temáticas acerca dos saberes diversos, e possibilita um conjunto de ligações que 

recebeu o nome de “A religação de Saberes” (2002a); o segundo momento, é fruto da 

frustração do primeiro, pois Morin havia sido boicotado pelo sindicato dos professores do 

ensino secundário sob a acusação de estar sendo instrumento e manipulador do governo 

francês, levando-o a escrever “Cabeça bem-feita” (2001), cujo escrito contém as suas 

principais proposições pedagógicas; e, por fim, o terceiro momento, “Os sete saberes 

necessários à educação do futuro” (2002d), tratando-se de um texto capaz de introduzir nos 

programas das escolas, liceus e universidades o conhecimento dos problemas fundamentais 

que estavam sendo totalmente ignorados. 

 O pensamento complexo e o pensamento pedagógico estão imbricados pelos conceitos 

e pelos valores de tal forma que a educação pensada no contexto da complexidade encontra-se 

respaldada no conjunto de proposições existenciais, epistemológicas e axiológicas da relação 

entre o humano e os seres humanos, entre a hominização e a humanização. Por isso, o 

pensamento complexo enquanto pensamento de autotranscendência, que emite o eco da 

imanência sem transcendência, é o principal suporte do pensamento pedagógico e da reforma 

de ensino elaborados por Morin. Dentre os mais diferentes aspectos a serem levados em 

conta, interessa-nos visualizar nessa trilogia os elementos que incidem diretamente no 
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quefazer pedagógico a partir das categorias e dos aspectos que até aqui refletimos, a saber: 1. 

A reforma do pensamento e da educação, 2. Aprender a viver como experiência humana da 

busca e da inteireza, 3. O reencontro com as fontes cósmicas, primando pela ética do gênero 

humano,  

 

3.4.3.1 A reforma do pensamento e da educação 

 

 A reforma da educação é a reforma do próprio ser humano e do seu pensamento. Até 

hoje vigorou na educação uma mentalidade de separação e redução, isto é, o conhecimento da 

totalidade é submetido cada vez mais à separação em partes adicionais e reduz o 

conhecimento à mensuração, quantificação e formulação. A educação enquanto área de 

conhecimento e de abertura à vivência humana reitera a necessidade de que o conhecimento 

não seja resultado da separação e do reducionismo, mas da integração em que o todo e as 

partes sejam significadas pela multidimensionalidade dos fenômenos, pelas realidades 

solidárias e conflituosas e pelo respeito à diferença: “é preciso substituir um pensamento que 

isola e separa por um pensamento que distingue e une. É preciso substituir um pensamento 

disjuntivo e redutor por um pensamento complexo, no sentido originário do termo complexus 

o que é tecido junto” (MORIN, 2001, p. 89). 

 A reforma começa pela compreensão de todos os fenômenos humanos. E, para 

começar, o processo educativo precisa olhar para os seus níveis específicos da educação: 

primário, liceu ou secundário. É ali o espaço onde a objetividade não é regida por um objeto 

isolado a ser compreendido. Ali, no encontro entre professores e alunos, alunos e professores, 

acontece o conhecimento ao qual a educação tem a missão de se dedicar. Um conhecimento 

que é compreensivo em detrimento dos erros, ilusões e cegueiras causados pelo reducionismo 

epistemológico e científico. A educação reclama um pensar humano: voltar-se para a própria 

humanidade em compreensão, pautando a tarefa pedagógica na comunicação e empatia 

intersubjetivas. Assim, a educação vai resgatando o sentido da vida porque vai se 

aproximando mais do ser humano: 

 

Assim, compreendo as lágrimas, o sorriso, o riso, o medo, a cólera, ao ver o 

ego alter como alter ego, por minha capacidade de experimentar os mesmos 

sentimentos que ele. A partir daí, compreender comporta um processo de 

identificação e de projeção de sujeito a sujeito. Se vejo uma criança em 

pranto, vou compreendê-la não pela medição do grau de salinidade de suas 

lágrimas, mas por identificá-la comigo e identificar-me com ela. A 

compreensão, sempre intersubjetiva, necessita de abertura e generosidade 

(MORIN, 2001, p. 93). 
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 A educação seria uma prática integradora em que a racionalidade fria e disjuntiva seria 

superada pela racionalidade crítica, aberta e dialógica. Uma racionalidade que conhece os 

limites da racionalização e reconhece o mistério que envolve afeto, amor e arrependimento 

(MORIN, 2002d, p. 23). À medida que se afirma uma forma de racionalidade, a crítica, na 

educação cria-se o princípio da incerteza racional: aquela que não só se sabe insuficiente, mas 

que também se sabe navegando em oceanos rodeados por arquipélagos de certezas. 

 O pensamento que une é „causante‟ e „causador‟. Mesmo sabendo que não existe 

protótipo de „receituário educativo‟, podemos perceber que Morin apresenta sete princípios 

diretivos (2001, p. 97) para o pensamento que une e, em cada uma deles, são apresentados 

elementos à prática de uma educação humanista e comprometida com o sujeito. Na formação 

desse pensamento que une, a educação assume o papel de religação dos saberes entre si e dos 

saberes com as realidades cósmicas, em especial o ser humano vivente. 

 O primeiro princípio diretivo é o sistêmico ou organizacional, que liga a parte ao todo. 

Conhecer o todo é conhecer as partes. Assim, o todo é muito mais que a soma das partes e 

muito menos do que ele mesmo pode produzir: “Do átomo à estrela, da bactéria ao homem e à 

sociedade, a organização de um todo produz qualidades ou propriedades novas, em relação às 

partes consideradas isoladamente: as emergências” (p. 94). Faz-se presente o mistério do 

„indizível-imanente‟ presente na constituição dos seres; O princípio hologramático evidencia 

o paradoxo das contradições complexas: a presença da parte no todo e do todo na parte. A 

individualidade e a coletividade se presenteiam. A totalidade está presente na unidade de tal 

forma que a unidade está presente na totalidade. 

 O princípio do circuito retroativo se refere aos processos autorreguladores. Rompe 

com o princípio da causalidade linear: causa age sobre o efeito e o efeito age sobre a causa. 

“Em sua forma positiva, o feedback é um mecanismo amplificador; por exemplo: a violência 

de um protagonista provoca uma reação violenta, que, por sua vez, provoca uma reação mais 

violenta ainda.” (MORIN, 2001, p. 94-95);  O princípio do circuito recursivo é gerador. É um 

circuito em que os produtos e os efeitos são ao mesmo tempo produtores e causadores daquilo 

que os produz: os indivíduos vêm de um sistema de reprodução desde o início da vida, mas o 

sistema não se reproduz por si, fazendo-se necessário que essa força causada agora seja força 

causadora. 

 O princípio da autonomia/dependência (auto-organização) é caracterizado pela ideia 

de que os seres vivos se auto-organizam e que gastam energia nesse processo de auto-

organização. Autonomia e dependência estão imbricadas entre si. Os seres humanos abraçam 
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esse processo de auto-eco-organização, uma vez que a sua autonomia vive em dependência da 

sua cultura. Segundo Morin, “um aspecto chave da auto-eco-organização viva é que ela se 

regenera permanentemente a partir da morte de suas células, segundo a fórmula de Heráclito, 

„viver de morte, morrer de vida‟; e as ideias antagônicas de morte e vida são, ao mesmo 

tempo, complementares e antagônicas” (2001, p. 95). 

  O princípio dialógico une numa mesma realidade o que devia excluir-se 

reciprocamente. Racionalmente é permitida a inseparabilidade de noções contraditórias: 

quando o foco se pauta no indivíduo, então espécie e sociedade desaparecem; quando o foco 

está na sociedade e na espécie, então o indivíduo desaparece;  

Por fim, o princípio da reintrodução do conhecimento em todo conhecimento opera o 

restabelecimento do sujeito e da ideia de que todo conhecimento é a expressão de uma 

mente/cérebro que opera em uma cultura e época especificas. 

 Esses princípios nos levam a compreender que a reforma do pensamento seria mais 

paradigmática que propriamente programática, pois se refere à aptidão que temos para 

organizar o conhecimento: “é ela que permitiria a adequação à finalidade da cabeça bem-feita; 

isto é, permitiria o pleno uso da inteligência” (MORIN, 2001, p. 96). As matrizes de 

pensamento ou vivências de uma cultura ou de outra, seriam integradas de forma 

compreensiva e comunicativa. A problematização e a especialização não seriam focos 

isolados das questões fundamentais de uma determinada cultura. Não haveria especialização 

do conhecimento sem passar, antes, pela complexidade problemática e geral da cultura. 

 Com isso, diz Morin, o humanismo seria regenerado, essencialmente, pela 

solidariedade entre os humanos, que é marcado por uma relação intrínseca com a natureza e o 

cosmos: 

 
Isso indica que um modo de pensar, capaz de unir e solidarizar 

conhecimentos separados, é capaz de se desdobrar em uma ética da união e 

da solidariedade entre humanos. Um pensamento capaz de não se fechar no 

local e no particular, mas de conceber os conjuntos, estaria apto a favorecer 

o senso de responsabilidade e o de cidadania. A reforma do pensamento 

teria, pois, consequências existenciais, ética e cívicas (2001, p. 97). 

 

3.4.3.2 Aprender a viver: a experiência humana da busca e da inteireza na educação 

 

 A fragmentação do ensino relativiza as finalidades educativas. Os fins da educação se 

encontram onde está a simbiose entre a vida e o sentido vital. A educação supera a dicotomia 

e promove a religação. No âmbito da religação, o escopo educativo consiste em formar 

espíritos capazes de organizar os conhecimentos e não apenas armazená-los; ensinar a 
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compreensão humana enquanto condição sine qua non da educação; ensinar a viver a vida 

enquanto ofício principal do ato educativo; e, por fim, refazer uma escola de cidadania. 

“aprender a viver significa preparar os espíritos para afrontar as incertezas e os problemas da 

existência humana” (MORIN, 2002a, p. 20). 

 Recorrendo a Durkheim, Morin vai ao encontro do sentido da educação como quem 

busca o verdadeiro sentido da vida, assim como ele mesmo afirma: 

 
Como dizia magnificamente Durkheim, o objetivo da educação não é o de 

transmitir conhecimentos sempre mais numerosos ao aluno, mas o “de criar 

nele um estado interior e profundo, uma espécie de polaridade de espírito 

que o oriente em um sentido definido, não apenas durante a infância, mas 

por toda a vida”. é, justamente, mostrar que ensinar a viver necessita não só 

do conhecimento adquirido em sapiência, e da incorporação dessa sapiência 

para toda a vida. Eliot dizia: “Qual o conhecimento que perdemos na 

informação, qual a sapiência (wisdom) que perdemos no conhecimento?” Na 

educação, trata-se de transformar as informações em conhecimento, de 

transformar o conhecimento em sapiência, isso se orientando segundo as 

finalidades aqui definidas (2001, p. 47). 
 

 A grande escola é a vida. O currículo principal é a compreensão humana. Toda a 

riqueza de um povo ou de uma cultura é marcada pela compreensão do seu sentido vital que 

envolve toda a existência. Compreender é mais do que obter explicações ou elucubrações 

conceituais. Compreender é resgatar as situações e os indivíduos do vale devastador da 

incompreensão; compreender implica vislumbrar o acontecimento planetário das relações 

humanas, assim como, o pólo individual das relações particulares entre aqueles que mais estão 

próximos; compreender significa, enfim, superar a comunicação e a informação e adentrar no 

mistério do encontro intelectual/objetivo e intersubjetivo da escola da vida. 

 Na escola da vida acontece a descoberta de si. Os adolescentes se identificam com os 

personagens de romances, filmes, músicas. Ali eles podem descobrir o que há de mais 

manifesto de suas aspirações, o que há de mais verdadeiro de suas ideias. A escola da vida é a 

escola da complexidade humana, em que a condição humana acopla conhecimentos que nos 

iniciam na arte de viver em contato com seres cada vez mais complexos. Na escola da vida, 

com práticas, leituras, personagens e representações objetivas, deixamo-nos possuir pela 

infinita e indizível complexidade da vida: “reconhecemos os momentos de verdade e amor, o 

tormento das almas dilaceradas e descobrimos as profundas instabilidades da identidade” 

(MORIN, 2001, p. 49).  

 A compreensão acontece na religação dos espíritos geradores de saberes, que de nós se 

apossam e em nós realizam a arte da descoberta e da aprendizagem. As maiores lições da vida 
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se encontram na possessão do ainda não dito, mas que está em processo de dizer-se; na 

experiência da compaixão e na abertura aos sofrimentos e alegrias dos outros. É a partir 

dessas lições que nos damos conta de que só concebendo os humanos como sujeitos é que 

conseguimos a verdadeira compreensão humana.  

A arte literária é um dos espaços em que acontece o mistério dessa compreensão. É no 

mistério onde encontramos a miséria e a grandeza da existência. Nesse sentido, diz Morin, “o 

adolescente não tem necessidade de literatura diluída, dita „para a juventude‟; como disse 

Yves Bonnefoy, „esses jovens seres esperam que grandes sinais, carregados de mistério e 

gravidade, sejam erguidos diante deles, pois bem sabem que, breve, terão de enfrentar o 

mistério e a gravidade da vida” (2001, p. 51). 

Aprender a viver é buscar a superação dos obstáculos que impedem a compreensão, é 

recorrer a uma pedagogia de “religação de saberes” em que cada área de conhecimento seria 

menos do que o limite que impõe a si e mais do que o funcionamento de todas juntas. Seria 

uma pedagogia da lucidez e da criticidade. Nessa pedagogia, o primeiro passo seria superar os 

obstáculos à compreensão, começando com o despertar do conhecimento desde a escola 

primária e o seu desenvolvimento lógico e crítico, que desembocaria no ensino secundário e 

superior. 

 Cria-se, assim, uma responsabilidade que efetivamente justifica uma conduta 

compreensiva: 

 
A ética da compreensão é a arte de viver que nos demanda, em primeiro 

lugar, compreender de modo desinteressado; demanda grande esforço, pois 

não pode esperar nenhuma reciprocidade (...) A ética da compreensão pede 

que se compreenda a incompreensão. A ética da compreensão pede que se 

argumente, que se refute em vez de excomungar e anatemizar. A 

compreensão não desculpa nem acusa: pede que se evite a condenação 

peremptória, irremediável, como se nós mesmos nunca tivéssemos 

conhecido a fraqueza nem cometido erros. Se soubermos compreender antes 

de condenar, estaremos no caminho da humanização das relações humanas 

(MORIN, 2002d, p. 99-100). 

 

 A conduta humana se pauta pelo sistema de aprendizagem acerca da humanidade. Na 

educação enquanto processo de humanização não há garantias de reciprocidade. Há, sim, o 

empenho de aplicabilidade de uma percepção subjetiva do mundo e dos sujeitos. No plano 

objetivo, a educação realiza o âmbito do imaginário, dos mitos, dos deuses, das ideias – a 

noosfera (MORIN, 2002d, 28-30). Trata-se de elementos produzidos pela nossa mente, mas 

que ganham consistência e poder à medida que não apenas os possuímos, mas também somos 

possuídos por eles. A educação assume a finalidade de fazer com que os adolescentes e 
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educandos se movimentem na noosfera - mundo vivo, virtual e imaterial, constituído de 

informações, representações, conceitos, ideias, mitos que gozam de uma relativa autonomia e, 

ao mesmo tempo, são dependentes de nossa mentes e de nossa cultura - e instaurem o 

convívio com as suas ideias, que tem o papel mediador, impedindo que sejam identificadas 

com o real: “As ideias não são apenas meios de comunicação com o real; elas podem tornar-

se meios de ocultação. O aluno precisa saber que os homens não matam apenas à sombra de 

suas paixões, mas também à luz de suas racionalizações” (MORIN, 2001, p. 54). 

 Se o papel da racionalidade se tornou mais evidente a partir do desenvolvimento da 

Filosofia na Grécia Antiga, é essa mesma filosofia que nos ensina a superar as racionalizações 

e adentrar no espaço de retorno ao verdadeiro sentido do filosofar. A filosofia nos tem 

ensinado a perceber o verdadeiro sentido. Ela aponta para uma racionalidade que preza pela 

crítica e pela autocrítica, permitindo a auto-observação e a lucidez do próprio caminho 

educativo. O saber filosófico, portanto, tem assumido muito mais o pólo do sentido vital do 

que propriamente pragmático, principalmente quando deixa claro que o principal aprendizado 

da vida é o fato de que a “verdadeira vida” não está tanto nas necessidades utilitárias da prosa, 

“mas na plenitude de si e na qualidade poética da existência, porque viver exige, de cada um, 

lucidez e compreensão ao mesmo tempo, e, mais amplamente, a mobilização de todas as 

aptidões humanas” (Ibid., p. 54).  

 Mais do que disciplina, a filosofia inaugura o saber interrogativo, propondo problemas 

e alimentando a missão de ensinar e propor o enfrentamento das incertezas. Dentre os 

diferentes saberes elencados por Morin, a aprendizagem da vida se depara com as incertezas 

em meio ao mundo de certezas. A educação do presente nos põe em condições de enfrentar as 

incertezas e o destino incerto de cada indivíduo e de toda a humanidade (MORIN, 2010, p. 

296). 

 Da mesma forma que o mistério encobre e revela o sentido da vida, a incerteza nos 

põe diante do devastador paradoxo da existência. Estamos certos das revoluções científicas 

que teorizaram as nossas origens e o nosso desenvolvimento, seja físico, seja biológico, no 

entanto, não sabemos ao certo a dosagem dessa composição: “ainda estamos profundamente 

inseguros quanto ao caráter inevitável ou fortuito, necessário ou miraculoso, do aparecimento 

da vida; e essa incerteza se reflete evidentemente no sentido de nossas vidas humanas” 

(MORIN, 2001, p. 57). 

 A condição humana traz em si a incerteza cognitiva e a incerteza histórica. A incerteza 

cognitiva refere-se aos princípios: cerebral, que advoga a ideia de que o conhecimento nunca 

é reflexo do real, mas tradução e construção e, portanto, factível de erro; físico, que defende a 
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ideia de que o conhecimento dos fatos é sempre demandado pela interpretação; e 

epistemológico, que decorre da crise dos fundamentos da certeza, tanto em filosofia (partindo 

de Nietzche) quanto em ciência (partindo de Bachelard e Popper). 

  A incerteza histórica, por sua vez, comporta o caráter caótico da história humana. 

Todos os acontecimentos, em especial do século XX, mostraram que o inesperado encontra 

sempre um espaço para acontecer. Encontramo-nos na incerteza do amanhã. O futuro da 

humanidade aguarda o inesperado. Mais do que resignação conformista, a incerteza do futuro 

nos lança ao exercício do bem-pensar, da “cabeça bem-feita”. A partir desse bem-pensar, 

Morin (2002d, p. 86-89) propõe um modo específico de se preparar para esse mundo incerto, 

enfocando a ideia de três viáticos assumidos por ele como necessários para combater o 

falseamento e a mentira que porventura se façam presentes na incerteza: a ecologia da ação, a 

estratégia e o desafio. 

  A ecologia da ação se baseia em dois princípios: o primeiro, a consideração de que 

toda ação, uma vez iniciada, entra num jogo de interações e retroações no meio em que é 

efetuada: “Assim, a reação aristocrática no final do século XVIII, na França, desencadeou 

uma revolução democrática; um movimento revolucionário na Espanha, em 1935-1936, 

desencadeou um golpe reacionário” (MORIN, 2001, p. 61); o segundo princípio, enfatiza que 

as últimas consequências da ação são imprevisíveis, “de modo que, em 1789, ninguém 

poderia predizer o Terror, o Termidor, o Império, a Restauração” (ibid., p. 61-62). 

 A estratégia mira o objetivo, determina os desenvolvimentos da ação e escolhe um em 

função do que lhe é certo sobre o ambiente incerto e reúne informações e acasos encontrados 

no decorrer do percurso. O programa, diferente da estratégia, determina, a priori, uma 

sequência de ações eficazes em situações externas estáveis. “Todo o nosso ensino tende para o 

programa, ao passo que a vida exige estratégia e, se possível, serendipidade e arte. É 

justamente uma reversão do conceito que deveria ser efetuada a fim de preparar para os 

tempos de incerteza.” (Ibid., p. 62) 

O desafio, enfim, é a consciência da incerteza que vai enfrentar. Essa consciência nos 

permite fugir do engano da falsa certeza, que é capaz de cegar a generais, políticos, 

empresários, educadores etc. Trata-se de uma aposta certa, integrando à incerteza a fé e a 

esperança: “Ela diz respeito aos envolvimentos fundamentais de nossas vidas” (Ibid., p. 62). 

Cada um deve estar certo da aventura que é a própria vida. Toda a vida implica um infinito de 

incertezas até chegar a absoluta certeza, que é a morte. 

 Ensinar a viver, portanto, engloba o campo da compreensão da humanidade e o 

enfrentamento da incerteza. Em educação, estes dois pólos caminham juntos: a humanidade e 
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a incerteza. O caminho que se abre para o humano é sempre o caminho da incerteza. O 

caminho incerto que se abre à frente é sempre um trajeto de humanidade. O paradigma da 

religação faz a mediação, entre um e outro, de tal forma que religar é muito mais que 

percorrer o espaço da separação. Religar é clarear o campo de união que existe entre os 

saberes e conectá-los na perspectiva de uma ética em que a construção da cidadania terrestre e 

da Terra-pátria seja apenas mais uma das consequentes finalidades do ato de educar para a 

vida.  

 

3.4.3.3 A ética do gênero humano 

 

 O século XXI iniciou com a eclosão de muitos desafios, entre os quais, o desafio ético. 

Se houve muitos ganhos no século XX no campo do reconhecimento dos deveres, dos direitos 

e da dignidade do ser humano, por outro lado, houve muitas perdas. Sapiens e demens nunca 

estiveram tão explícitos como no século que passou. O mesmo ser humano que foi capaz de 

elaborar um projeto de qualidade na técnica e de construção de sistemas políticos cada vez 

mais democráticos, também foi capaz de guerrear e lançar bombas atômicas sobre os 

semelhantes; o mesmo ser humano que tem compaixão pelo semelhante, também é 

responsável pela corrupção e pela fome de milhões.  

 Urge, então, nesse novo século que se inicia o resgate do imperativo ético diante das 

situações de embrutecimento e esquartejamento do gênero humano, afinal só o ser humano 

pode ter atitude ética. Resgatar as próprias manifestações da conduta que o direciona à 

realização de uma Terra-pátria e de uma cidadania planetária é a grande missão do ser 

humano. Para Morin,  

 

a ética manifesta-se para nós, de maneira imperativa, como exigência 

moral. O seu imperativo origina-se como a injunção de um dever. Mas 

ele provém também de uma fonte externa: a cultura, as crenças, as 

normas de uma comunidade. Há, certamente, também uma fonte 

anterior, originária da organização viva, transmitida geneticamente. 

Essas três fontes são interligadas como se tivessem um lençol 

subterrâneo em comum (2007b, p. 19). 

 

Ao escrever o seu sexto volume de “O método”, intitulado “Ética”, Morin desenvolve 

uma ética própria do gênero humano, a antropo-ética. Essa nova ética carrega a esperança de 

completude da humanidade, na perspectiva da consciência e da cidadania planetária. Evoca a 

aspiração e a vontade, mas também aposta no incerto. Ela é consciência individual além da 
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individualidade. A nova ética supõe uma decisão esclarecida em cumprir três exigências 

fundamentais para o desenvolvimento da humanidade: assumir a condição humana sob a 

tríade indivíduo/sociedade/espécie na perspectiva da complexidade do ser; alcançar a 

humanidade em nós mesmos e em nossa consciência; e assumir o destino humano 

considerando as suas antinomias e plenitude (2002d, p. 106). 

O circuito binário indivíduo/sociedade abre caminho para o ensino da democracia 

enquanto regeneração complexa e retroativa. Esses dois elementos são simultaneamente 

compreendido um no outro e indissociáveis (MORIN, 2010, p. 297). A democracia está 

incutida nessa relação, mas não se restringe a ela, pois enfrenta o paradoxo da incerteza acerca 

do futuro e até mesmo do presente. Há uma relação de ajuda, regulação e controles mútuos. 

 
A democracia fundamenta-se no controle da máquina do poder pelos 

controladores e, desse modo, reduz a servidão (que determina o poder que 

não sofre a retroação daqueles que submete); nesse sentido, a democracia é 

mais do que um regime político; é a regeneração contínua de uma cadeia 

complexa: os cidadãos produzem a democracia que produz os cidadãos 

(2002d, p. 107). 

 

Essa concepção de democracia coloca por terra todo e qualquer projeto político 

puramente técnico, uma vez que o conhecimento técnico se restringe aos especialistas. O 

poder que a reveste pode ser o mesmo que a traveste. À medida que a autonomia e o conflito 

são aspectos legítimos da ordem democrática, a fragilidade de suas bases é facilmente 

encontrada nos resíduos de totalitarismos e ditaduras que agem como processo de regressão 

democrática. Regenerar a democracia implica regenerar o civismo que supõe a solidariedade e 

a responsabilidade. 

A educação é um campo para a vida democrática, em especial, a escola. Por isso, 

Morin enfatiza o poder democrático da escola como sendo o lugar onde os seus autores tem a 

missão de praticarem a democracia: 

 
Poder-se-ia nos perguntar, finalmente, se a escola não poderia ser prática e 

concretamente um laboratório de vida democrática. Obviamente, tratar-se-ia 

de democracia limitada, no sentido de que um professor não seria eleito por 

seus alunos, de que a necessária autodisciplina coletiva não poderia eliminar 

a disciplinas imposta e igualmente no sentido de que a igualdade de 

princípio entre os que sabem e os que aprendem não poderia ser abolida (...) 

a sala de aula deve ser um local de aprendizagem do debate argumentado, 

das regras necessárias à discussão, da tomada de consciência das 

necessidades e dos procedimentos de compreensão do pensamento do outro, 

da escuta e do respeito às vozes minoritárias e marginalizadas. Por isso, a 

aprendizagem da compreensão deve desempenhar um papel capital no 

aprendizado democrático (2002d, p. 112-113). 
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O segundo circuito refere-se à relação indivíduo/sociedade. Diz respeito à ética do 

gênero humano que, dentre outras coisas, tem a missão de civilizar a terra. A cidadania 

terrestre é a grande causa a ser perseguida. Trata-se de uma decisão do individual e consciente 

(auto-ética) em fazer acontecer  a antropologia complexa, que é o modo ético de assumir o 

destino humano. 

Alcançar a humanidade em nós mesmos é reformar a própria vida: buscando a arte de 

viver e a qualidade de vida; reformando o lar, a maneira de vestir, a relação estética com o 

corpo, a prática da dança, a relação harmoniosa com a natureza. É um retorno às fontes 

cósmicas da nossa existência. 

Assumir o destino humano, enfim, é assumir a própria humanidade enquanto 

consciência planetária e de aprendizagem cidadã. A humanidade precisa ser salva, uma vez 

que o destino humano está comprometido devido às nebulosidades planetárias e as guerras 

antidemocráticas causadas pelo radicalismo subjetivo e pela objetividade autoritária presentes 

no mundo. 

 
A antropo-ética instrui-nos a assumir a missão antropológica do milênio: 

trabalhar para a humanização da humanidade; efetuar a dupla pilotagem do 

planeta: obedecer à vida, guiar a vida; alcançar a unidade planetária na 

diversidade; respeitar no outro, ao mesmo tempo, a diferença e a identidade 

quanto a si mesmo; desenvolver a ética da solidariedade; desenvolver a ética 

da compreensão; ensinar a ética do gênero humano (MORIN, 2002d, p. 106) 

 

Ensinar a ética do gênero humano encontra o seu respaldo na tarefa pedagógica que 

também é antropológica. A humanização da humanidade torna-se exigência fundamental no 

agir educativo, pois é humanizando o ser humano que a vida encontra o seu sentido 

humanizador.  

A educação para o gênero humano assume a função de religar, instaurando um novo 

sistema de educação que possibilite pensar os problemas globais e fundamentais das pessoas e 

das sociedades. Trata-se de uma educação que tem como ponto de partida a compreensão e o 

consequente desempenho de um papel civilizador. 

 
Se, em algum lugar, se tivesse a audácia e a coragem de começar a fazer uma 

reforma do ensino, fundada nesses núcleos de conhecimentos, talvez 

algumas esperanças pudessem existir. Creio que esta reforma requer um 

pensamento que religue, um pensamento complexo, pois não se pode 

reforma o sistema de educação sem previamente ter reformado os espíritos e 

vice-versa. “Quem educará os educadores”?, a grande pergunta feita por 

Marx em A Ideologia Alemã, ainda se encontra sem resposta. Seria 

necessário que eles se educassem a si próprios, embora não tenham muita 

vontade de fazê-lo. Seria necessário, também, que identificassem as 

necessidades existentes na sociedade. Esperemos que as circunstâncias 
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façam amadurecer estes problemas e que, talvez, assistamos a uma 

possibilidade de regeneração” (MORIN, 2007a, p. 103-104). 

 

Impõe-se também, para a educação, um resgate regenerador do espírito combativo pela 

causa civilizatória da Terra-pátria. A participação dos indivíduos acontece pela consciência de 

que a nossa Terra está em constante perigo, mas está enraizada numa Pátria. A humanidade 

deixa de ser um dado abstrato ou idealista para ser uma comunidade de destino comum: “A 

humanidade é, daqui em diante, sobretudo, uma noção ética: é o que deve ser realizado por 

todos e em cada um” (MORIN, 2002d, p. 114).   

Diante da aventura ameaçadora da destruição, tornou-se imperativo salvar a 

humanidade. Os princípios que alimentam as esperança são os mesmos que não nos dão 

nenhuma garantia de que a aventura de regeneração seja exitosa: a esperança na vida pode 

deparar-se com a morte. O inconcebível não tem garantias de acontecer. O improvável nem 

sempre é bom. O que se preserva pode ser arruinado. A possibilidade de salvar pode não estar 

à altura do perigo que se corre. Nesse sentido, a aventura é sempre desconhecida. Só uma 

coisa é que podemos constatar: “a tarefa é imensa e incerta. Não podemos nos subtrair nem à 

desesperança, nem à esperança. A missão e a demissão são igualmente impossíveis. 

Precisamos nos armar de uma „ardente paciência‟. Estamos às vésperas não da luta final, mas 

da luta inicial” (MORIN, 200c, p. 189).  
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4 PRÁXIS, TRANSCENDÊNCIA E EDUCAÇÃO: O CONCEITO DE 

INTEGRALIDADE NO PENSAMENTO PEDAGÓGICO DE PAULO FREIRE 

 

 O pensamento pedagógico de Paulo Freire é munido em seu fundamento pela lógica 

do comprometimento explícito com os homens e as mulheres do seu tempo. Cada pessoa 

carrega a marca histórica do seu desenvolvimento e se lança à experiência do ser mais como 

elemento originário e teleológico. Ser mais implica a possibilidade humana de se encarnar na 

condição própria das suas experiências e na busca incondicional de suas metas realizadoras. O 

humano que se apresenta é sempre o humano concreto, capaz de dialogar com os suportes da 

existência e se lançar à superação desde as mais ínfimas das experiências. Neste sentido, a 

originalidade do pensamento freiriano torna-se teleológica e, a teleologia das suas buscas, por 

sua vez, torna-se originária. 

 O ponto de partida deste quefazer pedagógico é a própria realidade na qual esteve 

imerso Freire. Nordestino, nascido na periferia e andarilho pelo mundo, Paulo Freire 

desenvolveu uma forma de pensar e de fazer educação pautada na reflexão antropológica, 

juntando questões, refazendo-as e, por fim, tornando-as pontos originários de novas questões. 

O chão do Nordeste brasileiro e as suas andanças pelo mundo o torna pensador de uma 

educação libertadora, visionária e emancipadora (MENDONÇA, 2008, p. 11). Para alguns 

tantos estudiosos, trata-se de uma pedagogia construída de fora para dentro; para outros, no 

entanto, a pedagogia freiriana tem vida própria, é molhada no chão da experiência e galgada 

sob a égide da Transcendência. Todos, no entanto, reconhecem a magnitude dos seus escritos 

e das suas teorias, assim como a sua validade pedagógica e educativa. 

 Práxis, Transcendência e Educação, portanto, é a trilogia que melhor representa o 

pensamento pedagógico freiriano. Cada termo aqui apresentado torna-se baliza edificante do 

processo de educar e direcionamento de um quefazer pedagógico marcado pelo amor ao 

mundo e àqueles que estão no mundo. Abre-se, assim, a perspectiva de uma educação que 

amplia a teoria pedagógica e se reconhece como pedagogia da práxis, a partir da qual o 

processo dialético entre ação e reflexão se torna na verdade uma marca epistêmica na forma 

de ver o mundo e de interpretá-lo. Práxis, aqui, evoca muito mais o quefazer pedagógico do 

que propriamente uma prática usurpadora da teoria e da reflexão. 

 É na práxis que os homens e as mulheres devem demonstrar a verdade, a realidade e o 

poder. A forma prática é o caráter terreno da expressão do próprio pensamento. A práxis 

possibilita uma nova compreensão de universo e de educação. Entender a ação enquanto 

práxis é possibilitar ao ser humano o reconhecimento de um campo aberto de saber que prima 
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pela experiência da „ad-miração‟ e da „re-ad-miração‟, em que o contato entre os elementos 

do conhecimento são muito mais que contato entre sujeito e objeto. O conhecimento na práxis 

se dá no ato mesmo do encontro entre reflexão e ação, pensar e agir, um encontro dialético 

entre o que se pensa e o que se faz, entre a possibilidade de conhecer e a reconsideração desse 

conhecimento como ponto de partida para tantas outras aventuras do ato de conhecer. 

 A transcendência encontra respaldo  nesse quefazer da práxis. Vai além da práxis 

porque não se restringe à relação sujeito objeto; ao mesmo tempo parte da práxis por não 

considerá-la apenas elemento de ação aleatória em relação à existência. No plano do sujeito e 

do objeto, encontram-se as cifras, elementos limitados e apreendidos que tomam forma de 

representação e pensamento. O que se pensa está diante do sujeito que pensa e entre as demais 

coisas pensadas. As cifras pensadas apresentam-se como categorias que carregam a 

concepção de que tudo o que é apreendido se restringe à ideia de que determinar é sempre 

render-se a novas experiência de limitação:  

 
Além de todas as cifras e de todas as categorias está a transcendência, que 

partindo de si mesma torna-se inadequada como denominação. Esta palavra 

significa o ir mais além de todos os objetos e de todas as cifras, o exceder, o 

superar, porém, não a elevação nem a superação, mas ao que se chega e que 

não é captado na expressão. Por isso, aqui as expressões não resultam nem 

adequadas e nem inadequadas, mas meio para se chegar ao pensamento 

especulativo como “Deus é o ser” ou “Deus é o nada”. Transcender significa 

para nós, enquanto homens sensíveis e racionais, não que renunciamos às 

cifras e às categorias, mas que nós não nos deixamos possuir por elas, 

usando-as, ao contrário, para ir além delas e, novamente, cair em seus 

domínios. Um grande humanista moderno escreveu: “Eu nada sei de Deus, 

nem ao menos posso dizer que ele existe e, ainda assim, sinto-me 

perpetuamente nEle abrigado” (JASPERS, 1968, p. 449).
22

 

 

 A educação enquanto processo contínuo de humanização encontra na transcendência a 

melhor expressão na busca do ser mais. Trata-se de um processo real e concreto em que 

buscar a inteireza e a integralidade significa experimentar a transcendência como algo real, ali 

onde os sujeitos são eles mesmos, como existência real (JASPERS, 1968, p. 136). Por isso, a 

pedagogia da práxis pensada por Freire é muito mais que a união entre a teoria e a prática. É 

                                                             
22

 “Más alá de todas las cifras y de todas las categorias está la transcendencia, y y ala palabra transcendencia 

resulta inadecuada como denominación. Esta palabra significa el ir más allá de todos los objetos y de todas las 

cifras, el rebasar, el superar, pero no el rebasamiento ni la superación, sino aquello a lo que se llega y que no 

queda captado em la expresión. Por eso, aqui las expresiones no resultan ni adecuadas ni inadecuadas, sino 

trânsito al pensamento especulativo como „Dios es el ser‟ o „Dios es la nada‟. Transcender significa para 

nosotros, em tanto que somos hombres, seres sensibles y racionales, no que renunciemos a las cifras e a las 

categorias, sino que no nos dejamos prender por ellas, usándolas, antes bien, para rebasarlas, mas para caer 

nuevamente em sus domínios. Um gran humanista moderno há escrito: “Yo nada sé de Dios, ni tan siquiera 

puedo decir que existe, y, no obstante, me siento perpetuamente cobijado em Él” (Ludwig Curtius, Torso, 

Stuttgart, 1957, página 287)” (JASPERS, 1968, p. 449). 
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ação comprometida com a autenticidade, com as decisões mais profundas da existência. Nisto, 

é possível reconhecer que a profundidade dos gestos mais nobres e formativos, pedagógicos e 

humanistas, se encontra no mais íntimo da sua originalidade e no mais verdadeiro do humano 

que há em nós.  

 Por isso, o capítulo que agora delineamos traduz o intento de olhar para a pedagogia 

de Paulo Freire como uma pedagogia genuinamente práxica. Para tanto, percorreremos as 

principais obras de Paulo Freire que compreendem o período de ampliação do seu pensamento 

pedagógico. Trata-se das suas últimas sistematizações teóricas e que imprimem um 

sentimento de coroamento de todo um pensamento dedicado à educação e à autenticidade de 

educador. As obras que aqui consideramos como ampliadoras do pensamento freiriano são: 

Pedagogia da Esperança – um reencontro com a pedagogia do oprimido (1992), Professor 

sim, tia não (2003a), Política e educação (1997a), Cartas a Cristina (2003b), À sombra desta 

mangueira (2006) e Pedagogia da Autonomia (1997b).  

 Dentre os diferentes aspectos dessas obras, interessa-nos o olhar da integralidade 

respaldado pelo toque da transcendência. Tratando-se de um conjunto de obras que imprimem 

o coroamento de uma vida, muitas vezes vamos nos debruçar sobre termos e textos repetitivos 

e complementares, mas que em nada diminuem a intensidade das suas reflexões e a sua 

preocupação com a dialética entre a mundanidade e transcendentalidade. Assim, vamos 

desenvolver a nossa análise a partir de três momentos: o primeiro versará sobre a 

apresentação dos elementos fundamentais que identificamos como sendo nevrálgicos na 

compreensão da pedagogia da práxis no pensamento freiriano; em seguida, debruçar-nos-

emos sobre as interfaces do processo de integralidade que vem respaldado pela experiência 

freiriana de mundanidade e trascendentalidade; e, por fim, seremos levados a entender em que 

sentido a incidência desses processos de mundanidade e transcendentalidade são 

experimentados na compreensão pedagógica de Paulo Freire. 

  

4.1 PAULO FREIRE: „O ANDARILHO DA UTOPIA‟ 

 

 Paulo Reglus Neves Freire, o Paulo Freire, nasceu no dia 19 de setembro de 1921, no 

bairro de Casa Amarela, Recife, Pernambuco. Filho de Joaquim Temístocles e de Edeltrude 

Neves, desde cedo provou as dificuldades e os desafios da necessidade humana. Mesmo sendo 

de classe média, a família Freire viu-se obrigada a mudar para Jaboatão, cidade da Região 

metropolitana de Recife. Ali foi onde a família encontrou o lugar onde melhor poderia 
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sobreviver e, ao mesmo tempo, o lugar onde Freire se debruçou com a indiferença do 

economicismo mundial, representado pela crise de 1929. 

 

Em Jaboatão perdi meu pai. Em Jaboatão experimentei o que é a fome e 

compreendi a fome dos demais. Em Jaboatão, criança ainda, converti-me em 

homem graças à dor e ao sofrimento que não me submergiam nas sombras 

da desesperação. Em Jaboatão joguei bola com os meninos do povo. Nadei 

no rio e tive “minha primeira iluminação”: um dia contemplei uma moça 

despida. Ela me olhou e se pôs a rir (...) Em Jaboatão, quando eu tinha dez 

anos, comecei a pensar que no mundo muitas coisas não andavam bem. 

Embora fosse criança comecei a perguntar-me o que poderia fazer para 

ajudar os homens (FREIRE, 1980, p. 14). 

 

 Freire transformou o seu tempo de latência em processo de aprendizagem (FREIRE, 

Ana Maria Araújo, 2006, p.48). A esperança é o sentimento que o visita desde cedo, 

juntamente com a ânsia em ser alfabetizado quando escrevia no chão do quintal de sua casa, 

sob as árvores, as primeiras letras aprendidas com a sua professor Eunice de Vasconcelos 

(1909-1977) com quem aprendeu a formar sentenças. 

 Após os primeiros estudos em Jaboatão, Freire foi admitido no Curso Ginasial aos 15 

anos, em Recife, distante dezoito quilômetros de Jaboatão. Graças aos esforços incansáveis de 

sua mãe e ao seu perfil de menino estudioso, ele ganha uma bolsa de estudos no Colégio 

Oswaldo Cruz, onde foi professor anos mais tarde. Em 1944, aos vinte e três anos, casa-se 

com Elza Maia Costa Oliveira, pernambucana, católica, professora primária, educadora. Foi 

ela o grande apoio e incentivo na elaboração da pedagogia de Paulo Freire. Em 1947, Paulo 

Freire concluiu o seu bacharelado em Direito, mas não o exerceu, abandonando logo na 

primeira causa. 

 Iniciava-se, assim, a trajetória de um educador e humanista. Lecionou em diferentes 

instituições escolares de Recife. Foi admitido para trabalhar no setor de Educação e Cultura 

do Serviço Social da Indústria (SESI), tornando-se Diretor deste setor, ampliando o trabalho 

com os professores, alunos e família. Começou o contato com a realidade de cada grupo 

educativo, despertando para o agir educacional dialógico e político: “O estudo da linguagem 

do povo foi, então, o ponto de partida para o aperfeiçoamento de seus trabalhos em educação 

popular e para a evolução de sua pedagogia (GADOTTI, 1989, p. 25). 

 A partir desse contato humanista surge uma educação humanizadora. A base desse 

processo está no contato que Freire manteve com o Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

(Iseb) e cujo teor fundamentou novas reflexões em torno dos projetos de sociedade e as suas 

reais estruturações. Tanto que a primeira obra de Freire foi movida por essa complexidade, 
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“Educação e atualidade brasileira”, trabalho apresentado por ocasião de concurso na 

Universidade do Recife para professor da cadeira de História e Filosofia da Educação. Ali é 

apresentada uma crítica à educação escolar brasileira, propondo uma educação que considere 

a realidade dos sujeitos e as suas implicações históricas. 

 A consequência natural foi a inserção de Paulo Freire no Movimento de Educação 

Popular, a qual consistia numa grande mobilização das massas. Surgiu, assim, o Método 

Paulo Freire de Alfabetização, que teve o seu início em 1962, na região Nordeste, considerada 

a mais pobre do Brasil, mais especificamente na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. 

De vinte e cinco milhões de habitantes do Nordeste, quinze milhões era de Analfabetos. A 

experiência iniciada em Angicos, onde trezentos trabalhadores rurais foram alfabetizados em 

quarenta e cinco dias, gerou muita desconfiança das elites e muita confiança por parte do 

então Presidente João Goulart. Devido a isso, o Presidente da República convoca Paulo Freire 

para desenvolver o Programa Nacional de Alfabetização com projeção nacional: “A 

originalidade do método Paulo Freire não reside apenas na eficácia dos métodos de 

alfabetização, mas, sobretudo, na novidade de seus conteúdos para „conscientizar‟” (Linda 

Bimbi in GADOTTI, 1989, p. 32). 

 A previsão inicial, em 1964, era alfabetizar cerca de dois milhões de Analfabetos em 

todo o Brasil. O golpe militar interrompeu esse processo. Preso por setenta dias, Freire foi 

submetido a longos interrogatórios a fim de incriminá-lo como perturbador da ordem pública 

e social. Optou pelo exílio em setembro de 1964, sendo acolhido na Embaixada da Bolívia e 

indo para La Paz, onde não permaneceu por muito tempo devido ao golpe de Estado que 

barrou a democracia naquele país. Em seguida, foi para o Chile, onde permaneceu por quatro 

anos e meio, em trabalho de assessoria ao governo chileno. Foi ali que escreveu os seus livros 

“Educação como prática da Liberdade”, “Pedagogia do Oprimido” e “Extensão e 

Comunicação”. 

 Em 1969, Freire foi morar nos Estados Unidos da América, dando aulas na 

Universidade de Havard na qualidade de professor convidado e onde publicou o seu livro 

“Ação Cultural para a Liberdade”. No ano que se seguiu, mudou-se para Genebra, na Suiça, 

onde assumiu o posto de consultor especial do Departamento de Educação do Conselho 

Mundial de Igrejas. Em 1975 vai juntamente com a sua equipe assessorar o governo de 

Guiné-Bissau no Programa Nacional de Alfabetização daquele país. Paulo Freire foi um 

„andarilho‟ no mundo, partilhando experiências e dando suporte técnico para a implementação 

de caminhos pedagógicos possíveis. 
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 A década de 1970 representou o tempo de maior reconhecimento do papel de Paulo 

Freire como educador no cenário mundial. Não podendo voltar ao Brasil, andou pelo mundo, 

ora em missão, ora em conferências, nas quais ia recebendo títulos e homenagens. O último 

deles, foi em Genebra, na Suiça, antes de ser beneficiado pela lei da Anistia. Aos cinquenta e 

sete anos de idade, passados quinze anos de exílio, Paulo Freire retornou à sua terra para uma 

vez mais reaprendê-la (GADOTTI, 1989, p. 82). Ao chegar definitivamente no Brasil no dia 

16 de junho de 1980, aceitou o convite de lecionar como professor titular na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e na Universidade de Campinas (Unicamp), 

incluindo congressos, seminários, palestras e simpósios nos quais se fazia presente. 

 Em 1986, Freire perdeu a sua companheira de todas as horas, Elza. Dois anos mais 

tarde, casou-se com Ana Maria Araújo, filha dos seus benfeitores e donos do Colégio 

Oswaldo Cruz, Genove e Aloizio Araújo. Em 1989, Freire assume a Secretaria de Educação 

da Cidade de São Paulo, sob a gestão de Luiza Erundina de Souza. Dois anos depois, ele pede 

exoneração do seu cargo de Secretário, pois sentia que a sua contribuição como gestor já tinha 

sido dada. 

 Em nenhum momento Paulo Freire deixou de produzir. Ao sair da Secretaria de 

Educação, escreveu o livro “Educação na Cidade” e, em 1992, escreveu “Pedagogia da 

Esperança”. Seguidos a esses, Freire apresenta ainda “Política e educação”, “Cartas a 

Cristina”, “Professora sim, tia não”, “À sombra desta mangueira” e “Pedagogia da 

autonomia”.  

O “andarilho da utopia” chegava ao seu ocaso. Títulos e honras lhe foram conferidos, 

homenagens e reconhecimentos lhe vieram de todas as partes do mundo. O homem que 

enfrentou a morte em forma de vida e propôs um modo diferente de educar, agora sucumbia 

diante da morte que lhe chegara no dia 02 de maio de 1997, aos setenta e seis anos de idade, 

deixando para o mundo a herança de uma educação da práxis e da liberdade, da consciência e 

da vida. 

 

4.2 ELEMENTOS FUNDANTES DA PEDAGOGIA DA PRÁXIS DE PAULO FREIRE. 

 

 A pedagogia de Paulo Freire é um dos grandes marcos da Educação Libertadora. 

Trata-se de uma pedagogia que passa pelo ser humano, marcado por uma história nem sempre 

ativa, muitas vezes passiva. Característica dessa pedagogia é o seu cunho libertador, a sua 

capacidade de olhar para a liberdade como forma concreta, humana e protagonizadora, apta a 
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transformar estruturas caducas em horizontes de consciência e libertação. Olhar para o ser 

humano como um ser de relação com os outros e com o mundo é a marca da pedagogia de 

Paulo Freire (FREIRE, 2002a, p. 47).  

Trata-se de uma pedagogia que lança o processo educacional na perspectiva de tornar-

se parte integrante do processo das relações entre as pessoas e as suas respectivas realidades. 

O ser humano é o centro. O ser humano se afirma para poder afirmar o que há de mais 

profundo em si: a capacidade de transcender aos outros e às realidades latentes na própria 

imanência. Por ser o centro, não é dominador, mas sujeito relacional, instrumento de 

libertação. Olhar para o ser humano como um ser de relação com os outros e com o mundo é a 

marca da pedagogia proposta pela práxis freiriana (FREIRE, 2003c, p. 39). 

Nisto, vislumbra-se uma pedagogia da práxis que se apresenta como emancipadora 

pela sua capacidade de olhar para a liberdade como elemento concreto do protagonismo 

humano na educação. Só pela educação humanista e pelo humanismo pedagógico é possível 

alcançar a transformação estrutural e a consciência de libertação que já estão impressas na 

condição de cada ser humano, principalmente do oprimido, que é o destinatário principal 

desta pedagogia da práxis. A perspectiva desta pedagogia é a dos que sofrem, dos grupos 

proibidos de ser mais e que, por não terem o que esconder ou perder, podem assumir o papel 

revolucionário da transformação social (Ibid., p. 41). 

Para Scocuglia (2006), a pedagogia freiriana carrega a dialética da totalidade e das 

contradições, assumindo uma ruptura complexa capaz de conectar caminhos antropológicos, 

sociológicos, filosóficos, teológicos, políticos e epistemológicos com os caminhos educativos 

e pedagógicos. Esses caminhos são claramente delineados no edifício teórico elaborado no 

decorrer da vida e da obra de Paulo Freire: “a nosso ver, um pensamento marcado por dois 

grandes „polos de irradiação‟ (inseparáveis): um predominantemente psico-pedagógico e 

outro radicalmente político-pedagógico” (p. 95). 

O período de ampliação da obra pedagógica de Paulo Freire se apresenta, como uma 

nova dinâmica do seu pensamento. Novas prioridades são assumidas e distendidas em forma 

de comprometimento. Assim o foi na atenção dada aos movimentos sociais, na análise do 

partido político como “educador-educando” e como “intelectual coletivo” e, nas 

considerações acerca da sua identidade enquanto um pedagogo pós-moderno progressista 

(SCOCUGLIA, 2006, p. 96). 

Aqui, portanto, a educação é vista por Freire como criação histórica que se efetiva a 

partir de substanciais mudanças políticas e éticas na sociedade. Uma educação direcionada 
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para a autonomia e para a capacidade de implementar caminhos de emancipação; uma 

educação capaz de formar cidadãos sujeitos, capazes de serem humanamente reconhecidos 

pela possibilidade de serem mais, sem lhes ter negado o direito à totalidade da ação e o dever 

de reinventar o mundo. Refere-se, enfim, a uma educação que 

 

como processo de conhecimento, formação política, manifestação ética, 

procura de boniteza (...) é prática indispensável dos seres humanos (dos 

homens e das mulheres) e deles específica na história como movimento, 

como luta. A história como possibilidade não prescinde da controvérsia, dos 

conflitos que, em si mesmos, já engendrariam a necessidade da educação 

(FREIRE, 1997a, p. 14). 

 

4.2.1 A educação como expressão da esperança utópica. 

 

O modo de ser humano implica a percepção de um duplo caminho existencial: a 

escolha livre e consciente pela absoluticidade da realização ou pelo abismo da negação. A 

partir dessa tensão existencial a temporalidade é vivida como percurso para frente ou 

itinerário para o fim. Pensar o tempo numa perspectiva dialética é um imperativo. A história 

passa a ser, então, sinônimo de tempo e o tempo passa a ser concebido como dinâmica e 

possibilidade de completude. 

O ser humano percebe-se no mundo e para o mundo. Concebe-se uma antropologia 

primeira, a qual considera a consciência como elemento de afirmação dos desejos impressos 

no coração humano. Trata-se de uma consciência que não apenas historiciza o humano, mas 

que o concebe como sujeito capaz de humanizar a história. Essa consciência age em vista de 

um esquema transcendental da esperança, no qual se faz presente o afeto esperançoso de uma 

humanidade capaz de perceber a latência de um futuro que se anuncia como plenitude. 

Irrompe a dialética do tempo. 

Na dialética dos momentos temporais, a esperança é diretamente ligada à sua 

tendência própria: como “afeto de espera”, relacionado às camadas da categoria possibilidade. 

Longe de se tratar de um processo metafísico da realidade, a esperança lança o sujeito 

humano à “expectativa” de um futuro melhor e promissor. A esperança, em sua função 

utópica, é a única função transcendente da psique humana. A primeira forma de se apresentar 

a esperança é delineando uma existência que reconhece o “transcender sem transcendência”, a 

transcendência imanente ao mundo. Trata-se de ir além da realidade sem sair dela, 

concebendo e antecipando uma outra, nova e diferente da que ora está presente (BICCA, 
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1987, p. 83). A esperança é sempre afirmada como categoria de humanismo, podendo ir além 

da imanência ou a ela se limitar. 

A educação como sonho possível sempre foi o grande intuito de Paulo Freire. De 

raízes profundamente cristãs, Paulo Freire concebe a esperança como um “transcender com 

transcendência”, além do puro ato antropológico de estar no mundo em latente possibilidade. 

Do cristianismo, Paulo Freire concebe uma escatologia que é perspectiva e tendência para 

frente, abrangendo tanto o ato de esperar como aquilo que se espera: “A escatologia cristã não 

fala do futuro. Ela toma o seu ponto de partida numa determinada realidade histórica e prediz 

o futuro da mesma, suas possibilidades futuras e sua eficácia futura” (MOLTMANN, 2003, p. 

23).  

 Na concepção freiriana, educação é conquista - não é algo acabado ou dado - que, sob 

os enfoques da Esperança, assume uma trajetória de constante potencialidade dialética: 

 

A visão dialética nos indica a incompatibilidade entre ela e a idéia de uma 

amanhã inexorável (...) Não importa que o amanhã seja a pura repetição do hoje 

ou que o amanhã seja algo pré-datado ou, como tenho chamado, um dado dado. 

Esta visão “domesticada” do futuro, de que participam reacionários e 

“revolucionários”, naturalmente cada um e cada uma à sua maneira, coloca, para 

os primeiros, o futuro como repetição do presente que deve, porém, sofrer 

mudanças adverbiais e, para os segundos, o futuro como “progresso inexorável”. 

Ambas estas visões implicam uma inteligência fatalista da história, em que não há 

lugar para a esperança autêntica” (FREIRE, 1992, p. 101). 

 

 A educação assume, assim, a capacidade de olhar para o presente e posicionar-se 

diante dele, a fim de que o futuro possa ser outro. Trata-se de construir respostas perante um 

mundo que precisa ser mudado.  

Sonho e Possibilidade são duas categorias primordiais da Pedagogia de Paulo freire. 

Uma está intrinsecamente afirmada com a outra. Os sonhos são condições existenciais que 

todos os dias encontramos no processo de educação. Neste processo, emerge a luta, o desejo 

de lutar, a utopia de um mundo novo e de processos mais humanos. Neste sentido, utopia e 

esperança são elementos fundantes que se relacionam com os sonhos acordados. Sonhar acaba 

sendo não apenas um ato político do educador e do educando perante o mundo, mas uma 

conotação da forma histórico-social de estar sendo. Homens e mulheres estão em constante 

“tornar-se” (Ibid., p. 91).  

A educação se apresenta como a expressão de momentos que possibilitam a afirmação 

da vida e da esperança, não reduzindo-se ao confinamento singular entre os que têm vida e os 

que não a tem (FREIRE, 1997b, p 92-93). As pessoas se afirmam não pela sua condição, mas 
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pela força da sua esperança. No interior da concepção de resistência e transformação está a 

Educação. É nela que reside a esperança pedagógica, a pedagogia da esperança. A partir da 

educação é possível  reconstruir uma nova cultura, colocando o conhecimento de forma crítica 

nas mãos daqueles que são excluídos, colaborando para que a ação educativa não seja 

reduzida ao estritamente pedagógico, mas trazer à tona o aspecto político presente na essência 

mesma da pedagogia. 

Para Paulo Freire, esperança pedagógica não é um tempo de espera vã. É tempo de 

“quefazer” para construir a cultura da paz e da emancipação humana. O humano e o 

epistemológico fazem parte do processo ativo de reinventar o cotidiano, reconstruir o mundo.  

É instalado o caráter utópico dos acontecimentos. Uma utopia que vai além do sonho, 

constituindo-se no ponto de partida para o ponto de chegada. 

O pensamento de Paulo Freire acerca da Educação é subversivo. Concebe a história e 

o ser humano como potencialidades, não como determinações. É um pensamento que inspira a 

esperança de ser aquilo que se pode ser, mas que ainda não se é porque há algo que não nos 

deixa emancipar: a opressão. Daí, portanto, a sua necessária insistência de afirmar o ser 

humano, educador e educando, como sujeito social e emancipador, detentor da categoria 

possibilidade: 

 

É fundamental que eu saiba não haver existência humana sem risco, de maior ou 

menos perigo. Enquanto objetividade o risco implica a subjetividade de quem o 

corre. Neste sentido é que, primeiro, devo saber que a condição de existentes nos 

submete a riscos; segundo, devo lucidamente ir conhecendo e reconhecendo o 

risco que corro ou que posso vir a correr para poder conseguir um eficaz 

desempenho na minha relação com ele (FREIRE, 2000, p. 30-31). 

 

 

4.2.2 Consciência e Conscientização: interfaces da transformação social e pedagógica. 

 

 

Na América Latina, a pedagogia da práxis está intrinsecamente ligada ao conceito de 

consciência e de conscientização. Para Freire, a educação formal veicula conhecimentos 

abstratos, compartimentados sistematicamente, especialmente entre as escolas onde os alunos 

são oriundos das classes dominantes. Este processo concebe o conhecimento como elemento 

de extraneidade às realidades e vivências dos alunos e alunas; desprezam e ignoram os 

saberes, as capacidades e as competências desenvolvidas pelas culturas dominadas.  

Diante de tal constatação, especialmente nas décadas de 1960 e 1970, Paulo Freire 

propõe uma educação diferenciada, capaz de relacionar a reprodução cultural e social, escolar, 
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ao nível da divisão social e sexual do trabalho, com a reprodução ideológica. O currículo 

hegemônico imposto a partir das classes dominantes pela autoridade pedagógica acaba sendo 

um fator decisivo nas dificuldades de aprendizagem com que se debatem os educandos 

oriundos dos grupos socialmente dominados, assim como, será este um dos elementos que os 

conduzirão à exclusão escolar, constituindo um elemento base para a sua alienação e 

doutrinação ideológica. 

É tarefa do educador partir do capital cultural dos educandos, para que se promovam 

verdadeiras e significativas aprendizagens, levando-os a uma conscientização possível e 

necessária. Os educandos são sujeitos do seu processo de aprendizagem. Relacionar saberes é 

preciso, pois é nisto que consiste essencialmente as trilhas emancipadoras do humano que ali 

está em latente afirmação. O ser humano vai sendo conhecido e afirmado, pois ele não é 

somente cognoscente da natureza, mas age de forma dialética sobre ela. Surge a esfera da 

cultura que, agindo de volta sobre a consciência, aguça a vida e a inteligência do ser humano 

diante de outros homens e mulheres, em relação. O ser humano comunica a transformação 

operada sobre a natureza, fazendo acontecer cultura. 

 O conhecimento ao se tornar objetivo torna-se cultura. O conhecimento subjetivo, por 

sua vez não é propriamente cultura, pois isola-se diante da realidade exterior. Transferir 

conhecimentos objetivos ao longo do tempo é transmitir cultura, é fazer educação. Fundado 

na perspectiva cultural, Paulo Freire oferece uma nova proposta de conteúdo para a educação 

que implica a compreensão dos limites entre o mundo da natureza e o da cultura. Trata-se de 

uma cultura que é da consciência, em vista de uma conscientização possível e necessária: 

 

O papel ativo do homem em sua e com  sua realidade. O sentido de mediação que 

tem a natureza para as relações e comunicação dos homens. A cultura como o 

acrescentamento que o homem faz ao mundo que não fez. A cultura como o 

resultado de seu trabalho. Do seu esforço criador e recriador. O sentido 

transcendental de suas relações. A dimensão humanista da cultura. A cultura 

como aquisição sistemática da experiência humana. Como uma incorporação, por 

isso crítica e criadora, e não como uma justaposição de informes ou prescrições 

“doadas”. A democratização da cultura – dimensão da democratização 

fundamental. O aprendizado da escrita e da leitura como uma chave com que o 

analfabeto iniciaria a sua introdução no mundo da comunicação escrita. O 

homem, afinal, no mundo e com o mundo. O seu papel de sujeito e não de mero e 

permanente objeto. A partir daí o analfabeto começaria a operação de mudança de 

suas atitudes anteriores. Descobrir-se-ia, criticamente, como fazedor e não mero e 

permanente objeto (FREIRE, 2002a, p. 108-109). 
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 A partir desta perspectiva – do fato de ajudar as pessoas não a simplesmente lerem e 

escreverem a palavra, mas viverem a estética da vida como leitura do mundo e da história -, 

somos lançados ao conceito, sempre concreto, do que Paulo Freire chamou de 

Conscientização. Este conceito sempre foi ligado à pessoa de Paulo Freire, devido à sua 

proposta inovadora de educação: não mais bancária, mas dialógica, comprometedora e 

comprometida, transformadora e idealista e de uma realidade sempre concreta. 

 Paulo Freire concebe a Conscientização a partir da associação que ele faz deste 

conceito com a noção de ação cultural e educação como prática da liberdade. Num 

determinado momento, achou-se que era algo de conotação unicamente idealista, restringindo 

a libertação apenas à consciência, como que a consciência pudesse, por si só, mudar a história, 

sem luta. O que Paulo Freire propõe é um caminho de protagonismo, encontrado, sobretudo, 

na sua experiência de emancipação presente de forma concreta na experiência cristã da 

Teologia da Libertação: 

 

Não foi isso que propus nos meus livros. Encontrei essa espécie de idealização 

entre cristãos, por causa de sua velha compreensão idealista do mundo. Contudo 

não quero dizer que todos os cristãos são idealistas. A teologia  da libertação, por 

exemplo, não é idealista. Para mim, desde o início, a conscientização era 

concebida como um processo que se transformava em ação (...) O que eu tentei 

fazer com a conscientização foi insistir na relação contraditória entre 

subjetividade e objetividade da história (FREIRE apud GADOTTI, 2001, p. 441). 

 

 Paulo Freire concebe a possibilidade de ser a educação um instrumento de abrir 

caminhos e ajudar a constituir redes de mudança social. Os saberes são concebidos a partir 

das suas multiplicidades, interatividades e multifaces. Expande-se a consciência 

emancipadora, capaz de desenvolver uma aprendizagem flexível e colaborativa. O esforço 

conscientizador de emancipação cultural levou-o a desejar a constante interconexão entre elite 

e povo, centro e periferia, razão e sentimento, objetividade e subjetividade. Partir da 

consciência para a conscientização é a grande meta da proposta freiriana. O fim das fronteiras 

entre os que sabem e os que não sabem, entre opressores e oprimidos, a criação de uma rede 

de saberes em diálogo constante – esta é a grande utopia freiriana. 

 

 

4.2.2.1 - Ler o mundo para dizer a palavra e ler a palavra para dizer o mundo 

 

A comunicação é um ponto fundante da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire e, 

consequentemente, a reflexão quanto ao papel do ser humano em contato com a natureza e 
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com os seus semelhantes. Comunicando-se com a natureza, consigo mesmo e com os outros 

homens e mulheres, o ser humano emancipa a sua própria humanidade. E conhecer-se a si, em 

contato com a sua realidade, é descobrir-se oprimido. Trata-se de uma pedagogia direcionada 

para a Liberdade humana, inserindo-se na luta do ser humano por sua humanização; trata-se 

de uma pedagogia que se “fará e refará” (FREIRE, 2003c, p. 32). É uma pedagogia 

libertadora, pois encontra no processo de comunicação e de liberdade a simbiose necessária 

para o desenvolvimento pedagógico. 

O oprimido é o ponto de partida da pedagogia freiriana. O oprimido é “lugar 

pedagógico”. A partir disto, Freire concebe o ato comunicativo como ato dialógico. Educador 

e educando, de forma dialógica, são intérpretes, pesquisadores e decodificadores do real. A 

participação e o diálogo são condições essenciais no processo educacional. O ato e a 

linguagem educativa passam pela experiência vivida, material para o início da descoberta de 

novas palavras e significados. A palavra não existe independente da sua significação real e da 

sua direta referência às situações reais. 

 As palavras geradoras na pedagogia de Paulo Freire abrem o horizonte para uma 

educação a partir do diálogo no mundo e na vida dos educandos. O exercício do diálogo é  

experiência da liberdade. A cultura é a fonte das descobertas, capaz de introduzir o educando 

no universo da leitura e da escrita. Somente o movimento ação-reflexão será capaz de 

implementar a compreensão do real que se coloca como dado. No diálogo não existe 

imposição. Prima-se pela liberdade de expressão, elemento da criticidade racional.  

Problematizar a própria existência e os seus processos são frutos deste diálogo que interliga 

sujeitos e protagoniza realidades sempre em caminho de latente possibilidade e crescimento. 

 A educação dialógica tem o seu ponto de partida na compreensão que os educandos 

têm, em todo e qualquer grau, de compreenderem o mundo a partir de suas experiências de 

vida. Senso comum e senso filosófico estão juntos. O concreto e factível é elemento 

necessário para a compreensão da realidade. Disto, emerge a necessidade de compreender a 

relação paradoxal entre a Educação Bancária – profundamente fixista e tolhedora – e a 

Educação Problematizadora – responsável pela afirmação de educadores e educandos como 

feitores de um só e mesmo processo. 

 A educação bancária, que restringe a relação mundo-indivíduo-palavra, idolatra a 

cultura do silêncio, a não-comunicação. É muito mais cômodo ser opressor, isto é, pretender 

transformar a mentalidade dos oprimidos ao invés da situação que os oprime. Desta forma, a 

educação bancária não visa outra coisa senão ser instrumento da “ideologia da opressão”, 

afirmando-se como antidialógica. O antagonismo entre as concepções bancária e 
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problematizada é visível. A bancária, serve à dominação; a outra, a problematizadora, serve à 

libertação. A primeira, mantém a contradição educador-educandos; a segunda, realiza a 

superação.  

 

Para manter a contradição, a concepção “bancária” nega a dialogicidade como 

essência da educação e se faz antidialógica; para realizar a superação, a educação 

problematizadora – situação gnosiológica – afirma a dialogicidade e se faz 

dialógica (FREIRE, 2003c, p. 68). 

 

 É neste horizonte complexo que Paulo Freire concebe a importância do ato de ler. Ler 

a palavra deve ser expressão da leitura do mundo e da relação de cada indivíduo com ele. A 

compreensão crítica do ato de ler não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da 

linguagem escrita, mas se alonga de forma emancipatória na inteligência do mundo. “A leitura 

do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir 

da continuidade da leitura daquela. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente” 

(FREIRE, 2001a, p. 11). 

 A leitura do mundo dos educandos deve lançá-los à leitura da palavra que, por sua vez, 

deve ser uma leitura da “palavramundo”. O mundo de cada indivíduo é o mundo da 

existência perceptiva e cognoscitiva, o mundo das primeiras leituras. As palavras e os textos 

são chamados à “encarnação” numa série de coisas que fazem parte do mundo dos educandos. 

Tornar-se íntimo do próprio mundo é o primeiro passo para perceber-se em relação, capaz de 

entender a própria leitura que do mundo se faz. A decifração da palavra eclode da “leitura” do 

mundo particular. Faz-se necessário a busca, a procura, o encantar-se pela estética da palavra: 

a sua boniteza expressada na leitura ou na escrita é sempre a força de algo essencialmente 

necessário à emancipação humana.  

Os momentos de leitura, para Freire, não eram apenas momentos de puros exercícios 

que o levavam a dar-se conta da existência de uma página escrita diante dele que devesse ser 

cadenciada, mecânica e enfadonhamente “soletrada”, em vez de realmente lida. Não eram 

aqueles momentos, exercícios tradicionais de lições de leitura. Eram momentos em que os 

textos se lhe oferecia à sua inquieta procura (Ibid., p. 16). O ato de ler e de escrever são 

indicotomizáveis. 

  Não se pode magicizar a palavra. Não há verdadeira leitura da palavra quando a 

mesma não parte da vida, do mundo. Prova disto é o processo de alfabetização de adultos 

desenvolvido pelo método Paulo Freire. O ato da alfabetização é um ato político e um ato de 

conhecimento. O processo de alfabetização tem, no alfabetizando, o seu sujeito. Assim, a 
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alfabetização é vista como “a criação ou a montagem da expressão escrita da expressão oral. 

Esta montagem não pode ser feita pelo educador para ou sobre o alfabetizando. Aí tem ele um 

momento de sua tarefa criadora” (FREIRE, 2001a, p. 19). 

 A educação como prática da liberdade, constitui justamente a consideração da palavra 

como elemento emancipador e ressignificante. E é esta a grande a missão da pedagogia 

freiriana: mostrar que palavra e mundo são eixos mestres de uma existência que está sempre 

aberta ao fazer-se, ao ser mais. 

 

(...) a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta 

implica a continuidade da leitura daquele (...). Este movimento do mundo à 

palavra e da palavra ao mundo está sempre presente. Movimento em que a 

palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele fazemos. De 

alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra 

não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de 

“escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo através de nossa 

prática consciente (Ibid., p. 20). 

 

 Assim, portanto, é esse conjunto de representações de situações concretas do mundo 

que possibilita uma “leitura” da “leitura anterior” ao mundo, antes da leitura da palavra. A 

importância do ato de ler implica percepção crítica, interpretação e reescrita do lido. 

 

4.2.3 A Educação como processo histórico de humanização 

 

 

 A educação é um processo humano que elabora cultura e desenvolve a própria 

humanidade. Pensar a educação é pensar as concepções de ser humano que a ela estão ligadas 

e, consequentemente, os diferentes processos que se afirmam (FREIRE, 2002b, p. 51). 

Parece-nos impossível pensar a educação como elemento de humanização senão a partir da 

concepção de ser humano que a envolve. O ser humano como sujeito e consciência de si, 

eleva a existência do ser-aqui ao vislumbre de uma transcendentalidade que se apresenta 

como meta educacional, isto é, como sentido, capaz de fundamentar toda e qualquer ação em 

torno de sujeitos educáveis e históricos.  

 A educação crítica, práxica e libertadora está ancorada na capacidade humana de se 

afirmar como ser em possibilidade. A condição humana abarca o caminho prospectivo de 

humanização. Reconhecer-se como ser humano não basta ao processo de emancipação. Urge 

ter consciência da sua humanidade, do seu inacabamento e da sua perene condição de ser 
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para-frente, marcado pelos limites da história, realizado pela latência existencial do inédito-

viável e capaz de superar as situações-limites que a própria existência impõe. 

 O ser humano é um sujeito histórico e marcado pelas possibilidades de ser mais. O 

“ser mais" freiriano perpassa os conceitos e se apresenta na história como emancipação em 

possibilidade e factualidade. É um ser incompleto que se projeta e se realiza em relação. É o 

único ser que, existindo, sabe-se incapaz de já ter chegado. É o único que tem a consciência 

do inacabamento e, como tal, afirma-se como sujeito de busca, de transcendência.  

É impossível propor uma educação que seja alheia ao universo das circunstâncias do 

sujeito, ao seu mundo, à realidade cultural, nos quais se afirmam a identidade e a 

complexidade do inacabamento, do ser que sendo-aqui se lança como ser-para-frente, para 

novamente ser-aí na história. Cada pessoa, na sua singularidade, é um ser de relação, um ser 

para a diversidade. No diverso, encontra-se a certificação de que pela sua natureza o ser 

humano é um se situa. “É condição de sua própria existência o seu compromisso com essa 

„circunstância‟ em que inegavelmente aprofunda suas raízes (...). O homem não vive 

autenticamente enquanto não se acha integrado com a sua realidade. Criticamente integrado 

com ela (FREIRE, 2001b, p. 11).  

 

4.2.3.1 A dialogicidade: mundo – ser humano – sociedade. 

 

 

O estudo da pedagogia freiriana nos faz conceber a pessoa do oprimido como „élan 

compreensivo‟ de todo o seu edifício epistemológico. A partir da pessoa do oprimido o 

humano educável e histórico assume a sua existencialidade como sujeito pedagógico que se 

depara com as contradições e confrontos ideológicos. A Pedagogia do Oprimido constata que 

a relação epistemológica entre sujeitos os levam a considerar a razão humana como elemento 

de descoberta, capaz de afirmar-se pela crítica e pelo diálogo. É este, portanto, o ponto de 

partida: afirmar o sujeito, ajudá-lo a olhar o mundo e a sua realidade e, finalmente, levá-lo a 

afirmar sujeitos como ele. 

O ser humano, portanto, é o centro de toda e qualquer ação educativa. É um sujeito de 

relações.  Nele, encontra-se a capacidade de afirmar-se como sujeito de comunicação, 

transcendência, julgamento crítico e discernimento. É ele, o homem, capaz de tomar distância, 

de objetivar o mundo e objetivar-se através do ato de conhecer. O conhecimento lhe dá a 

consciência de mundo, a capacidade de construir sentidos, significações e símbolos.  
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O ato de conhecer é movido pela característica ação-reflexão, a partir do qual, permite 

ao homem  tomar consciência de sua qualidade de sujeito. Tomando consciência de si mesmo, 

há o estabelecimento de uma relação dialética entre a sua liberdade e os problemas que a 

limitam. Daí, portanto, não ser possível resumir o papel humano à mera passividade, a uma 

intervenção acidental e incompleta com o mundo. 

 Educar é, necessariamente, um imperativo existencial à relação entre os três conceitos: 

mundo – ser humano – sociedade, isto é, a concepção de mundo, de homem e de sociedade. 

Trata-se de três polos, porém, uma unidade dialética, em que a complexidade de um encontra 

respaldo na simplicidade dos outros e, a simplicidade dos outros, encontra respaldo na 

complexidade de um. A ação de um dos polos encontra relação direta em todos os outros, e 

vice-versa, pois estar no mundo implica necessariamente estar com o mundo e com os outros. 

 Os polos mundo – homem – sociedade são inseparáveis. Movem-se pela sua 

complementaridade. Nenhum pode ser compreendido ou afirmado sem a afirmação e 

compreensão dos outros dois. Para Paulo Freire, esta relação está diretamente ligada à 

consideração de que ninguém nasce feito, pois é experimentando-nos no mundo que nós nos 

fazemos. Não há mundo sem homem, como não há homem sem mundo, sem realidade. Todo 

e qualquer movimento efetivamente social parte sempre das relações do ser humano com o 

mundo. 

 Paulo Freire relaciona com propriedade aquilo que há de mais característico no ser 

humano: a sua vocação ontológica em ser mais com a sua vocação em ser mais com boniteza. 

É o próprio educador que nos leva a tomar consciência de tais elementos: “Sombra e luz, céu 

azul, horizonte fundo e amplo. Sem eles apenas sobrevivo, menos do que existo” (2006, p. 

16). Não há compreensão da inteireza do humano senão através das suas relações com o 

mundo, uma vez que ontologicamente é um ser-em-situação. Ser humano e mundo são 

indicotomizáveis, pois não existe um sem o outro. Não se trata de uma relação de dominação, 

mas de complementaridade em que o humanismo de um encontra suporte na existência do 

outro. 

 Nos escritos de Paulo Freire, “realidade” é sempre o termo utilizado como sinônimo 

do termo “mundo”. Ora aparece realidade, ora natureza, ora sistema. Exemplo de tal 

consideração é a sua afirmação de que 

 

as relações que o homem trava no mundo com o mundo (pessoais, impessoais, 

corpóreas e incorpóreas) apresentam uma ordem tal de características que as 

distinguem totalmente dos puros contatos, típicos da outra esfera animal. 

Entendemos que, para o homem, o mundo é uma realidade objetiva, independente 

dele, possível de ser conhecida. É fundamental, contudo, partirmos de que o 
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homem, ser de relações e não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com 

o mundo. Estar com o mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o 

ente de relações que é (2002a, p. 47). 

 

 O polo “mundo” aparece revestido de uma pluralidade de sentidos, muitas vezes 

traduzindo-se em aspectos da materialidade da natureza, outras vezes implicando uma rede de 

relações sociais (FREIRE, 2006, p. 24). Tais relações só corroboram a concepção freiriana de 

que os seres humanos são seres de relação e inclinados ao ser mais, não se restringindo ao seu 

pedaço, aos seus limites. São arrrastados pela curiosidade e pelo gosto da aventura em 

contemplar outras paisagens, pois, se se fecham em seu mundo, correm o risco de sentirem-se 

de tal modo próximos do mundo natural, que se sentirão antes parte dele do que como seus 

transformadores. Assim, o mesmo polo “mundo” é tomado em seu sentido de realidade social, 

espaço histórico e, portanto, contraditório, mutável. É o mundo da opressão de classes e de 

múltiplas contradições.  

 Paulo Freire é profundamente influenciado por diferentes correntes filosóficas tais 

como o Existencialismo e o próprio Marxismo. Como teorias da história, essas correntes 

exaltam a condição humana, elemento fidedignamente assumido por Freire. Para Paulo Freire, 

existir é mais do que viver, pois é mais do que estar no mundo. É estar nele, com ele e com os 

outros. Ser de relação como modo de existir é vocação humana, completada por outros traços 

também inconclusos, muito presentes na natureza. A natureza toda é tocada pela inconclusão, 

pelo inacabamento. 

 Mesmo de dimensão cósmica, o ser humano tem sua raiz na terra. Sabe-se enraizado 

num pedaço de chão, numa região, com a qual se sente identificado, sem fechar-se aos valores 

de outras gentes. O ser humano é também entendido como um ser que faz, em suas relações 

no mundo, com o mundo e com os outros, pelo trabalho livre, graças ao exercício da 

curiosidade, criticidade e criatividade. O ser humano não nasce, vai se tornando. 

 O ser humano curioso é uma nota relevante na antropologia freiriana, pois é este um 

pressuposto do existir enquanto humano. É a curiosidade que impulsiona o ser humano a sair 

de si, em busca de aventuras e descobertas, de modo a sentir-se constantemente motivado a ir 

em busca do “inédito-viável”. Tal era a consciência de Paulo Freire no que toca ao fazer-se 

curiosamente, que ele mesmo estava convencido do quanto era útil e fundamental correr o 

mundo, expor-se a contextos diversos, aprender das experiências, rever-se nas diferenças 

culturais. A curiosidade constitui uma característica que transforma o ser humano em ser 

indagador, fazendo-o reconhecer a existência do ato de perguntar. Trata-se de uma 

curiosidade epistemológica. 
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 Ser de relação no e com o mundo e com os outros, o ser humano abre-se ao 

desconhecido, a aventuras, a correr mundo, para transformá-lo e transformando-se, e, ao fazê-

lo, assume sua condição de ser político, militante, protagonista. Assim, o homem vai se 

preparando para o exercício da autonomia. Esta autonomia, especialmente em Paulo Freire, é 

mais do que expressão categórica. Trata-se, antes, da experiência da busca da Liberdade, por 

caminhos pontilhados de riscos, de desafios e de rebeldia. Embora ontologicamente 

vocacionado à Liberdade, só ao ser humano que se atreve a correr risco a Liberdade se deixa 

alcançar. 

 Ser livre, para Paulo Freire, é conquistar e exercitar a faculdade de dizer a sua palavra, 

de pronunciar o mundo; é a condição do ser humano de responder com solicitude à sua 

vocação de protagonista de seu destino. Instiga-o a posicionar-se diante de sua ontológica 

vocação de ser sujeito, o que implica coragem, denúncia, rebeldia, valentia do amor, pelo que 

tem a oferecer (Ibid., p. 36)  

 A liberdade tem preço: o preço da horadez e da ética. Ser livre é desalojar o opressor 

da sua consciência. Só assim o oprimido consegue aproximar-se da Liberdade. Só a decisão 

de romper com os métodos e trilhas do opressor é que o oprimido vai sendo capaz de 

recuperar sua condição de ser livre, em contínuo processo de libertação. Liberdade é algo que 

deve estar presente em todas as relações, inclusive de quem é parceiro e aliado. 

 É característica de Paulo Freire nunca deixar de ter contato com o povo, com a pessoa 

simples, com quem sempre tanto aprendeu, assim como ocorreu numa das suas visitas de 

trabalho junto aos camponeses de Dominica, uma ilha do Caribe. Homem de classe média, 

hábitos urbanos, hospedado numa casa de camponeses, teve que lidar com situações 

embaraçosas, chegando a afirmar: “Foi então que percebi o quanto estava distante da vida 

concreta do cotidiano dos camponeses e camponesas, apesar de haver escrito o livro, cuja 

leitura em seus círculos de estudo os fizera me convidar para vir com eles conversar 

(FREIRE, 1992, p. 165).  

 Em Paulo Freire o ser humano historicamente situado no mundo e com o mundo, ao se 

apresentar como ser de relações, mostra-se perfectível, inacabado, em permanente devir. 

Movido pela curiosidade, descobre-se como vocacionado a ser mais. Graças ao seu potencial 

crítico, utópico e transformador, o homem torna o seu cotidiano uma amostra do seu projeto, 

tratando que suas práticas sejam capazes de sinalizar o tipo de sociedade e de mundo que se 

acham comprometidos em edificar.  
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Insere-se, assim, o caráter ético da concepção freiriana: na medida em que trata de 

estabelecer critérios de conduta e de ação capazes de articular adequadamente seu pensar, seu 

sentir e seu agir: 

 

Quando falo da ética universal do ser humano estou falando da ética enquanto 

marca da natureza humana, enquanto algo absolutamente indispensável à 

convivência humana (...). Falo da ética universal do ser humano da mesma forma 

como falo de sua vocação ontológica para o ser mais (...). Mais do que um ser no 

mundo, o ser humano se tornou uma Presença no mundo, com o mundo e com os 

outros (...). Na verdade, seria incompreensível se a consciência de minha 

presença no mundo não significasse já a impossibilidade de minha ausência na 

construção da própria presença. Como presença consciente no mundo não posso 

escapar à responsabilidade ética no meu mover-se no mundo (FREIRE, 1997b, p. 

18-21). 

 

 A inquietação ética é onipresente nas obras de Paulo Freire, pois é sua a preocupação 

em articular de forma coerente teoria e prática. Feito para ser mais, o ser humano é 

ontologicamente chamado a desenvolver, nos seus limites e contextos históricos, todas as suas 

potencialidades materiais e espirituais, buscando dosar adequadamente seu protagonismo no 

enorme leque de relações que a vida lhe oferece, incluindo as relações  no mundo e com o 

mundo, as relações intrapessoais, interpessoais, estéticas, de gênero, de etnia, de produção. 

Daí, sua ação não incide isoladamente sobre cada parte, mas transforma a realidade a partir da 

ação sobre a totalidade (FREIRE, 1983, p. 21). 

 Trata-se de um processo no qual a educação cumpre um papel indispensável. É a 

educação uma das forças para o desenvolvimento social. É nisto que aposta Paulo Freire. A 

educação deve ser sempre considerada como um processo de desenvolvimento integral do 

homem, considerando, assim, todo o processo de formação humana, pois somente a partir 

disto é que o próprio homem vai se desenvolvendo continuamente, tomando consciência das 

suas possibilidades de participar como produtor, como consumidor ou usuário, como criador 

ou inovador dos dinamismos socio-econômicos que transformam seus meios. 

 Junto aos polos “mundo” e “ser humano”, junta-se um terceiro: a “sociedade”. Para 

Paulo Freire, a sociedade constitui um espaço de contrastes, de relações sociais historicamente 

tecidas. Ele via a sociedade brasileira como “fechada”, especialmente na década de 1960. Mas 

pode provar também isto na maioria das sociedades latino-americanas. O Capitalismo ditava 

as relações sociais, assim como hoje, eram formadas situações duais. Oprimidos eram levados 

a quererem superar a opressão, no entanto, acabavam reproduzindo a própria opressão. 

 O papel da Pedagogia do Oprimido foi mostrar que o oprimido não deve buscar 

reproduzir a ação dos opressores, mas conscientizar-se, descobrir a sociedade em que vivem. 
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Descobrir o caráter histórico no qual estão envolvidos e os mecanismos de opressão constitui 

a grande missão da consciência, levando a sociedade à mudança, à transformação. A tarefa 

histórica dos oprimidos é libertar-se e, libertando-se, libertar os próprios opressores. Mas para 

isto, é necessário a utopia, pois fora dela nada há senão ilusão. O projeto global de sociedade 

não é pura idéia abstrata, mas algo que se desenha e se “acaba” na imaginação de uma 

liderança. Assim, é imperativo referir-se a metas solidárias entre si e coerentes com um certo 

objetivo no campo da organização econômica e social. 

 Paulo Freire era um homem do seu tempo. Como tal, ele se perguntava não pelos 

avanços da sociedade, mas a serviço de quem poderia estar tais avanços. Como homem ético, 

baseou a sua ação educativa e social em princípios éticos e políticos, incapazes de se 

desmancharem com qualquer intempérie conjuntural. Paulo Freire testemunhou isto até o 

final. Num dos seus últimos livros, ele não deixa passar a oportunidade de afirmar-se como 

sujeito, coerente com os seus princípios e consciente do seu agir social:  

 

Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou essa aberração: a 

miséria na fartura. Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de 

tudo. Sou professor contra o desengano que me consome e imobiliza. Sou 

professor da boniteza de minha própria prática, boniteza que dela some se não 

cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não luto pelas 

condições materiais necessárias sem as quais meu corpo, descuidado, corre o 

risco de se amofinar e de já não ser o testemunho que deve ser de lutador 

pertinaz, que cansa mas não desiste (1997b, p. 115-116). 
 

 

4.2.3.2   Práxis e emancipação: o conhecimento como presença curiosa do sujeito em face do 

mundo e o ato educativo como recriação e ressignificação. 

 

 

O destinatário da práxis freiriana é toda a humanidade, porém, a perspectiva é a dos 

que mais sofrem. É este o grande intuito de uma possibilidade histórica de libertação, pois é 

mais do que sabido nos estudos de Filosofia da História que a transformação histórica nunca 

tem sua origem nas classes dominadoras. Historicamente, são os oprimidos, os grupos 

proibidos de ser mais, os atores revolucionários, por não ter o que esconder, o que perder, 

assumem o papel da transformação social. A luta dos educadores e educadoras, educandos e 

educandas, é lutar com os oprimidos. A luta dos oprimidos deve ser também a de cada homem 

e mulher que busca uma história diferente e emancipadora.  

 

Nenhuma pedagogia realmente libertadora pode ficar distante dos oprimidos, 

quer dizer, pode fazer deles seres desditados, objetos de um “tratamento” 

humanitarista, para tentar, através de exemplos retirados de entre os opressores, 
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modelos para a sua “promoção”. Os oprimidos há de ser o exemplo para si 

mesmos, na luta por sua redenção (2003c, p. 41). 

  

Cada aspecto do ato educativo deve perscrutar o que há de perspectiva do oprimido 

nas atividades humanas. Só o oprimido é capaz de ver o mundo de forma diferente, numa 

forma de ser-mais. Para isto, é necessário mergulhar na realidade do oprimido: na sua ciência, 

nos seus gestos, nas suas músicas, na sua literatura, etc. Assim, entenderemos porque a 

Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire é uma pedagogia de humanização da humanidade. 

 O humano oprimido é o mesmo sujeito capaz de humanizar-se em relação. 

Restaurando-lhe a humanização e a prática da liberdade, aproxima-se do ponto de chegada, 

cuja efetivação assim se inscreve em dois momentos distintos: “O primeiro, em que os 

oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se, na práxis, com a 

sua transformação; o segundo, em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia 

deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de permanente 

libertação” (Ibid., p. 41). 

 Trata-se, portanto, de uma pedagogia que se origina numa classe cuja proposta é 

dissipar a condição de opressão presente em todos os segmentos sociais, uma vez que numa 

sociedade opressora, reificada, todos são potencialmente opressores e oprimidos. Os 

opressores negam aos oprimidos a possibilidade de ser mais. Negando-lhes tal propriedade 

ontológica, os opressores prendem-se pela vigilância constantemente necessária à manutenção 

dessa ordem. Não assumindo a causa da libertação de todos, os oprimidos transformam-se em 

opressores quando, hospedando em si o opressor, desejam tornar-se um deles.  Assim, a 

superação da contradição opressores-oprimidos passa a ter sentido verdadeiro quando os 

oprimidos e os que neles e com eles se descobrem e lutam, ao buscarem recuperar sua 

humanidade, não se sentem idealisticamente opressores, nem se tornam opressores, mas 

restauradores da humanidade em ambos (FREIRE, 2003c, p. 23). 

A aplicabilidade da epistemologia freiriana está na incursão necessária que o educador 

tem de fazer na cultura dos educandos onde quer que eles estejam para estruturar sua prática 

educacional. Partir do contexto e da mundanidade do próprio educando é um passo necessário 

para um agir educacional consciente e emancipador. 

Paulo Freire aspira que os educandos sejam grandes homens, baseando-se sobretudo 

no sentido de que o grande homem é grande não por suas particularidades diante dos grandes 

acontecimentos da história. O grande homem é aquele que ver mais longe que outros e deseja 

mais fortemente que outros.  Isso conduz à construção da cidadania e da humanidade. É 
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necessário reconstruir o elo que une a aldeia ao universo, condição básica para o resgate da 

dimensão planetária da pessoa humana. 

Trata-se de um agir complexo. Talvez seja esta justamente a condição para o 

conhecimento diretamente ligado a uma práxis: a complexidade (MORIN, 2002d, p. 38). 

 A complexidade do conhecimento está na sua sistemática e rigorosa busca de 

referenciais teóricos com os quais procura construir sua teoria, promovendo uma “totalidade 

aberta” e um “pensamento planetário”, ao mesmo tempo em que propõe uma pedagogia 

fundada nos ditames da “ciência com consciência”. 

 Dialogicidade e Complexidade estão muito presentes no pensamento freiriano. A 

primeira, compõe a estrutura mediadora da ação educativa e, a segunda, como categoria 

epistemológica, constitui, talvez, a coluna vertebral de sua teoria. Texto e contexto são marcas 

deste pensamento. Tal epistemologia, recusa o especialismo, mas não a especialidade 

dialética. O primeiro, limita a compreensão do todo por pretender querer reduzir a realidade 

ao fragmento, à parte, distorcendo e falsificando o real; o segundo, por sua vez, é a 

competência necessária para, explicitando a parte, criar condições para visualização e 

restauração do todo. No especialismo, há uma chafurda cíclica do conhecimento, repetindo-o 

e inibindo-o; na especialidade dialética, há a compreensão da sua temporalidade e a criação 

das possibilidades para sua superação em novo conhecimento. 

 Numa perspectiva freiriana, a prática educativa está localizada de tal forma que se 

possa identificar os seus sujeitos e os seus objetos. Segundo ele, “Nenhuma prática educativa 

se dá no ar, mas num contexto concreto, histórico, social, cultural, econômico, político, não 

necessariamente idêntico a outro contexto” (2002b, p. 17). O conhecimento passa a ser 

concebido, então, numa perspectiva de interdisplinaridade, introduzindo uma noção planetária 

do conhecimento, a partir da qual a orientação no mundo só pode ser realmente compreendida 

na unidade dialética entre subjetividade e objetividade (Ibid., p. 42).  É neste sentido que 

podemos perceber os quatro elementos considerados como dimensões da prática educadora: a 

gnosiológica, a estética, a ética e a política.  

 Educador e educando, para Paulo Freire, correspondem a uma totalidade. Não imagina 

um educador que não aprenda e um educando que não ensine, visto que o educador aprende 

ensinando e o educando ensina aprendendo. Pois, neste sentido,  

 

Nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando 

em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do 

educador, igualmente sujeito do processo. Só assim podemos falar realmente de 

saber ensinado, em que o objeto ensinado é apreendido na sua razão de ser e, 

portanto, aprendido pelos educandos (1997b, p. 29). 
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 É a partir disto, portanto, que acontece o processo de recriação e ressignificação de 

significados muito presentes na relação educador – educando. O conhecimento é prática 

curiosa de sujeitos que se afirmam diante de um mundo inacabado, inconcluso, em constante 

recriação. Só o diálogo e a prática da descoberta da boniteza do ato educativo são capazes de 

afirmar sujeitos que ajam em vista da emancipação histórica e educacional. Num mundo em 

que se afirma o fim da história, urge a necessidade de uma educação que se afirme como 

infinita, em constante devir; diante de homens e mulheres oprimidos por sistemas selvagens e 

negadores da vida, urge a necessidade de sujeitos ativos, protagonistas de um agir consciente 

e emancipador a partir da sua criticidade, dialogicidade e criatividade. 
 

 

4.3 MUNDANIDADE E TRANSCENDENTALIDADE
23

: AS INTERFACES DA 

TRANSCENDÊNCIA 

 

  

A compreensão acerca da transcendência e da integralidade perpassa todo o 

pensamento pedagógico freiriano. Desde as primícias dos seus escritos até o ocaso da sua 

existência, todas as categorias utilizadas apontam para a relação enfatizada pela pedagogia da 

práxis: a existência real e latente da relação entre mundanidade e transcendentalidade. Ambos 

os conceitos estão respaldados pelo primeiro dos seus escritos (2002a) e pela última das suas 

sistematizações (1997b). 

O ponto de partida para a consciência de integralidade é a relação que o ser humano 

tem com o mundo. Estar no mundo é mais do que assentar-se sobre ele ou a ele adequar-se. 

No que toca à esfera humana, as relações com o mundo se dão a partir de interfaces de 

pluralidade, de transcendência, de criticidade, de consequência e de temporalidade: “As 

relações que o homem trava no mundo com o mundo (pessoais, impessoais, corpóreas e 

incorpóreas) apresentam uma ordem tal de características que as distinguem totalmente dos 

puros contatos, típicos da outra esfera animal” (2002a. p. 47). O mundo é a objetividade sobre 

a qual o ser humano interfere e transforma, mas não lhe basta. Diante da objetividade o ser 

                                                             
23

 O conceito de transcendentalidade em Paulo Freire difere do conceito Transcendental kantiano. Na 

perspectiva de Freire, transcendental é a consideração do aspecto transcendente da realidade, incluindo aí a 

participação da realidade meta-histórica; já o conceito transcendental em Kant aponta para aquilo que podemos 

pressupor como verdadeiro para atuar, como ato moral, e, de certa forma, nos faz perguntar pelas condições de 

possibilidade do existente para os seres humanos e quanto às suas estruturas a priori ou a posteriori do 

conhecimento.  
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humano se sente desafiado a ir além da sua finitude, além do suporte de mundanidade, abre-se 

à transcendentalidade da própria existência.  

 

Ademais, é o homem, e somente ele, capaz de transcender. A sua 

transcendência, acrescente-se, não é um dado apenas de sua qualidade 

“espiritual” no sentido em que estuda Erick Kahler. Não é o resultado 

exclusivo da transitividade de sua consciência, que o permite auto-objetivar-

se e, a partir daí, reconhecer órbitas existenciais diferentes, distinguir um 

“eu” de um “não-eu”. A sua transcendência está também, para nós, na raiz 

de sua finitude. Na consciência que tem desta finitude. Do ser inacabado que 

é e cuja plenitude se acha na ligação com seu Criador. Ligação que, pela 

própria essência, jamais será de dominação ou de domesticação, mas sempre 

de libertação (2002a, p. 48). 

 

 Daí, a religião ser a forma que melhor encarna o sentido transcendental das relações 

humanas. A forma de se compreender que se pode ir além da alienação e que o ontem, o hoje 

e o amanhã estão interligados sobremaneira pelas categorias da existência e do existir. O ser 

humano vai além do tempo para afirmar a sua pluridimensionalidade que o lança à 

transcendência através do domínio histórico e cultural. Isto faz com que se descubra a virtude 

da fé no próprio homem, desenvolvendo o que para Freire é estímulo ao diálogo e à 

significação: a fé no homem e nas suas possibilidades; a fé na pessoa que pode chegar à união 

de todos; a fé através da qual pode fazer a pessoa ser o que é à medida que os outros também 

o sejam (1983, p. 69) 

 Assim, a relação entre Transcendência e religião acaba por ser a expressão de elos 

significantes do próprio ato de educar. O reconhecimento da transcendência religiosa é o 

reconhecimento de que Deus também faz parte deste universo criador que comporta o ato 

criatural e criativo, ato a partir do qual se afirma a imersão/emersão no próprio tempo. Daí 

dizer que a relação firmada pelo ser humano alcança as dimensões incorpóreas e não 

objetivas, afirmando a consequente semelhança entre o ser humano e Deus, resultante do 

poder criador e recriador entre ambos. Identificando-se com a sua própria história, o ser 

humano objetiva o tempo, temporaliza-se. Abre-se uma janela no tempo, dimensiona-se e 

redimensiona-se, há consciência de um ontem e de um amanhã.  

  
Deus vive no presente e para ele o meu futuro é presente. Por isso não 

podemos dizer que Deus prevê, mas que vê tudo no seu presente. As relações 

do homem são também temporais, transcendentes. O homem pode 

transcender sua imanência e estabelecer relação com os seres infinitos. Mas 

esta relação não pode ser uma domesticação, submissão ou resignação diante 

do ser infinito (FREIRE, 1983, p. 31). 
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 Neste sentido, a mundanidade e a transcendentalidade assumidas por Freire estão no 

âmbito da própria existência. A mudanidade não se supõe alheia da transcendência, assim 

como, a transcendência não se impõe à revelia da mundanidade. Ambas, se assumem num 

mesmo contexto em que o ser humano é o principal artífice e interferidor. Mais do que uma 

Transcendência que vem e define a imanência, a relação entre mundanidade e transcendência 

explicita o franco reconhecimento de que os nossos mais profundos anseios estão ancorados 

na nossa mais autêntica forma de vida e que, a mesma, por sua vez, pauta-se no que há de 

mais profundo e verdadeiro em nós: a convicção do ato de existir.  

  

4.3.1 Mundanidade: historicidade e inconclusão  

 

 A vocação humana para ser mais é desenvolvida pela capacidade do ser humano em se 

historicizar de forma contínua. Historicizando-se, faz cultura e determina as próprias 

condições existenciais através da consciência e do seu comprometimento em projetar-se em 

forma de emancipação com o mundo e com os semelhantes (BEISIEGEL, 1989, p. 30). O ser 

humano e a natureza se afirmam como parceiros desse trajeto humanizante e humanizador. A 

presença do sujeito no mundo é determinante para direcionar a sua ação e o seu papel no 

próprio mundo. Pela consciência somos permitidos a ir além e perceber a real possibilidade do 

ser humano em descodificar a sua própria presença na realidade (2002b, p. 175). 

 Quando se refere aos oprimidos e dominados da sociedade, para quem a educação tem 

a missão de trazer-lhes elementos de transformação, Freire reconhece que a realidade está 

acompanhada pela condição humana que dá sentido ao próprio existir, pois para ele 

 
somente os seres que podem refletir sobre sua própria limitação são capazes 

de libertar-se desde, porém, que sua reflexão não se perca numa vaguidade 

descomprometida, mas se dê no exercício da ação transformadora da 

realidade condicionante. Desta forma, consciência de ação sobre a realidade 

são inseparáveis constituintes do ato transformador pelo qual homens e 

mulheres se fazem seres de relação. A prática consciente dos seres humanos, 

envolvendo reflexão, intencionalidade, temporalidade e transcendência, é 

diferente dos meros contatos dos animais com o mundo (FREIRE, 2002b, p. 

78). 

 

Assim, Freire se contrapõe às posturas humanistas que acreditam idealisticamente que 

a humanização é um processo alheio à história, fora da realidade e indiferente às relações dos 

seres humanos. É na relação com a história e com os semelhantes que o ser humano reconhece 

a sua condição e torna-se capaz de ir além dela, pois a realidade é o loco próprio no qual 

comunicamos o direito de existir e de exercer livremente essa liberdade. Somente o cotidiano 
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histórico é capaz de despertar o ser humano para a realidade emancipatória e para a 

elaboração de vias seguras de conectividade consigo, com os outros e com o mundo. 

 A universalidade da presença humana se afirma a partir da identidade desta no mundo. 

A sua consciência histórica é partejada como processo, contrariando a inexorabilidade e 

produzindo realidades em que a humanidade que se culturaliza aponta para uma emancipação 

real da sua condição. História e cultura, portanto, são elementos que estão intrínsecos ao 

mundo e à ação humana neste mundo (FREIRE, 2001b, p. 76). Cultura é o que de mais 

autêntico se percebe do humano em face ao elemento transcendente que nele está, mas que 

não se revela em plenitude. 

 Pensar a identidade cultural e histórica é pensar a capacidade da interação, da “unidade 

na diversidade”. Unindo-se nas diferenças, ampliam-se as possibilidades da construção de 

homens e mulheres novos, capazes de traduzir sonhos e transformá-los em realidade. Trata-se 

de “não deixar para fazer amanhã o que se pode fazer hoje e fazer cada dia melhor o que 

devemos fazer” (FREIRE, 2001b, p. 85). Isso gera confiança no ser humano e o 

reconhecimento de que a união de projetos institui o diálogo histórico que não lhe nega a 

condição de ser educável e lhe propõe a autonomia a partir da consciência histórica e do seu 

anseio em ser mais. 

Negar a possibilidade de viver a história com dignidade e humanismo é negar ao ser 

humano a possibilidade de se afirmar como um ser integral. O ser humano que não tem o 

mínimo necessário para a sua subsistência, dificilmente terá a integralidade necessária para 

dar sentido ao seu sentir, ao seu aprender, ao seu saber. A integralidade é concreta porque se 

trata também de seres concretos. 

 
(...) não podemos falar das metas educativas sem nos referirmos às 

condições materiais das escolas. É que elas não são apenas “espírito”, mas 

“corpo” também (...). Em última análise precisamos demonstrar que 

respeitamos as crianças, suas professoras, sua escola, seus pais, sua 

comunidade; que respeitamos a coisa pública, tratando-a com decência (...). 

Só assim podemos falar de princípios, de valores. O ético está muito ligado 

ao estético. Não podemos falar aos alunos da boniteza do processo de 

conhecimento se sua sala de aula está invadida de água, se o vento frio entra 

decidido e malvado sala a dentro e corta seus corpos pouco abrigados 

(FREIRE, 2001c, p. 34). 

 

 Trata-se de uma antropologia de seres concretos, que sentem a ternura da brisa, mas 

também o corte malvado e doloroso da indiferença histórica que assola diferentes realidades 

do ser humano nos seus mais diferentes âmbitos de existência. Não se muda a escola e a 

educação se não se muda o ser humano. Toda tarefa pedagógica carrega consigo a inevitável 
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tarefa de ser “... um quefazer histórico em consonância com a também histórica natureza 

humana, inclusive, finita, limitada” (FREIRE, 2001c, p.72). 

 O ser humano tem a tarefa histórica de assumir a temporalidade como elemento de 

integração e integralidade. Só o tempo nos faz compreender o porquê de o ser humano 

entender-se como ser de latência, numa história vista como possibilidade. Entender o 

elemento possibilidade na história é, segundo Freire, a melhor forma de também entender a 

sua impossibilidade, a impossibilidade de um futuro que seja dado, inexorável, 

preestabelecido. 

 O ser humano não se contenta com o contentamento momentâneo. Ele vai além e 

descobre-se como sujeito de saber: sabe-se histórico e sabe-se em possibilidade. Somente o 

ser curioso torna-se capaz de transformar a si e o próprio mundo. Sabendo-se homo sapiens, o 

ser humano se dá conta da sua condição demens, capaz de afirmar a complexidade do 

encontro ou negar a possibilidade humanizadora da sua própria condição. Somente pelo saber 

e pelo saber-se curioso é que o ser humano pode assumir a tarefa da libertação enquanto 

“restauração, ou enquanto invenção de uma liberdade ainda não permitida” (Ibid., p.90).  

  

4.3.1.1 A condição humana como afirmação da transcendência do ser-mais. 

 

 A educação libertadora de Paulo Freire está pautada em categorias que visam 

aprofundar alguns conceitos historicamente reconhecidos e afirmar elementos de um agir 

educativo que favoreça a humanização. Trata-se de uma pedagogia crítica que encontra no 

contexto humano o espaço para a elaboração de um contexto pedagógico. Dessa forma, 

educação e antropologia caminham sempre juntas, com a intensidade dos conceitos e com a 

relação ontológica de sua teleologia. Falar do humano é sempre falar da trama histórica que o 

compõe: a sua teimosia em se afirmar como um ser de possibilidades, movido pela esperança 

histórica e pelo sonho de fazer acontecer na história a experiência de ser mais. 

 Daí o surgimento na obra de Paulo Freire da categoria denominada por ele de “inédito 

viável” especialmente na sua obra Pedagogia da Esperança (1992). Ana Maria Araújo Freire, 

assim explicita o significado desta categoria nas notas por ela elaboradas na mesma obra: 

 

“(...) essa categoria encerra nela toda a uma crença no sonho possível e na 

utopia que virá, desde os que fazem a sua história assim queiram, esperança 

bem própria de Freire. Esse “inédito-viável” é, pois, em última instância, 

algo que o sonho utópico sabe que existe mas que só será conseguido pela 

práxis libertadora que pode passar pela teoria da ação dialógica de Freire, ou, 

evidentemente, porque não necessariamente só pela dele, por outra que 

pretenda os mesmo fins. O “inédito-viável” é na realidade uma coisa inédita, 
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ainda não claramente conhecida e vivida, mas sonhada e quando se torna um 

“percebido destacado pelos que pensam utopicamente, esses sabem, então, 

que o problema não é mais um sonho, que ele pode se tornar realidade” 

(apud FREIRE, 1992, p.206). 

 

 A concepção do inédito viável acaba por revelar o encontro de Freire com a sua 

transcendência. O inédito viável aponta para a transcendência enquanto um dado 

profundamente inobjetivável, mas que encontra a sua razão de ser na possibilidade de 

objetivação através das cifras. Diferentemente dos fenômenos, que se articulam segundo a 

objetividade do existir, a linguagem das cifras serve para significar a forma mais próxima de 

manifestação da transcendência. É a forma de escutar a linguagem da transcendência 

(JASPERS, 1968, p. 154). 

 A abertura para o ser mais acontece a partir dos relatos e tramas da existência de Paulo 

Freire. Em 1960, em uma das reuniões dos núcleos do Serviço Social da Indústria (SESI), 

Freire reconhece nas palavras de um trabalhador não apenas uma das maiores aulas de 

Sociologia do Senso Comum e da Educação, mas também uma das maiores lições acerca da 

condição humana e da forma como essa condição lida com o processo de humanização e 

desumanização. Freire assim descreve aquele encontro com um trabalhador da periferia do 

grande Recife: 

 

Acabamos de escutar”, começou ele, “umas palavras bonitas do dr. Paulo 

Freire. Palavras bonitas mesmo. Bem ditas. Umas até simples, que a gente 

entende fácil. Outras mais complicadas, mas deu pra entender as coisas mais 

importantes que elas todas juntas dizem. Agora, eu queria dizer umas coisas 

ao doutor que acho que os meus companheiros concordam”. Me fitou manso 

mas penetrante e perguntou: “dr. Paulo, o senhor sabe onde a gente mora? O 

senhor já esteve na casa de um de nós?”. Começou então a descrever a 

geografia precária de suas casas. A escassez de cômodos, os limites ínfimos 

dos espaços em que os corpos se acotovelam. Falou da falta de recursos para 

as mais mínimas necessidades. Falou do cansaço do corpo, da 

impossibilidade dos sonhos com um amanhã melhor. Da proibição que lhes 

era imposta de ser felizes. De ter esperança (...) “- Agora, veja, doutor, a 

diferença. O senhor chega em casa cansado. A cabeça até que pode doer no 

trabalho que o senhor faz. Pensar, escrever, ler, falar esses tipos de fala que o 

senhor fez agora. Isso tudo cansa também. Mas – continuou – uma coisa é 

chegar em casa, mesmo cansado, e encontrar as crianças tomadas banho, 

vestidinhas, limpas, bem comidas, sem fome, e a outra é encontrar os 

meninos sujos, com fome, gritando, fazendo barulho. E a gente tendo que 

acordar às quatro da manhã do outro dia pra começar tudo de novo, na dor, 

na tristeza, na falta de esperança. Se a gente bate nos filhos e até sai dos 

limites não é porque a gente não ame eles não. É porque a dureza da vida 

não deixa muito pra escolher (1992, p. 26-27). 

 

 Esse encontro para sempre marcou a sua vida e, de certa forma, deu novos rumos à sua 

forma de pensar o sentido de toda e qualquer existência enquanto ato emancipador. Ali estava 
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o encontro com o humanismo do povo, redescoberto no encontro com as situações-limites, 

capaz de lançá-lo ao inédito-viável. O humano descoberto por Freire nas andanças pelo 

mundo é o humano concreto, o humano que, sendo detentor ontológico da esperança, 

cotidianamente sofre o risco de sucumbir na desesperança negadora. 

 O discurso daquele homem, em 1960, mostra que as análises teóricas ou práticas que 

fazemos do ser humano não podem ser alheias à sua concretude, à sua existência empírica. 

Somente o ser-aí, no mundo, existindo, com suas situações-limites, é que pode nos dar a 

certeza de que é possível e necessária a busca de uma „Existenz‟, que dê sentido à razão de ser 

humano em transcendência manifesta e latente.  

 As tramas humanas que permeiam a história despertam para a transcendência 

(FREIRE, 1992, p. 33). A realidade desbravada em cada condição histórica dos homens e 

mulheres que labutam a cada dia é também o loco próprio dos sonhos que superam a realidade 

em que o ser humano se encontra e ilumina os caminhos de afirmação das convicções mais 

profundas que compõem a existência. Nessas tramas, encontra-se o ser humano mediado pela 

afirmação de si enquanto abertura ao ser de outro modo, à razão de ser da sua própria 

existência inobjetivável, apesar de objetiva. Homem e mulheres gestam a sua natureza na 

própria história (1992, p. 91), interrogando-se acerca do amanhã e da viabilidade do inédito 

viável. 

 O ser mais freiriano consiste na constante humanização do existir. A vocação 

ontológica de ser mais está amparada no sonho também ontológico de humanização. O ser-

mais freiriano é a afirmação ontológica do sonho de humanização. Para concretizar-se, passa 

pela ruptura, pelas amarras reais e concretas da existência individual e social. Daí a intrínseca 

necessidade ontológica de assumir o ser humano como vocacionado de humanização, capaz 

de negar toda e qualquer investida que busque distorcer a vocação do ser-mais na história 

(Ibid., p. 100).  

 O agir autêntico é a oportunidade histórica de elaborar-se no tempo, fato que só é 

possível pela liberdade também histórica. Uma liberdade que nos livra do cansaço existencial 

e da anestesia; uma liberdade que assume a própria presença junto ao mundo e aos outros; 

uma liberdade que afirma o humano que luta, opta e faz história; uma liberdade, enfim, que 

potencializa a humanidade em forma de inteireza e integralidade. Inteireza, na forma toda de 

nos afirmarmos, de reconhecermos que somente sendo “todo” em particular é que se torna 

possível ser inteiro nos projetos, decisões e opções de emancipação; integralidade quando, 

sendo inteiros, nos tornamos capazes de assumir outras inteirezas não como parte negadora da 

singularidade, mas como afirmação complexa de uma totalidade. 
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 A liberdade permeia a vocação para o ser mais. É historicamente que o ser humano 

torna-se o que vem sendo: um ser finito, inconcluso, um ser em permanente movimento de 

busca e, sobretudo, um ser consciente da sua finitude (1997a, p. 10). A vocação de ser não 

permite a sobreposição do não-ser, apesar de permitir o seu embate na história. É a história o 

tempo de possibilidades e não de determinações. A história combate a concepção inexorável 

do determinismo e resgata a possibilidade de olhar para os atos humanos como tarefas não 

mais de uma religiosidade determinista e austera, mas como capacidade recriadora, gerando 

caminhos de liberdade, construindo-se nas diferenças. 

 Os seres humanos se afirmam, enfim, como seres em contínua busca, tornando a 

própria natureza um quefazer constante. Tudo é processo. O ser humano é processo em 

dialética: fazendo-se e refazendo-se na prática de uma sociedade de diferentes, porém, com 

um mesmo fim: a humanização, a vocação ontológica de ser mais. Para Freire, vislumbrar 

outra vocação que não seja esta é trair a razão de ser da presença humana no mundo (1997a, 

p.91), pois para ele é inviável „atravessar‟ o mundo sem sofrer a marca de ser atravessado 

pelo tempo-espaço que configura a história.   

 

Sua compreensão dos seres humanos, como seres históricos, finitos, 

inconclusos, mas conscientes de sua inconclusão, os faz reconhecer homens 

e mulheres como seres inseridos em permanente busca e como seres que se 

fazem. E, como ninguém busca no vazio mas num contexto tempo-espacial, 

quem busca é tão marcado pelas condições em que busca quanto quem faz 

travessia é atravessado pelo tempo-espaço que atravessa (1997a, p.111). 
 

 

4.3.1.2 Imanência e transcendência: caminhos de uma mesma „fé‟ 

 

 A historicidade das suas tramas faz de Paulo Freire um educador existencial. Ele olha 

para o ser humano como uma existência permeada por situações-limites que se põe em 

contínua situação de atualidade superadora; um ser capaz de síntese, de atos-limites, de ações 

comprometidas com o próprio ato humanizador de ser mais. Trata-se de uma condição 

reconhecida nas situações pelas quais passou o educador, profundamente marcadas pela 

negação histórica, mas também estruturadores da sua compreensão de mundo, sem perder a 

marca da esperança.  

 A experiência do „não-ter‟ é a negação histórica da vocação ontológica do „ser-mais‟. 

A experiência da fome e da injustiça soa na pedagogia de Paulo Freire como situações reais 

que precisam ser superadas com atitudes-limites que façam retornar o gosto pela possibilidade 

de emancipação (FREIRE, 2003b, p. 39). Pela consciência da falta, percebe-se a utopia, o 
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sonho. O sonho toca a existência; a utopia une a mundanidade e a transcendência. Negar a 

utopia é negar a própria história. 

A formação de Paulo Freire é projetada a partir de uma educação muito enraizada no 

ambiente familiar e na fé ali vivenciada. Acreditar no humano, para ele, é acreditar na 

dimensão da transcendência e, como tal, evoca a característica própria da religiosidade 

humana e da religião. Afirmar a religiosidade não significa negar a imanência, assim como, 

afirmar a imanência não significa negar a transcendência. O ser humano é sempre o ponto de 

encontro entre o que de nós pensamos de concreto e o que da religião pensamos ser menos 

concreto. A verticalidade da nossa relação encontra-se na horizontalidade da nossa vivência.  

Sobre isso, Freire exemplifica a relação de pensamentos que, aparentemente 

antagônicos, relacionam-se em forma de colaboração mútua na compreensão do ser humano:  

 

Nos anos 70, conversando com jornalistas na Austrália, lhes disse, para 

espanto de alguns, que fora aos mocambos e córregos do Recife, movido por 

minha amizade ao Cristo, por minha esperança na esperança que Ele 

significa. Ao chegar lá, a realidade trágica dos córregos, dos mocambos, dos 

alagados me remeteu a Marx. Minha convivência com Marx jamais me 

sugeriu sequer o meu afastamento de Cristo (2003b, p.122). 

 

O condicionamento que acompanha homens e mulheres os torna conscientes da sua 

transcendência. Ela os torna conscientes da possibilidade de ser-mais. São os limites que 

possibilitam o voo para o infinito. Sendo condicionados, tornamo-nos conscientes do 

condicionamento e não do determinismo. Ser condicionado, limitado, inconcluso, é saber-se 

em possibilidade e, assim conscientes, poder intervir no mundo, no próprio condicionamento. 

É o próprio Paulo Freire que nos leva a refletir sobre tal assunto quando nos conclama a 

perceber o seguinte questionamento: 

 

(...) e onde fica a vocação para o ser mais? Fica onde mulheres e homens a 

puseram ao longo da história de suas lutas. Fica na natureza humana como 

tal, historicamente condicionada. É exatamente por isso que o ser mais é 

vocação, não é dado dado, nem sina, nem destino certo. É vocação, como 

pode, distorcendo-se, virar desumanização. Por isso é que viver a vocação 

implica lutar por ela, sem o que ela não se concretiza (...). O futuro nasce do 

presente, de possibilidades em contradição, do embate travado pelas forças 

que dialeticamente se opõem (...). O futuro é problemático e não inexorável. 

Só numa “dialética domesticada” se fala do futuro como algo já sabido. 

Numa perspectiva verdadeiramente dialética, o sonho que nos move é uma 

possibilidade por que devo lutar para que ela se realize (Ibid., p. 199-200). 

 

 Inaugura-se uma ontologia da humanização em que o ser humano se permite passear 

entre a solidão da singularidade e a solidez da solidariedade. O humano que há em nós como 

ser de relação, capaz de ir além de si, de solidarizar-se com o outro e fazer do outro, 
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alteridade, caminho seguro de comunhão realizadora no mundo. A partir da sua própria 

experiência, o autor reconhece qualidades ontológicas que não são somente suas, mas, 

sobretudo, da humanidade da qual ele é portador: 

 

vir, com insistência com que o faço, experimentar a solidão, enfatiza em 

mim a necessidade da comunhão. Enquanto adverbialmente só é que percebo 

a substantividade de estar com. É interessante pensar agora o quanto sempre 

me foi importante, indispensável mesmo, estar com. Estar só tem sido, ao 

longo de minha vida, uma forma de estar com. Nunca me recolho com quem 

tem medo de companhia, como quem se basta a si mesmo, ou como quem se 

acha uma estranheza no mundo. Pelo contrário, recolhendo-me conheço 

melhor e reconheço minha finitude, minha indigência, que me inscrevem em 

permanente busca, inviável no isolamento. Preciso do mundo, como o 

mundo precisa de mim. O isolamento só tem sentido quando, em vez de 

negar a comunhão, a confirma como um momento seu (2006, p.17). 

  

A fé e a esperança compõem elementos necessários à busca de diálogo com o mundo e 

com os sujeitos que nele estão. Acreditar em um Ser Transcendente é um direito cultural, e 

porque não dizer ontológico, de cada homem e mulher. Ter esse Ser como justificação da 

barbárie, da exclusão e do poder dos fortes, no entanto, é inaceitável. O Deus que 

acreditamos, de Transcendência concebida por milhões de crentes, não é o Deus que é 

submisso ao poder dos senhores. O Deus que acreditamos é o Deus que vislumbra a justiça, a 

verdade e o amor. É verdade que não é preciso acreditar nesse Deus para ser mais humano ou 

progressista. Mas é bem verdade também que atribuir a Ele a possibilidade da opressão ou a 

concordância com a cultura de morte que assola o mundo, não passa de uma tentativa de 

justificar o intuito dominador e opressor do ser humano.  

  

4.3.1.3 A alteridade ética como expressão da solidariedade humana 

 

Para ser mais, cada um é artífice de uma educação autêntica, de forma especial, 

aqueles que abraçaram o quefazer educativo como razão de ser do seu cotidiano. Paulo Freire 

convoca os educadores/as para o comprometimento com a ética crítica, com a competência 

científica e amorosidade autêntica, sob a égide do engajamento político libertador a ser 

ensinado aos seus educandos na busca de serem mais (FREIRE, Ana Maria Araújo, 2006, 

p.388). Tal comprometimento só é possível pelo espírito esperançoso e enraivecido de quem, 

diante das injustiças e barreiras do ser menos, nunca titubeou em optar pelo pensamento certo, 

pela proposta correta, pelo sonho de ser mais.  



213 
 

 A presença do ser humano no mundo é uma presença de solidariedade também com os 

outros que, sendo alteridade, é capaz de reconhecer-se a si mesma. Essa solidariedade é 

afirmada de forma ética, acompanhada pela responsabilidade. Trata-se de uma  

 
presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém, que 

transforma, que fala do que faz, mas também do que sonha, que constata, 

compara, avalia, valora, que decide, que rompe. E é no domínio da decisão, 

da avaliação, da liberdade, da ruptura, da opção, que se instaura a 

necessidade da ética e se impõe a responsabilidade. (...) Na verdade, seria 

incompreensível se a consciência de minha presença no mundo não 

significasse já a impossibilidade de minha ausência na construção da própria 

presença” (FREIRE, 1997b, p.20). 

 

A compreensão do ser humano como ser histórico, inacabado e curioso o leva à 

descoberta do seu processo de aprender. Aprendendo, descobrimo-nos ensinantes e, 

ensinantes, afirmamo-nos aprendizes. Criado para ser mais, o ser humano é chamado a 

desenvolver, nos seus limites e contextos históricos, todas as suas potencialidades materiais e 

espirituais, buscando dosar adequadamente o seu protagonismo no enorme leque das relações 

que a vida lhe oferece, incluindo as relações no mundo e com o mundo, as relações 

intrapessoais, interpessoais, estéticas, de gênero, de etnia, de produção. A sua ação não incide 

isoladamente sobre cada parte, mas a amplia sobre a totalidade. 

Saber-se humano permite a cada um também saber-se ético. E isto só é possível a 

partir de algumas consciências necessárias para que o ser humano se afirme como sujeito. O 

ser humano se afirma sujeito de reinvenção da própria existência. É o único capaz de existir e 

saber-se conscientemente existente. É o único capaz de reinventar-se enquanto ser existente. 

Para isso, vale-se da linguagem, da cultura, da comunicação, do fato de ser. Ser no mundo é 

dar-se conta da responsabilidade inerente ao ato de existir com consciência. Não é possível 

existir sem que se instaure a responsabilidade de optar, de decidir, de lutar, de fazer política, 

assim como diz Freire: 

 

Gosto de ser homem, de ser gente, porque não está dado como certo, 

inequívoco, irrevogável (...). Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei 

que a minha passagem pelo mundo não é predeterminada, preestabelecida 

(...). Gosto de ser gente porque a história em que me faço com os outros e de 

cuja feitura como parte é um tempo de possibilidades e não de determinismo 

(...). Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado 

mas, consciente do inacabamento, sei que posso ir além dele (...) Gosto de 

ser gente porque, mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas, 

sociais e políticas, culturais e ideológicas em que nos achamos geram quase 

sempre barreiras de difícil superação para o cumprimento de nossa tarefa 

histórica de mudar o mundo, sei também que os obstáculos não se eternizam 

(1997b, p. 58-60). 
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 É a consciência da inconclusão assumida que torna o ser humano aberto, um ser de 

busca. A esta abertura humana, junta-se o vislumbre pela condição de ser gente e, 

consequentemente, pela condição de saber-se capaz de brigar pela própria eticidade, pela 

identidade e pelo respeito à autonomia de outros sujeitos como nós. A educabilidade traz a 

consciência de que é possível aprender de forma criadora, construindo, reconstruindo e 

constatando a própria história. Trata-se de uma aventura existencial, marcada pela curiosidade 

e completada pela ação do próprio espírito (FREIRE, 1997b, p.77). 

Quando Freire apresenta a educação como uma especificidade humana elabora um 

caminho de afirmação da própria autonomia. Afirmar a autonomia significa reconhecer a ação 

responsável do ser humano diante do mundo e dos outros sem, no entanto, perder a 

consciência de que essa ação está acompanhada da possibilidade de não assumir a própria 

responsabilidade. Assumir a responsabilidade significa possibilitar o uso da liberdade, pois 

apenas atos livres é que constroem sujeitos autônomos. Somente pela autonomia que lhe é 

inerente enquanto ser aberto e de possibilidade é que pode tornar cada ser humano sujeito de 

liberdade e, consequentemente, de libertação.  

 

Não há decisão a que não se sigam efeitos esperados, pouco esperados ou 

inesperados. Por isso que a decisão é um processo responsável (...) Ninguém 

é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai se constituindo na 

experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo tomadas (...) A 

autonomia enquanto amadurecimento do ser  para si, é processo, é vir a ser 

(FREIRE, 1997b, p. 120-121). 

 

 A deturpação da liberdade em licenciosidade e da autonomia em autoritarismo gera o 

desequilíbrio histórico na estrutura das relações de sujeitos. Sem perder o seu fio condutor, a 

liberdade precisa continuar a ser o fundamento da verdadeira autonomia, pois só através desse 

processo torna-se possível a consciência de que cada ser humano, em si, é um sujeito, 

responsável constante pela reinvenção da história. 

 A ética difundida pela globalização e pelo neoliberalismo não é a ética universal do ser 

humano. A ética de um neoliberalismo globalizante é a ética do mercado. Essa ética parte de 

uma concepção de ser humano como que objeto, elemento dependente das situações de 

mercado, perdendo a sua identidade à medida que a sua pobreza é sobremaneira afirmada 

como miséria. Trata-se de uma lógica malvada, negadora da vida da maioria dos humanos, e 

permissiva no aumento da riqueza de uns poucos no mundo. A malvadeza humana, como não-

ética, institucionaliza a miséria e respalda a exclusão. A natureza humana, para Freire, precisa 

ser o ponto de partida e o ponto de chegada para todo e qualquer compromisso humano. 
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Homens e mulheres, enquanto fazedores da história e por ela feitos, precisam reinventar a 

própria responsabilidade, reintegrando-se à ética universal do ser humano. 

 

4.3.2 Transcendentalidade: o mais além da mundanidade. 

 

 A imanência das experiências humanas nos faz perguntar pelo que há de mais 

verdadeiro e fundamental na sua objetividade. Por mais que se queira afirmar, a subjetividade 

é apenas um elemento que reconhece o sujeito que se depara com as experiências objetivas. 

Os fundamentos vão além da subjetividade e do meramente objetivo. O encontro com a 

história só revela que o mundo é o suporte primeiro para se compreender todo e qualquer 

fundamento. Nisto, torna-se certa a ideia de que as nossas experiências carecem de sentido, de 

significados mais profundos da nossa convicção existencial; significados estes que, diante da 

objetividade, parecem nada responder, pois pertencem a um plano gnosiológico e existencial 

que rompe com a barreira da cisão entre o sujeito e o objeto. 

 Como vimos, a história é o berço da compreensão pedagógica de Paulo Freire. Assim 

também o é a forma de compreender a Transcendência. No primeiro momento, concebida 

como „transcendência histórica‟ e, no segundo momento, não menos histórico, como 

„transcendência para além da imanência‟. O primeiro momento, já fora apresentado nos 

tópicos iniciais deste nosso tópico de estudo. Importa-nos, agora, apresentar a forma que o 

educador visualiza a transcendência a partir da sua concepção de liberdade, religiosidade e 

teologia. A religião, em especial o Cristianismo, desde cedo faz parte do itinerário do 

educador Paulo Freire. Na família, recebera a educação católica; no exílio é acolhido como 

professor na Universidade Católica do Chile e, em seguida, como consultor especial do 

Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas, do qual a Igreja Católica não faz 

parte. 

 Devido a tanto tempo de vivência com o Cristianismo Paulo Freire aprende que não há 

dicotomia entre mundanidade e transcendentalidade, pois segundo ele o Cristianismo ensina 

verdades que podem ser ditas a partir de ângulos diferentes dependendo do loco originário de 

quem as diz. Se quem as diz é um teólogo conservador, então elas terão características de 

cisão entre a história e a meta-história; mas por outro lado, se essas verdades são ditas por 

teólogos da libertação, a sua presença histórica como cristãos seriam coincidentes com a 

meta-história. 
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 Nesse sentido, a transcendentalidade não existe enquanto distanciamento da 

mundanidade. Não é possível chegar no „lá‟ sem passar pelo „aqui‟; é inviável atravessar sem 

ser „atravessado‟ pela experiência do tempo-espaço. Afinal, 

 
a adoção da posição cristã não se dá na transcendentalidade mas na 

mundanidade; não se faz na meta-história, mas na história, não se processa 

lá, mas aqui (...) Por isso, é que, para quem crê, nesta perspectiva, Deus é 

uma “Presença na História”, mas uma Presença que não nos proíbe de fazer 

História. É uma Presença que não nos imobiliza para que se faça a História 

que nos cabe fazer (FREIRE, 1997a, p. 111-112). 

 

 O ser cristão é apenas uma condição de seres humanos que, antes de crerem, vivem a 

história como tempo de possibilidade. Nesse sentido, o pensamento freiriano consegue 

construir o diálogo entre as categorias do Marxismo e do Cristianismo, de tal forma que Freire 

chega a reconhecer que a sua experiência pedagógica e acadêmica, assim como as sua leituras 

fundamentais, são resguardadas pela camaradagem com Cristo e com Marx (2001c, p. 60). 

Não há subserviência da história em relação ao Absoluto. O Absoluto só se faz presente na 

história através da Graça a partir da qual a liberdade humana é respeitada: “Isto não significa 

ser neutro o Absoluto. De sua não-neutralidade deu testemunho através da encarnação do 

VERBO, com a qual testemunhou igualmente a impossibilidade de dicotomia entre 

transcendentalidade e mundanidade, História e meta-História” (FREIRE, 1997a, p. 112).  

 Freire, portanto, assume a sua opção histórica e política a partir da sua formação 

genuinamente cristã. Não aceita atribuir a Deus as consequências das ações humanas, assim 

como, não comunga da ideia da inexorabilidade do Absoluto em detrimento da sujeição do ser 

humano. Deus manifesta-se na história. É ponto de partida e de chegada. Mesmo sendo o 

Absoluto, não restringe a liberdade que é histórica. 

 

4.3.2.1 Ttranscendência e liberdade 

 

 A existência enquanto realidade empírica nasce das relações fenomênicas no mundo. 

Dessas relações se desenvolvem todas as outras ditas objetivas. Enquanto possível existência, 

a transcendência está para além do mundo, originada fora dele e é a partir dela que atuamos 

no mundo. A questão já não é se há ou não transcendência. A questão é se tocamos 

verdadeiramente na transcendência e quais os situações que nos orientam ao que há de mais 

verdadeiro no mundo. Surgem atitudes de abertura em direção a tudo o que é real e uma 

disposição à vivência de tudo o que está à margem do propriamente preestabelecido: 
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experimentamos a transcendência ali onde nós somos nós mesmos como existência real 

(JASPERS, 1968, p. 136). 

 A transcendentalidade passa pela abertura de cada ser humano ao „agraciamento‟ da 

transcendência. Essa abertura, por sua vez, considera a forma como lidamos com a nossa 

liberdade e com as categorias que nos levam às buscas mais interiores e profundas da 

existência. Trata-se de uma liberdade que só pode ser assumida na mundanidade da sua 

condição, por seres tão concretos quanto os seus atos. Tal sentimento esteve presente na vida 

de Paulo Freire desde cedo, principalmente no que toca às suas decisões mais fundamentais e 

que incidiram diretamente no desenvolvimento da sua vida como educador.  

 No episódio que pusera fim à sua recém-iniciada carreira de advogado fez Paulo Freire 

despertar para o significado da verdadeira liberdade. Trata-se um jovem dentista que estivera 

à sua frente no seu escritório confessando não ter como pagar o que devia ao seu credor e que 

autorizava que Paulo Freire, na condição de advogado, pudesse providenciar a tomada dos 

seus bens. Ao chegar em casa, Freire apresenta o seguinte relato à sua esposa Elza: “Me 

emocionei muito esta tarde, quase agora. Já não serei advogado” (1992, p. 17). Tal certeza 

existencial se explicita pelas palavras ditas ao dentista: 

 
Creio que você, sua esposa, sua filha, sua sala de jantar, sua sala de visita 

vão viver uns dias como se estivessem entre parênteses com relação aos 

vexames de seu débito. Só na próxima semana poderei ver o credor a quem 

devolverei a causa. Mais uma semana possivelmente, ele levará para 

conseguir outro necessitado como eu para ser seu advogado. Isto lhes dará 

um pouco de ar, mesmo entre parênteses. Gostaria de lhe dizer também que, 

com você, encerro a minha passagem pela carreira nem sequer iniciada. 

Obrigado (Ibid., p. 18). 

 

 Ali estava expresso o dito e o não dito. O espaço de contemplação entre a situação 

posta e a decisão foi tomado pela transcendência. No lugar mais sutil deixado pela obviedade, 

surge a transcendência como fundamento das convicções que encadeiam toda a história das 

nossas decisões. Nisto, a liberdade assume um lugar de boniteza, de eticidade e de 

responsabilidade que selam a comunhão no silêncio assumido. Na liberdade, se expressa a voz 

do silêncio que compreende a convicção mais profunda. Na liberdade, a estética do feito 

torna-se ética no dito e a eticidade responsável torna-se fato de comunhão. 

 O processo de liberdade implica a possibilidade da libertação. As decisões do ser 

humano incidem diretamente na libertação das amarras que impedem a autêntica liberdade. O 

gosto da liberdade gera o sonho pela justiça, pela equidade, superando os obstáculos em vista 

da realização histórica da vocação humana para ser mais. O gosto de liberdade gera-se no 
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amor à vida, no medo de perdê-la. “A luta, afinal, não é pela santificação de homens e de 

mulheres, mas pelo reconhecimento deles e delas como gente finita, inacabada, histórica, por 

isso mesmo capaz de, negando a bondade, tornar-se malvada; mas, reconhecendo a bondade, 

tornar-se amorosa e justa” (2003b, p. 208). 

 A liberdade só é vivida de forma autêntica pelo comprometimento histórico. A 

autenticidade da libertação encontra a sua razão de ser na expressão autêntica da sua 

liberdade. Liberdade tem nome de gente, é histórica, é perpassada pela possibilidade e 

carregada de sonhos e esperanças que alimentam o cotidiano dos homens e das mulheres; 

liberdade tem um espaço próprio para se manifestar, de tal forma que é este espaço onde se 

exprime as sementes de um novo mundo, de uma nova terra, pois  

 
A Terra da gente envolve luta por sonhos diferentes, às vezes antagônicos, 

como os de suas classes sociais. Minha Terra não é, afinal, uma abstração. 

Quando penso em minha Terra, tanto me lembro da soberba do rico, de sua 

raiva pelos pobres, quanto da desesperança destes, forjada na longa vivência 

de exploração ou na esperança que gesta na luta pela justiça (FREIRE, 2006, 

p. 28). 

  

 A liberdade só pode ser assumida na responsabilidade mútua, enfrentando os limites e 

falando eticamente. Apostar na liberdade é fundamental para assumir as decisões diante de 

outras liberdades, diante dos limites que o encontro com a realidade e com os outros nos 

impõem. É decidindo que aprendemos a lidar com a liberdade. É decidindo que assumimos o 

risco da autonomia perante os outros que se encontram diante de nós. Mesmo diferentes, as 

outras liberdades contribuem com a magnitude da nossa própria liberdade. Ser livre não é 

decidir por si, mas decidir perante outras liberdades. 

  

4.3.2.2 Ttranscendência e religiosidade 

 

 O coração humano é movido pela liberdade em perceber as suas razões mais 

profundas e a elas atribuir sentido. Os homens e mulheres de todos os tempos e lugares têm 

buscado essas razões por meio de suas crenças e atitudes religiosas (orações, sacrifícios, 

cultos, meditações, etc.). Mesmo diante das ambiguidades que essas formas de expressão 

comportam, estas se apresentam tão universais que se reconhece o fato de o ser humano ser 

detentor da dimensão espiritual, reconhecidamente chamado de ser religioso.  

 Todo ser humano é um ser religioso à medida que assume a sua postura ontológica de 

transcendência. Significa a capacidade de cada homem e mulher em dialogar com o seu eu 

profundo e se harmonizar com os apelos que vêm da sua interioridade. Essa compreensão de 
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religiosidade pode ser vivenciada por professantes de algum credo religioso, agnósticos e 

descrentes. Não importa a sua condição, mas a sua estrutura de desejo e utopia na comunhão 

com o universo da sua interioridade; com o reconhecimento de que em cada homem e mulher 

a dimensão espiritual está inserida na condição humana.  

 Uma das formas de viver a dimensão da religiosidade é através da unidade complexa 

entre fé e religião. A fé é o encontro vivo com um ser transcendente. Nesse encontro calam-se 

as palavras. Não valem as normas. O rito se esvazia para dar lugar à grandeza transbordante, à 

suprema alteridade e ao eterno Amor. Há uma mudança de estado de consciência em que tudo 

fica numinoso e manifesta-se o Mistério, vivenciando a mística do silêncio e do diálogo direto 

com o Supremo, lá onde as palavras e os conceitos são transfigurados; a religião é concreta, 

imanente, detentora de ritos, credo, moral e teologia, santos e santas, hierarquia, festas e 

celebrações.  A religião é a forma mais concreta de viver a fé. Ali onde o mistério age, mas 

não é visto, apenas experienciado, apenas celebrado. 

 Devido às suas raízes históricas e à sua educação familiar, é o Cristianismo a religião 

que está presente na maioria dos escritos de Paulo Freire. O Cristianismo é marcado pela 

pessoa histórica de Jesus Cristo que, sendo Judeu, vive as tradições de sua gente e impregna 

uma mística própria do Messias, aquele que era esperado para redimir a humanidade. Na 

perspectiva da fé, esse Jesus é a encarnação de Deus, vive, sofre e morre para a Redenção da 

humanidade. É o Redentor e Salvador. Aquele que, sendo Deus, torna-se profundamente 

homem; e, sendo homem, torna a humanidade muito mais próxima de Deus, do eterno, do 

Absoluto.  

A figura de Jesus de Nazaré aliava uma paixão amorosa por Deus e uma paixão 

ardente e libertadora pelos pobres. Conjugava o universal com o particular, articulava o 

projeto do Reino – a revolução absoluta da criação – com o cuidado com a fome e o 

sofrimento das multidões. Agia com consciência buscava a libertação dos males e a 

reintegração dos excluídos na sociedade. Era Deus mesmo em meio à humanidade, o grande 

“arquétipo do amor incondicional e da proximidade de Deus”. 

 A presença da figura de „Deus‟ nos escritos de Paulo Freire acontece a partir da 

manifestação histórica da fé. Uma inserção que requer não apenas uma fé „espiritualista‟, mas 

uma fé de compromisso. Deus é mais que uma figura meta-histórica. Ele é a inspiração da 

força criadora da qual todas as coisas provêm e para a qual todas as coisas se orientam. É na 

história que este Deus encontra razão de ser. Como Pai, não pode ser desejo seu que os seus 

filhos sofram, que os seus filhos vivam sem educação, direitos e esperança de dias melhores 

(1992, p. 49). Deus não pode ser Deus se nega aos seus filhos a condição de serem filhos. 
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  A relação com Deus perpassa as ideologias. Cria-se uma mística em que a presença 

divina é alento da busca de uma mística para a luta. Deus na história é visto além da sua 

função Onipotente, Onisciente e Onipresente. O poder de Deus só tem sentido se a sua 

presença for marcada pela profundidade da sua consciência de Pai verdadeiro. Esse olhar 

acerca de Deus, contraria a ideia mágico-mítica de Deus, a ideia de que há Deus de 

Transcendência que manipula os seus filhos na imanência.  

A história das religiões é sempre a história dos homens e mulheres que se curvam à 

magicidade estupenda do divino, que fogem do mal em busca do bem, que fogem do pecado 

para alcançar a salvação.  

 
A Teologia da libertação, diga-se de passagem, significa uma radical ruptura 

com essa forma mágico-mítica de religiosidade e, pondo suas raízes na 

experiência concreta tempo-espacial, dos homens e das mulheres, do Povo 

de Deus, fala de outra compreensão da História, na verdade feita por nós. De 

acordo com esta inteligência da História, Deus é uma Presença nela que, 

porém, não me proíbe de fazê-la. E de fazê-la não no sentido da negação dos 

direitos dos outros, só porque diferentes de mim (FREIRE, 1997a, p. 33) 

 

 Deus é Presença na História. Como „presença‟, Ele carrega uma coerência histórica a 

partir da qual não pode se contradizer por atitudes que inviabilizam as criaturas livres. A 

história dos homens e mulheres não é condicionada pelo Absoluto e nem o Absoluto 

condicionado pela existência humana. Não há subserviência histórica. O que há, é o respeito e 

a participação na vida um do outro pela „Graça‟. E é nesta participação que os oprimidos 

reconhecem o direito de crer em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua presença na 

história.  

 A formação cristã e o olhar para um Deus muito mais próximo que distante, corrobora  

as marcas da formação cristã freiriana e a partir de onde se percebe a sua opção político-

pedagógica-progressista. Segundo Freire, é impossível “compatibilizar a camaradagem de 

Cristo com a exploração dos outros, o bem querer ao Cristo com a discriminação de raça, de 

sexo, de classe” (2003b, p. 121). Trata-se de uma fé militante em que acreditar em Cristo não 

teria sentido algum se não viesse acompanhado do toque histórico da vida sofrida do seu 

povo, do sonho e da libertação almejada e, de outra forma, seria vazio acreditar nos embates 

históricos se não fosse a força mística de Cristo. 

 No seu Livro “À sombra desta mangueira” (2006), Freire fala livremente do que 

significa olhar para Deus e olhar para o povo numa perspectiva histórico-crítica-pedagógica. 

Num primeiro momento, ele não concorda com a ideia de que Deus seja fatalista a tal ponto 

de punir os seus filhos por estarem lutando contra as injustiças e abençoar a aceitação 
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designada do desamor.  Esse discurso é um discurso de anestesia histórica, em que os 

dominadores usam Deus para justificar os seus fins opressores; num segundo momento, Freire 

acredita que não se pode querer lutar contra a religiosidade das classes populares, pois é um 

direito seu, mas deve-se, sim, superar com elas a ideia de um Deus a serviço dos fortes por um 

Deus que esteja do lado da justiça, da verdade e do amor; num terceiro momento, é clara a 

ideia de que não podemos recusar a contribuição dos que não têm fé e nem ser recusados 

porque a temos. O que se torna inadmissível, no entanto, é utilizar esta mesma fé a serviço da 

alienação. 

 Assim, o próprio Freire conclui: 

 
Jovem ainda, li em Miguel de Unamuno que “as ideias se têm, nas crenças se 

está”. Estou na minha fé mas, porque ela não é imobilizante, estar nela é 

mover-me, é engajar-me em formas de ação coerentes com ela. Em práticas 

que a a dizem, jamais em práticas que as desdizem. Des-dizer a fé não é não 

ter fé, e sim, contra-dizê-la com atos. Não ter fé é possibilidade e direito dos 

seres humanos que deixam de o ser, se castrados em sua liberdade de crer ou 

não crer. O mal não é crer, não é ter fé, mas dizer-se dela portador e ao 

mesmo tempo contradizê-la em sua ação (p. 85). 

 

4.3.2.3  Cristianismo e teologia da libertação 

 

Os Cristãos da América Latina, a partir da década de 1960, resgataram uma teologia 

que há vinte séculos vinha sendo silenciada: a Teologia da Libertação. Esta teologia não é um 

suporte para os caprichos revolucionários de ideologias marxistas, como foi denominada por 

muitos. A Teologia da Libertação era uma volta à teologia das primeiras comunidades cristãs, 

a qual partia da periferia para o centro. Tal pensamento incomodava, pois descentralizava 

poderes, derrubava tronos e desmitificava pompas hierárquico-eclesiásticas. Tratava-se da 

genuína teologia cristã, capaz de fazer opções e assumir causas na radicalidade do seguimento 

de Cristo. 

A Teologia da Libertação lembra ao Cristianismo que os pobres são lugar teológico, 

lugar por excelência do Mistério de Deus com os homens e mulheres do nosso tempo. A 

comunidade Povo de Deus irrompe na comunidade dos Pobres:  

 
Deus juntou um povo especialmente seu: Povo de Deus. Tal povo é 

recrutado dentre os empregados e as empregadas, homens e mulheres, 

Gregos e Bárbaros. Esse povo tem a sua lei: o amor de Deus ao próximo. 

Tem as suas assembleias, a sua hierarquia, as suas insígnias e os seus usos. 

Esse povo é chamado a dar testemunho de Cristo e da sua caridade. É um 

povo composto por pecadores, mas que fazem penitência e se esforçam por 

caminhar no caminho da conversão (CONGAR, 1965, p. 19). 
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Afirmar que a comunidade dos pobres e oprimidos é expressão da verdadeira 

comunidade „Povo de Deus‟ não significa propor um novo pensamento acerca do seguimento 

de Cristo. As primeiras comunidades eram comunidades de pobres, pastoreadas por pobres e 

em caminhada com os pobres. Nessas comunidades, era nítida a relação entre a pessoa de 

Jesus e a esperança do povo. “os pobres são os que mantêm viva a pergunta sobre Deus, 

Cristo, o amor, a justiça e o pecado; (...) são os que quebram o interesse prévio ao 

conhecimento dessas realidades; (...) são os que mantêm viva a exigência ética do 

cristianismo e a necessidade de suas concretizações” (SOBRINO, 1982, p. 106).  

O caminho histórico da luta pedagógica de Paulo Freire passa pela sua experiência das 

comunidades de fé, mais especificamente as reflexões acerca das Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs) espalhadas pela América Latina e amparadas pela reflexão da Teologia da 

Libertação. Num primeiro momento, a comunidade vivenciada enquanto atitude de fé e, no 

segundo momento, como lugar da convivência e da partilha das diferenças experiências da 

mesma fé. Trata-se da teologia que já estava disseminada em toda a América Latina e África, 

a Teologia do Deus mais próximo e libertador. Uma teologia que propunha aos cristãos, 

católicos ou protestantes, uma presença verdadeiramente de fé dos homens e mulheres na 

história (1992, p. 180); uma teologia em que a salvação dos homens e das mulheres passava 

pela libertação contínua e pela reinvenção do mundo; uma teologia, enfim, que transparece 

uma educação marcada pela justa raiva: 

 
A de Cristo contra os vendilhões do Templo. A dos progressistas 

contra os inimigos da reforma agrária, a dos ofendidos contra a 

violência de toda discriminação, de classe, de raça, de gênero. A dos 

injustiçados contra a impunidade. A de quem tem fome contra a forma 

luxuriosa com que alguns, mais do que consomem, esbanjam e 

transformam a vida num desfrute (FREIRE, 1997b, p. 45). 

 
 

4.4 - EDUCAÇÃO E INTEGRALIDADE: AS MARCAS DA TRANSCENDÊNCIA NO 

PENSAMENTO PEDAGÓGICO DE PAULO FREIRE  

 

 

 O conjunto das nossas reflexões até aqui delineado visou apresentar o que se pode 

denominar de componentes práxico-pedagógicos da educação libertadora. Trata-se de um 

percurso assumido a partir do intuito de conceber a história como loco primeiro de uma 

educação integral marcada pelas ideias de emancipação e de transcendência. Ambas fazem 

parte do edifício de práticas educativas que visam o compromisso com o desenvolvimento 
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integral do ser humano. Não há emancipação se não for do ser humano por inteiro, assim 

como não há integralidade se não for com o intento do reconhecimento emancipatório, 

principalmente no que toca ao universo educativo. 

 Desde o início do nosso estudo chamamos a atenção para algo peculiar no pensamento 

de Paulo Freire: a transcendência está imbricada na sua concepção de educação, no entanto, 

ela não é assumida em sua intensidade, isto é, ele considera a transcendência, admite a sua 

validade, mas não orienta diretamente a sua ação pedagógica pela transcendência dita vertical. 

Trata-se de uma pedagogia que reconhece o aspecto da transcendência em dois âmbitos de 

verticalidade e horizontalidade, especialmente em sua raiz religiosa e teológica, mas não a 

assume como questão central do seu pensamento pedagógico. 

 Por isso, o que aqui tentaremos desenvolver é a compreensão das marcas visíveis e 

históricas que visualizamos como sendo da transcendência. Da mesma forma, não é intuito 

nosso colocar a transcendência onde não há espaço para ela no pensamento do autor, mas sim, 

visualizar na proposta pedagógica que se apresenta, os principais elementos que podem 

indicar a interpelação que a transcendência faz ao processo de formação humana, 

principalmente no que toca à ética e à estética, a presença e o diálogo. 

Se a história é o lugar próprio das possibilidades humanas, é nela também que se 

concretiza a pedagogia da práxis (MENDONÇA, 2008, p. 22). Uma pedagogia histórico-

dialética que se inicia na experiência da vida e tem o seu coroamento nas leituras 

decodificadoras das relações; uma pedagogia que se firma no campo das possibilidades e abre 

caminho para as práticas educativas mais humanizantes e humanizadoras;  uma pedagogia que 

olha de frente para o ser humano e o concebe na sua inteireza, na conjugação das suas mais 

diferentes dimensões e na integralidade mais plena dos seus atos. 

 Paulo Freire toma a pedagogia da práxis como projeto de embasamento intelectual e 

educativo. Ele centraliza o seu discurso na dimensão histórica do ser humano, considerando as 

suas estruturas econômicas, políticas e sociais e a consequente necessidade de transformação 

das condições históricas de opressão. Mas essas condições carecem de sentido e significado. 

No discurso de Freire, a figura do oprimido dá o significado necessário para embasar a sua 

militância política e pedagógica, pois assume uma conotação iconográfica do que se possa 

chamar „destinatário primeiro do ato educativo‟. A opção pelo oprimido assume o discurso 

dos despossuídos da terra, o que faz lembrar a direta relação com as figuras bíblicas dos 

“anawins” e do “pobre de Javé”, também presentes no discurso teológico na América Latina 

a partir da segunda metade da década de 1960 e que se explicita no desenvolvimento da 

Pedagogia Libertadora. 
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 Desde “Educação como prática da liberdade” (2002a) já é notória a opção de Paulo 

Freire pela mística militante cristã, o que fez com que fossem resgatados para o campo 

pedagógico conceitos como os de Espiritualidade, Graça e Transcendência (p. 47-49). Mesmo 

diante da sua postura crítico-histórica surgida da sua formação humanista marxista, Freire 

deixa transparecer a influência que recebeu do humanismo cristão, em especial de Jacques 

Maritain, Georges Bernanos, Emmanuel Mounier e Alceu de Amoroso Lima. 

 
A importância que tem o pensamento teológico na construção da pedagogia 

de Paulo Freire é fundamental para que se entenda o sentido de sua visão 

libertadora e humanista em relação aos seres humanos. Muito dessa 

influência se deve à própria história de vida de Freire e de militância em 

movimentos ligados à Igreja Católica e, posteriormente, à sua atuação 

profissional vinculada à Igreja. Contudo, a influência do catolicismo francês, 

inspirado pelo “maritainismo” e pelas ideias de Mounier, durante as décadas 

de 1950 e 1960, no Brasil, asseverou a convicção cristã politicamente 

engajada e socialmente comprometida com as atividades comunitárias em 

defesa de uma vida de permanente libertação humana (MENDONÇA, 2008, 

p. 30).  
 

 A concepção freiriana de Transcendência é dialética. Não afirma a univocidade da 

transcendentalidade e nem o isolacionismo da mundanidade. História e Meta-história se 

afirmam e se revelam na sua mutualidade. Trata-se de uma mística histórica na qual a 

imanência-mundanidade é marcada pela sua luta político-pedagógica na história e a sua 

concepção transcendência-transcendentalidade é considerada para além do metafisicismo 

dualista. Mundanidade e Transcendentalidade são as duas formas encontradas por Freire para 

afirmar o seu discurso educativo e libertador embasado na Transcendência. 

 Assim, acreditamos que o conceito de Transcendência, pautado na sua compreensão 

dialética entre mundanidade e transcendentalidade, compõe eixo importante que inspira o 

pensamento pedagógico freiriano. Tanto a relação histórica quanto a consideração dos 

aspectos Meta-históricos fazem parte de um mesmo processo que encontra no ser humano a 

compreensão do autêntico significado do quefazer pedagógico. É na consideração desta 

herança apreendida por Freire, em especial o Cristianismo, que se configura o que podemos 

chamar de uma educação profundamente humanista, capaz de perceber-se para além da 

educação meramente escolarizante e propor práticas condizentes com a autonomia e com a 

presença ética e estética dos sujeitos envolvidos no processo educativo. 
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4.4.1  Uma pedagogia humanista e humanizadora: a centralidade do ser humano. 

 

 O Séc. XX foi marcado pelo desenvolvimento de diferentes correntes de pensamento 

filosófico, social e político. Na sua primeira metade, a Europa difundiu uma epistemologia 

profundamente marcada não mais pelo puro racionalismo, próprio da idade das luzes, mas 

pela aplicabilidade das ideias à prática, com o surgimento do pensamento marxista e da sua 

consequente aplicabilidade ao socialismo real e científico. O que parecia superação da 

metafísica clássica começou a ter diferentes interpretações, de tal forma que a história se 

deparou mais uma vez com uma espécie de reducionismo epistemológico e histórico e estar 

fora desse eixo ortodoxo parecia contrapor-se ao desenvolvimento da humanidade.  

O fracasso do socialismo real e as duas grandes guerras mundiais fizeram com que 

surgissem diferentes grupos que redimensionaram os meta-discursos anteriormente absolutos 

e passaram a ter um ponto comum de interpretação da história: o ser humano. A centralidade 

já não era mais o pensamento religioso medieval ou o racionalismo antropocêntrico do 

Renascimento, mas o ser humano como ator e protagonista da sua própria história. E a 

consequência desta centralidade ecoa na formação de todos aqueles que procuravam o 

engajamento político e filosófico no decorrer deste tempo. Assim aconteceu quando do 

surgimento da Escola de Frankfurt na Alemanha, formada por grupos heteredoxos que 

questionavam os métodos socialistas e que, por isso, foram perseguidos e, com a ascensão do 

nazismo, puderam provar uma verdadeira diáspora pelo mundo; houve os grupos de cristãos 

que abraçando o discurso de Santo Tomás de Aquino, os neotomistas, reinterpretavam a 

história à luz da busca de uma unidade entre a Razão e a Fé para os novos tempos; e, por fim, 

um grupo que se solidifica principalmente a partir da segunda grande guerra mundial, os 

existencialistas, e que pode ser caracterizado a partir de dois grupos: um que assume a crítica 

radical a toda e qualquer metafísica teológica e se apega à radicalidade da liberdade e da 

existência; e o outro, que apega-se igualmente à liberdade e à existência do ser humano, mas 

não nega a possibilidade da transcendência presente na metafísica teológica. 

Todos esses movimentos surgidos na Europa ecoam no Brasil fortemente no campo 

político, social e pedagógico, principalmente através daqueles que indo para a Europa 

voltavam com ideias de emancipação e renovação social. Ligado aos movimentos de base, 

Paulo Freire recebe a influência, sobretudo, do Humanismo Cristão, que só pode ser 

compreendido “pela relação a Cristo, o Deus-Homem, o homem mais perfeito e mais 

completo que existiu, segundo os Cristãos” (NOGARE, 1994, p. 43) e que, por assim se 

apresentar, carregou atitudes profundamente direcionadas à Integralidade e à Emancipação do 
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ser humano tais como: tratar os homens e as mulheres como pessoas, chamar pelo nome, 

anunciar a libertação para todos e pregar o amor.  

Essa concepção antropológica considera como fundamental a compreensão do ser 

humano unitário, um composto de matéria e espírito e formado por uma unidade substancial 

tão íntima e profunda chamada corpo e alma. Na mesma lógica da unidade, surge a definição 

de pessoa que, Segundo Nogare (1994), Santo Tomás de Aquino toma emprestado de Boécio: 

“pessoa é toda substância individual de natureza racional: ou, o que dá no mesmo, pessoa é o 

ser que subsiste distinto na natureza racional” (p. 52). Mas é o personalismo francês de 

Emmanuel Mounier que exerce uma profunda influência no pensamento freiriano. Mounier 

recusa a solução do totalitarismo fascista e comunista, assim como o individualismo do 

capitalismo, e inaugura um projeto de reconstrução social positivo centrado na pessoa e que 

representa uma verdadeira civilização personalista. Uma civilização cujas estruturas e espírito 

se orientam para a realização do ser humano como pessoa; uma civilização em que as 

coletividades naturais são reconhecidas na sua realidade e cuja finalidade primeira é 

possibilitar a cada pessoa a oportunidade de viver como pessoa, isto é, conseguir  alcançar o 

máximo de iniciativa e de responsabilidade da vida espiritual (NOGARE, 1994, p. 135).  

 O que Paulo Freire faz é tomar os conceitos e valores desta formação humanista e os 

incorpora através da prática à sua concepção de educação. Isso é fortemente apresentado nas 

suas obras produzidas durante o exílio e, sobretudo, nas obras pós-exílio, quando reavalia 

posturas e assume novos comprometimentos diante dos movimentos sociais e dos embates 

políticos causados pelos ventos da nova democracia mundial. Ele chega do exílio após um 

longo trabalho junto aos diferentes países em desenvolvimento e assessorando diretamente o 

Conselho Mundial de Igrejas, Instituição que o tornou mais familizarizado à prática 

emancipadora presente no Cristianismo. 

A educação e as atitudes pedagógicas dão espaço à transcendência quando se veem 

interpelados pelos anseios mais fundamentais e realizadores da condição humana. O primeiro 

passo é tornar a pessoa elemento central do processo pedagógico, pois o ato de educar inclui o 

ato de existir individualmente como pessoa, assumindo a responsabilidade diante das 

situações e dos desafios que se colocam. 

A centralidade da pessoa faz o processo formativo voltar-se para o humano em suas 

dimensões integrais: o ser humano físico e concreto, de situações históricas de embates e 

superações; o ser humano sensitivo, enriquecido pelas suas trocas e sensações; o ser humano 

que se relaciona e mantém os afetos como elementos de enriquecimento mútuo; o ser humano 

que pensa, que sabe e que conhece, etc. Porém, nada se iguala ao que a educação pode fazer 
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pautando-se nos fundamentos: olhar para além das dimensões, e através delas, e vislumbrar a 

ideia de que no fundamento de toda opção está uma realidade que é mais profunda e 

inobjetivável e que está na raiz de todas as nossas convicções e utopias e que é, a partir dela 

que realizamos e percebemos o que há de mais verdadeiro em nós. 

O fundamento da educação passa pela consideração da pessoa como centro. Educar é 

um ato de curiosidade que só pode ser efetivado pelo sujeito-pessoa que conhece e que é 

muito mais do que um sujeito manipulador de objetos a serem conhecidos. Conhecer é um ato 

de busca, de aproximação do objeto a ser conhecido e de distanciamento deste objeto para que 

se gere uma experiência relacional entre os sujeitos envolvidos no processo de educar. A 

educação compreende o ato de conhecer, mas não se restringe a ele. Para conhecer é 

necessário despertar uma paixão pessoal, um amor à liberdade sem a qual todo ato educativo e 

de conhecimento perde o seu sentido.  

A razão e o fundamento de toda paixão amorosa, de toda liberdade e de todo amor está 

na transcendência. Prova disso é a tentativa em objetivar o que é para Freire a principal de 

todas as vocações: o ser mais. Por mais que tenha funcionado muito mais numa perspectiva 

política e emancipatória, o ser mais freiriano indica que há „algo mais‟ que está no 

fundamento de todas as nossas opções e atividades pedagógicas, que é a transcendência. O ser 

mais se coloca para a transcendência numa perspectiva de ser menos do que a própria 

transcendência, pois „no que‟ vai se tornar será muito menos que a realidade transcendente 

que, em si, é muito „mais‟ que o próprio „mais‟ já realizado. 

A pessoa que está envolvida na própria existência já é por si vocacionada para a 

humanização.  “Vocacionado”, aqui, é um termo originário do discurso cristão que está 

presente nos escritos freirianos e é fruto da concepção de que o ser humano precisa ser 

reconhecido na história como protagonista do processo para a emancipação.  

 

Daí que insista também em que esta “vocação”, em lugar do ser algo a priori 

da história é, pelo contrário, algo que se vem constituindo na história. Por 

outro lado, a briga por ela, os meios de levá-la a cabo, históricos também, 

além de variar de espaço-tempo a espaço-tempo, demandam, 

indiscutivelmente, a assunção de uma utopia. A utopia, porém, não seria 

possível se faltasse a ela o gosto da liberdade, embutido na vocação para a 

humanização. Se faltasse também a esperança sem a qual não lutamos 

(FREIRE, 1992, p. 99). 

 

 O processo de educar está imbricado no resgate histórico da liberdade que fundamenta 

a utopia. A negação da liberdade não encontra a sua origem em realidades meta-históricas. É 

na história que se constituem os sonhos e as esperanças que orientam os seres humanos para a 
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superação de toda desumanização. O educador tem a função de ser guia do educando, mas é 

pelo educando, pela sua realidade, que começa o ato de humanização. Entre o que pertence ao 

educador e ao que pertence ao educando, o ponto de partida é sempre a experiência do 

educando. O “aqui” e “agora” do educador difere do “lá” do educando. Por isso que educar é 

partir do “lá” do educando para chegar ao “aqui” do educador e não se contentar com o “já 

chegado”, pois a meta é o “mais-além” (FREIRE, 1992, p. 59). 

 A educação ensina a paixão do ser humano pela liberdade. A liberdade de poder dizer-

se enquanto ato pedagógico e enquanto ato pessoal de existência. Podemos nos dizer pela 

capacidade espiritual e racional da qual somos portadores e a partir da qual tornamo-nos 

capazes de discernir entre o que o ser humano é, em boa parte do tempo em face de não-ser, e 

o que o ser humano poderá ser. Quase sempre estaremos a nos deparar com o “pecado” da 

negação e a busca de superar este ato negador do ser humano. A nossa liberdade não consiste 

numa “salvação” já preestabelecida, mas compreende a ideia de que caminhamos no processo 

de construção deste projeto „salvador‟.  

 Para Freire, a História é este lugar onde se exerce a liberdade. O lugar onde se cria a 

dialética pedagógica em que a educação é prática da liberdade e a liberdade é fruto de uma 

educação pautada na vocação ontológica do ser humano em ser mais:  

 

Pensar a História como possibilidade é reconhecer a educação também como 

possibilidade. É reconhecer que se ela, a educação, não pode tudo, pode 

alguma coisa (...) Uma de nossas tarefas, como educadores e educadoras é 

descobrir o que historicamente pode ser feito no sentido de contribuir para a 

transformação do mundo, de que resulte um mundo mais “redondo”, menos 

arestoso, mais humano, em que se prepare a materizalição da grande Utopia: 

Unidade na Diversidade (FREIRE, 1997a, p. 36). 

 

 Se é na história onde se exerce a liberdade, é também na história o lugar onde se vive a 

transcendência, que aqui é vista como fundamento da liberdade de educadores e educandos 

que estão num processo de comunhão e de unidade para o exercício da liberdade enquanto 

comprometimento fundamental do ser humano. É na história que encontramos com a utopia e 

com a esperança e é nela que todos os dias Freire desenvolveu os gestos de uma autêntica 

liberdade. 

O projeto pedagógico emancipador mantém lealdade ao homem e à mulher. O 

educador progressista não separa a sua atividade militante da sua atividade teórica, mas ao 

contrário, ali encontra fundamento para as estratégias de ação (FREIRE, 2006, p. 70). Só a 

partir da capacidade de decidir e de romper com as experiência negadoras da vida é que o 
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mundo pode ser reinventado. O mundo não é um suporte vazio onde o ser humano exerce as 

suas ações e derrama as suas frustrações. O Mundo é o suporte dinâmico do exercício do “eu” 

diante de realidades objetivas de um “não-eu”; é o loco onde se vive a liberdade, o sonho e a 

esperança. Pelo exercício da liberdade, o ser humano alimenta os seus sonhos e vislumbra o 

amanhã esperançoso que pulsa em seu ser (FREIRE, 2006, p. 31). A esperança torna a 

educação muito mais factível à medida que é busca militante pela libertação através da 

comunhão e do pensamento crítico que reinventam o mundo. O que nos faz esperançoso não é 

a certeza do já alcançado, mas o movimento da busca, pois “não foi a educação que fez 

mulheres e homens educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que gerou a 

educabilidade. É também na inconclusão de que nos tornamos conscientes e que nos inserta 

no movimento permanente de procura que alicerça a esperança” (FREIRE, 1997b, p. 64). 

 Se na dinâmica da liberdade, do sonho e da esperança o educador não é sozinho, 

tampouco o é o educando. O educador é aquele que junto com o educando desenvolve o ato 

de ensinar como uma tarefa especificamente humana, formando para além do mero 

treinamento técnico e para além da mera formação teórica. O educador inspira o educando a 

trilhar um caminho pedagógico que não é neutro, que se define a favor da humanidade em 

consonância com a prática educativa. Na prática educativa o educador humanista faz opções 

claras e compatíveis com a busca do ser mais e que, de forma relacional, toca com 

propriedade o ser do educando. É uma opção não apenas pelo ser humano, mas uma opção a 

favor de tudo o que pode conduzi-lo à emancipação nos seus âmbitos diversos e nas suas mais 

diferentes dimensões: 

 

Sou professor a favor da boniteza da minha própria prática, boniteza que 

dela some se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este 

saber, se não luto pelas condições materiais necessárias sem as quais meu 

corpo, descuidado, corre o risco de se amofinar e de já não ser o testemunho 

que deve ser de lutador pertinaz, que cansa mas não desiste. Boniteza que se 

esvai de minha prática se, cheio de mim mesmo, arrogante e desdenhoso dos 

alunos, não canso de me admirar (Ibid., p. 115-116).  

 

4.4.2  Por uma pedagogia da ética e da estética 

 

 A pedagogia da práxis freiriana é a pedagogia da boniteza integral, isto é, envolve a 

prática de educadores e educandos movida pela responsabilidade de torna-la esteticamente 

factível e humanamente realizadora. A beleza da prática enobrece a tarefa pedagógica e abre 

caminhos para um processo contínuo de inteireza e integralidade. Não basta que a prática seja 
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correta, pois a retidão da conduta vem acompanhada da capacidade que comungar boniteza e 

eticidade. Nesta comunhão, revela-se o gosto pelo que se nos apresenta de tal forma que a arte 

de contemplar deixa de ser mero ato teórico para ser uma atitude estética.  

 Falar de ética e de estética na educação é preocupar-se com as convicções mais 

profundas que compõe o ato humano de educar e de ser educado. O ponto de partida da ética 

pedagógica é sempre o olhar sobre a realidade, o olhar sobre o agir moral que antecede e 

sucede o próprio ato de educar. É um agir moral que vem acompanhado pela atitude estética, 

profundamente respaldada pela criticidade e pela responsabilidade do ato educativo. Por isso, 

ao falar de pedagogia da ética e da estética estamos falando de duas maneiras de conceber a 

prática educativa: a primeira, corresponde à compreensão do pensamento educativo de Paulo 

Freire como um processo ético-crítico; a segunda, por sua vez, corresponde às diferentes 

formas de conceber a prática da libertação como elemento de boniteza, eticidade e comunhão. 

 A percepção da boniteza e a compreensão da ação boa estão amplamente justificadas 

pelo toque humano na transcendência. a libertação está ancorada na liberdade e a boniteza 

está pautada na contemplação de tudo o que se apresenta como instigante na missão de gerar 

comunhão. 

 Segundo Dussel (2000), Freire é o “anti-Rousseau do século XX”
24

, pois cultiva uma 

dialogicidade intersubjetiva da razão discursiva ético-crítica: “Freire não é simplesmente um 

pedagogo, no sentido específico do termo, mas é algo mais. É um educador da „consciência 

ético-crítica‟ da vítimas, os oprimidos, os condenados da terra, em comunidade” (p. 427). 

Trata-se de uma consciência que não vigora no intimismo, mas na ação concreta de libertação. 

Freire acredita que é impossível educar sem que o educando se eduque a si mesmo no próprio 

processo de libertação. Essa consciência é fundamental para que o exercício da razão ético-

crítica seja condição do processo de uma educação integral. 

 

Por isso, o educando não é só a criança, mas também o adulto e, 

particularmente, o oprimido, culturalmente analfabeto, dado que a ação 

pedagógica se efetua no horizonte dialógico intersubjetivo comunitário 

mediante a transformação real das estruturas que oprimiram o educando. 

                                                             
24

 Fazendo uma comparação entre Rousseau e Freire, Enrique Dussel assim se expressa: “Quando Rousseau 

definiu o sujeito da pedagógica moderna, foi encontrá-lo em Emílio, um moço, do sexo masculino, solipsista, 

sem pais nem tradição, um curriculum burguês para formar espírito técnico-industrial que se deveria contrapor 

ao ancien régime. Freire, ao contrário, em sua pedagógica transmoderna de libertação, apóia-se em uma 

comunidade de vítimas oprimidas, imersas em uma cultura popular, com tradições, apesar de analfabetos 

miseráveis... „os condenados da terra‟. A causa de um educador, em tais circunstâncias, pareceria desesperadora: 

é o máximo de negatividade possível. No entanto, Freire julga o contrário. Por isso, no Capítulo III da 

Pedagogia do Oprimido, aborda o tema da „dialogicidade‟ como o método que permite a prática da liberdade aos 

não-livres; é a ação discursiva da comunidade dos sujeitos da sua própria libertação. A conscientização continua 

o seu processo e se vai desenvolvendo como um movimento de radicalização crescente” (2000, p. 441). 
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Este se educa no próprio processo social, e graças ao fato de emergir como 

“sujeito histórico” (DUSSEL, 2000, p. 435). 

 

 A proposta primeira da pedagogia freiriana é promover a consciência ético-crítica do 

educando, emergindo daí um novo “sujeito social”, capaz de alcançar a liberdade na práxis 

libertadora. Nisto, a ética na pedagogia freiriana não se restringe à forma teórica do agir, mas 

busca pensar a educação como objetividade do processo histórico, comunitário e real que faz 

com que o educando abandone a sua situação de vítima.  

 Na sua obra “Ética da Libertação” (2000), Enrique Dussel diz que Freire promove 

uma verdadeira “Revolução Copernicana” a partir da qual a pedagogia deixa de ser mera 

reflexão cognitiva do ato pedagógico para ser efetiva preocupação política e social. Por mais 

que a cientificidade pedagógica de Freire seja negada por alguns, ele não consegue dissociar a 

opção profissional do professor dos propósitos sociais e políticos (FREIRE, 1992, p. 80). Por 

isso, pensar a ética pedagógica freiriana é pensar o surgimento de uma ética amparada na 

crítica social e política, que é capaz de inaugurar uma educação libertadora e humanizadora. 

 A ética crítica está na raiz das iminentes ações educativo-libertadoras de Paulo Freire. 

Em se tratando de um modelo para muito movimentos de educação e libertação na América 

Latina e na África, a educação de cunho crítico toma como elementos importantes a 

consciência da realidade e a sua análise transformadora. A educação parte das situações reais 

do educando. À medida que os educandos se dão conta da sua realidade, a própria realidade se 

transforma em superação da negatividade histórica, compreendendo um conjunto contínuo de 

rupturas e decisões. Há uma percepção mútua entre a transcendência vertical e a 

transcendência horizontal, em que a segunda é mais manifesta que a primeira. 

A consciência é o primeiro passo para a ação ética. Somente de posse de um autêntico 

ato de consciência, no plano da apreensão objetiva, é que se torna possível a conscientização, 

que é a consciência crítica transformadora. Educadores e educandos participam deste processo 

ativamente e se tornam sujeitos da liberdade e da libertação inerentes ao processo de educar. 

O educando não pode temer a liberdade por estar em condição de “oprimido”. O educador, 

por sua vez, é a única esperança do educando, mesmo que não seja ele a libertá-lo, o educador 

tem a obrigação moral de fazer valer as suas opções e guiar o processo educativo a partir da 

relação testemunhal e histórica com o educando. 

A participação do educador encontra respaldo na vida do educando. Neste processo, 

não há professor e aluno em separado. O que há são dois seres humanos que ao mesmo tempo 

ministram conteúdos e deles aprendem a arte de concomitantemente serem professores e 
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alunos. O educador é o principal responsável de despertar a consciência crítica no educando, 

assumindo aquela que é a principal missão do educador: “dar ao educando maior criticidade, 

ao ensiná-lo a interpretar a realidade objetiva criticamente” (DUSSEL, 2000, p. 439). 

Mesmo tendo o mundo como mediação e suporte, é o encontro de sujeitos que aponta 

para a comunhão dialógica. O “sujeito”, para freire, além da identidade individual implica a 

representatividade da comunidade dialógica dos oprimidos que através da consciência crítica 

desenvolve uma dialética colaboração com os educadores. 

 
Freire desenvolve um discurso próprio a partir da realidade das vítimas do 

Nordeste brasileiro e da América Latina, para generalizar sua teoria e prática 

pedagógica na África primeiro e, posteriormente, em outros países 

periféricos, e também centrais. É uma pedagogia planetária que se propõe o 

surgimento de uma consciência ético-crítica. Sua ação educadora 

tende,então, não só a uma melhoria cognitiva, até das vítimas sociais, ou 

afetivo-pulsional, mas à produção de uma consciência ético-crítica que se 

origina nas próprias vítimas por serem os sujeitos históricos privilegiados da 

sua própria libertação. O ato pedagógico crítico se exerce no próprio sujeito 

e na sua práxis de transformação: a libertação assim é o “lugar” e o 

“propósito” desta pedagogia (2000, p. 443). 

 

A responsabilidade da prática libertadora exige uma eticidade da presença na qual se 

manifesta a inerente vocação do ser humano em “ser mais”. A exploração e a dominação 

negam a presença ética e mascaram o teor de responsabilidade que há na ação educativa. a 

educação para a libertação tem como imperativo ético e político o desvelamento da verdade 

(FREIRE, 1997b, p. 92). E a verdade é desvelada pela via da ética e da estética. A ação que 

liberta é a ação que torna bonita a existência e os processos nela contidos. “Faz parte da 

natureza da prática educativa a esteticidade, quer dizer, a qualidade de ser estética, de não ser 

alheia à boniteza” (FREIRE, 2003b, p. 157). 

 O saber estético também compõe o processo de conhecimento. Conhecer 

esteticamente é abraçar a curiosidade como algo que imprime gosto e boniteza. Para Freire, 

existe um tipo de curiosidade que faz com que nos entreguemos gostosamente à aventura de 

conhecer e, por ser assim, assume uma nova configuração e significado: 

 

Nesse domínio, contudo, nossa curiosidade é desarmada, espontânea, sem 

rigorosidade metódica. Ela não é sem método, pois não há curiosidade a que 

falte método: ela é metódica em si (...) Ela me faz parar e admirar o pôr do 

sol. É o que me detém, perdido na contemplação da rapidez e elegância com 

que se movem as nuvens no fundo azul do céu. É o que me emociona em 

face da obra de arte que me centra na boniteza (FREIRE, 2006, p. 77). 
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 A responsabilidade ética e estética cria uma mística educativa. O bom e o belo 

invadem a relação entre educador-educando e assim o fazem porque cada sujeito pedagógico 

carrega consigo um tipo de fé que imprime comprometimento com a “superação da realidade 

opressora e pela construção de uma sociedade menos feia, menos malvada, mais humana” 

(Ibid., p. 85); um tipo de fé que se compromete com os “condenados da Terra”, os excluídos, 

e assume a educação libertadora como forma privilegiada de se desenvolver a ética universal 

do ser humano, enfatizando, sobretudo, a responsabilidade no ato de educar a qual consiste 

em reconhecer a prática educativa como prática formadora de educadores e educandos 

(FREIRE, 1997b, p. 16). 

 Ética e estética assumem a conotação de universalidade. O sujeito individual e o 

sujeito coletivo vislumbram o agir ético-estético nas práticas que dão significado ao ato de 

educar. Aprender e ensinar são elementos necessariamente ético-estéticos. É uma postura que 

condena o cinismo negador do ser humano e não nega a beleza da verdade contida no ato 

pedagógico; é o compromisso de não iludir os mais fracos e nem sepultar o sonho e a utopia; 

é, enfim, uma ética que se sabe afrontada pela discriminação de ração, de gênero e de classe: 

“É por esta ética inseparável da prática educativa, não importa se trabalhamos com crianças, 

com jovens ou com adultos, que devemos lutar. E a melhor maneira de por ela lutar é vivê-la 

em nossa prática, é testemunhá-la” (BUBER, 1979, p. 14). 

   

4.4.3  Uma pedagogia da presença: ensinar como quem aprende e aprender como quem 

ensina.
25

 

 

 O diálogo é encontro autêntico de „presença‟. A atualidade do encontro implica 

“presença” em sua totalidade, na relação entre dois seres que se reconhecem e se afirmam na 

inteireza da existência. Ser inteiro é condição para o Encontro. Só há encontro na lucidez da 

                                                             
25

 A concepção de presença e diálogo em Paulo Freire evoca a compreensão dos mesmos conceitos 

em Martin Buber. Paulo Freire coloca o diálogo na perspectiva práxico-histórica libertadora, isto é, o 

diálogo só existe na perspectiva dos indivíduos se permitirem horizontalmente não apenas um contato, 

mas uma troca de existências e de significados concretos de libertação. Nesse sentido, só é possível o 

diálogo se houver a superação da verticalidade entre os sujeitos, isto é, não pode haver diálogo entre 

opressor e oprimido, quem está em cima e quem está embaixo. Buber, por sua vez, evoca o diálogo na 

perspectiva existencial, pressupondo a ideia de que cada indivíduo carrega consigo a possibilidade da 

relação e que, dependendo da disposição do sujeito em se tornar presença é que o diálogo pode ou não 

ser tornar um elemento factual. Sobre isto, recorremos ao trabalho apresentado nesta Universidade sob 

a orientação do Prof. Dr. Ferdinand Röhr: QUERETE, Suzana Cortez Moraes. Diálogo e Educação. 

Estudo comparativo sobre o conceito de Diálogo no Pensamento filosófico e Pedagógico de Paulo 

Freire e de Martin Buber. Dissertação de Mestrado. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 

2007. 
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ação e na veracidade das intenções. Assim também o é no ato antropológico de educar. A 

educação é permeada pelo encontro de intenções. Tanto para Buber quanto para Freire a 

presença é essencial para cumprir o “encontro”. Somente quando o outro se faz presente é que 

a presença se instaura. Presença e encontro são elementos indicotomizáveis, porém, nunca 

restritos a meros objetos ou experiências: “o essencial é vivido na presença, as objetividades 

no passado” (BUBER, 1979, p. 14). 

 Para Freire, só é possível falar de presença pedagógica a partir da presença ontológica 

do ser humano. A presença pedagógica é possível por causa da presença que cada um se torna 

no mundo, com o mundo e com os outros. E, na mesma dinâmica de Buber, Freire acredita 

que a Presença autêntica reconhece a outra presença como um “não-eu” e, no ato de 

reconhece-la, se reconhece a si mesma como presença interventora, transformadora e 

sonhadora. Na verdade, diz Freire, “seria incompreensível se a consciência da minha presença 

no mundo não significasse já a impossibilidade de minha ausência na construção da própria 

presença” (1997b, p. 20-21). 

 A finalidade da educação é levar o ser humano a assumir a sua própria condição. Na 

perspectiva educativo-crítica, educadores e educandos, professores e alunos, passam pela 

experiência de assumir-se 

 

Como um ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz 

de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como 

objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a 

“outredade” do “não-eu” ou do tu, que me faz assumir a radicalidade do meu 

eu (Ibid., p. 46). 

  

 A “pedagogia da presença”, portanto, explicita-se no reconhecimento histórico do 

encontro entre educadores, educandos e tarefa pedagógica. Esse encontro se revela no 

reconhecimento das identidades do sujeito, no diálogo entre esses sujeitos e na ideia certa de 

que somente pela presença é possível visualizar a educação como um ato de transcendência. 

 

4.4.3.1  Educador e educando: para além da escolarização 

 

 Os processos educacionais mudam no decorrer dos tempos. Educar na Antiguidade 

tem uma configuração diferente da Idade Medieval, que se diferencia das épocas Moderna e 

Contemporânea. Em todas as épocas também mudam os processos pedagógicos e a postura 

dos sujeitos neles envolvidos. Em todos eles, no entanto, é imprescindível a existência da 
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tríade educador-educando-tarefa pedagógica. A relação que há entre esses elementos dialoga 

diretamente com o conteúdo neles imbricados. O educador é o responsável por guiar o 

processo de ensino-aprendizagem, porém, não é o único componente deste processo, pois 

ensinar e aprender depende da predisposição de quem ensina e de quem aprende, 

mediatizados, sobretudo, pelo conteúdo que irrompe na realização do ato pedagógico. 

 Em determinados momentos localizamos os sujeitos pedagógicos num espaço próprio 

de ensino-aprendizagem. Já não basta a identificação dos sujeitos. Torna-se necessário 

nomear o espaço no qual se constrói o ato pedagógico propriamente dito. Em algumas épocas 

nomeamos este espaço-aprendizagem como espaços necessários para afirmação dos sujeitos e 

o respectivo desenvolvimento de suas práticas. Assim acontecia nas Escolas filosóficas na 

Antiguidade, com os seus mestres e discípulos; assim eram os tutores e mestres da Filosofia e 

da Teologia na Idade Média e, mais recentemente, o surgimento do espaço escolar como loco 

pedagógico fortemente influenciado pela tradição do Renascimento e do Iluminismo. 

 A escola assumiu uma conotação específica de loco pedagógico, o lugar onde se 

ensinava e se aprendia conteúdos específicos e onde os sujeitos do ensino-aprendizagem eram 

chamados de professores e alunos. Instituiu-se, assim, o processo de escolarização que, 

dependendo da época, ora colocava a centralidade no conteúdo, ora no aluno, ora no 

professor. A escola carrega uma importância formadora incomensurável, pois é a partir dela 

que nas últimas décadas os processos pedagógicos são desenvolvidos. 

 Para Freire (2001c), a escola não é apenas um lugar de interfaces composto por 

professor, aluno e conteúdos. Muito menos o é um conjunto de estruturas amorfas que 

amontoam pessoas para garantir o cumprimento de um dado currículo. Tendo como ponto de 

partida a escola pública, a formação escolar precisa ser construída na criatividade: “Uma 

escola democrática em que se pratique uma pedagogia da pergunta, em que se ensine e se 

aprenda com seriedade, mas em que a seriedade jamais vire sisudez. Uma escola em que, ao 

se ensinarem necessariamente os conteúdos, se ensine também a pensar certo” (p. 24). Nesta 

escola, os conteúdos e o currículo seriam formados a partir da experiência vivencial dos 

educandos. A escola deixaria de ser unicamente o espaço gnosiológico-conteudista, para ser o 

espaço-aprendizagem das experiências individuais e coletivas das diferentes práticas políticas, 

gnosiológicos, artísticas, científicas, éticas, sociais, comunicativas etc. 

 O professor é portador de qualidades idiossincráticas e delas depende o seu 

desempenho profissional. Freire elenca qualidades que aparecem juntas e sem ordem de 

importância dado o movimento dialético que há na relação educativa, no entanto, refere-se a 

categorias muito presentes no perfil identitário de quem reconhece a presença histórica e vê 
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nela elementos que tocam a profundidade mais autêntica da existência (2003c, p. 55-64).

 O professor progressista é humilde, pois tem a consciência de que não basta a si 

mesmo e que a grandeza da prática educativa está muito mais na abertura às expressões 

complementares do que propriamente a univocidade de receituários pedagógicos. A 

humildade se abre à verdade à medida que ensinar transpõe o plano da onipotência 

epistemológica e do autoritarismo licencioso. Educar é reconhecer a importância de que 

estamos sempre em relação e que o conhecimento do outro é sempre sinal de sabedoria e de 

verdadeiro conhecimento. E isto é ponto fundamental para o quefazer pedagógico na 

perspectiva da pedagogia da práxis: olhar e compreender o mundo de quem chega como 

elemento fundamental das ações de quem novamente parte para a meta do ser mais. 

 Educar é reconhecidamente um ato de amor. Daí, a amorosidade como sendo uma das 

qualidades fundamentais do ato de educar como ato de relação. Amar é sempre uma atitude 

combativa, pois o tempo todo anseia transformar situações de desamor em atos autênticos de 

amor verdadeiro. Não há educação verdadeira que não seja por amor, isto é, os atos 

pedagógicos vêm permeados por atitudes afetivas de encontros autênticos e que envolvem o 

protagonismo da própria amorosidade, pois se trata de um “amor armado”, “um amor brigão 

de quem se afirma no direito ou no dever de ter o direito de lutar, de denunciar, de anunciar. É 

essa a forma de amar indispensável ao educador progressista e que precisa de ser aprendida e 

vivida por nós” (FREIRE, 2003a, p. 57). 

 O educador que ama é o educador que não tem medo de educar, no amor, a própria 

coragem. É uma coragem virtuosa, compartilhada com os educandos e sinal de superação  dos 

diferentes medos que invadem o quefazer pedagógico. O educador corajoso enfrenta o medo 

concreto, o medo das estruturas que querem tolher o sonho, negar as opções políticas e 

arrancar a missão que irrompe na convicção de cada educador. 

 Tais qualidades até aqui expostas colocam os professores e professoras na condição de 

persistência pedagógica. Essa atitude irrompe em forma de outra qualidade que é a tolerância. 

Segundo Freire, não é possível uma seriedade pedagógica e uma experiência autenticamente 

democrática que prescindam do espírito de tolerância, pois “ser tolerante não é ser conivente 

com o intolerável, não é acobertar o desrespeito, não é amaciar o agressor, disfarçá-lo. A 

tolerância é a virtude que nos ensina a conviver com o diferente. E aprender com o diferente, 

a respeitar o diferente” (Ibid., p. 59). A tolerância, portanto, é uma atitude individual que parte 

do convencimento mais pleno de cada um e se alastra no testemunho junto à coletividade dos 

sujeitos, isto é, o educador e os educandos assumem posturas por si mas que incidem 

diretamente nas suas opções e realizações  testemunhadas no loco pedagógico. 
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De entre tantas qualidades e virtudes, há uma que Freire identifica como sendo a 

virtude fundamental da prática educativa e democrática: a alegria de viver. É para ela que 

confluem todas as outras virtudes:  

 

É me dando plenamente à vida e não à morte – o que não significa, de um 

lado, negar a morte, de outro, mitificar a vida – que me entrego, 

disponivelmente, à alegria de viver. E é a minha entrega à alegria de viver, 

sem que esconda a existência de razões para tristeza na vida, que me prepara 

para estimular e lutar pela alegria na escola” (FREIRE, 2003a, p. 63) 

 

 A força da vida é reconhecida na alegria de viver. Cada alegria encontra o seu sentido 

no compromisso que se tem com a vida. A educação progressista é a educação humanista que 

faz a opção pela vida, por ela luta e por ela delineia trajetos de realização e comunhão 

pedagógica. Cada espaço pedagógico corresponde a um espaço próprio de existência que 

compreende um espaço próprio de relação em que a vitalidade das ações encontra o seu 

sentido na relação entre a docência e a discência. Não há professor sem aluno, assim como 

não há aluno que se diga sem professor. Educar é uma aventura que leva em consideração 

tanto um quanto o outro como protagonistas do ato de educar. 

 No primeiro capítulo da sua obra “Pedagogia da Autonomia” (1997b), Freire 

apresenta alguns aspectos que delineiam o significado do que se pode chamar de conexão 

entre o ensinar e o aprender, entre quem ensina e quem aprende, entre a docência e a 

discência. O autor está convencido de que a relação entre quem ensina e quem aprende 

visualiza o conteúdo como elemento mediador e facilitador, isto é, tem o significado formador 

e re-formador. Formador, no sentido de que ensinar não é apenas transferir conhecimento; re-

formador, por acreditar que “quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado 

forma-se e forma ao ser formado (...) Não há docência sem discência, as duas se explicam e 

seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um 

do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 

1997b, p. 25). 

 O encontro entre docência e discência é marcado, sobretudo, pelo gesto de quem 

conduz o ato pedagógico. Professores e professoras são responsáveis por demonstrar respeito 

e consideração para com a experiência dos educandos. O que se produz no ato de ensinar é 

fruto do reconhecimento e da confiança de quem ensina em relação a quem aprende. O 

conteúdo sobre o qual se debruça quem ensina não é o único elemento da aprendizagem, pois 

a atividade ensinante está inserida no convívio social de homens e mulheres na história; é a 

partir desta relação ensinante que nos descobrimos também „aprendentes‟, permeados pela 
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compreensão valorosa dos sentimentos, das emoções, dos desejos, da segurança, do medo a 

ser educado pela coragem, do amor armado e, principalmente pela alegria de viver. 

  

4.4.3.2  O diálogo pedagógico 

 

 A construção do conceito de diálogo no pensamento freiriano remonta aos seus 

primeiros escritos, época em que ele esteve muito próximo ao pensamento personalista e 

existencialista, assim como, profundamente influenciado pelo pensamento de Martin Buber e 

Karl Jaspers. De Buber, é explicitado o pensamento acerca da existência humana, é nela que 

acontece a relação dialógica entre o eu e o tu, profundamente marcada pelo intento ontológico 

da convivência interpessoal entre os seres humanos e a sua relação com Deus; de Jaspers, 

toma-se a ideia de que o ser humano é essencialmente um ser de comunicação e, por isso, um 

ser que faz da sua relação com os outros uma ato contínuo de diálogo (MENDONÇA, 2008, 

p. 123-124). O ponto de partida da concepção dialógica freiriana é, portanto, o 

reconhecimento de sujeitos existentes e capazes de comunicação. A educação é um processo 

de „dialogação‟ no qual estão inseridos os sujeitos „dialogantes‟. O sujeito dialógico e 

dialogante não é o sujeito que existe, mas o sujeito que, além de tomar consciência da 

existência, é capaz de compreendê-la em interação com outros sujeitos descodificadores.  

O diálogo enquanto elemento pedagógico dá à educação um status de fé recíproca: 

 

E que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. nasce de uma 

matriz crítica e gera criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, 

da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando 

os dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé 

um no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma 

relação de simpatia entre ambos. Só aí há comunicação (FREIRE, 2002a, p. 

115). 

 

 A dimensão horizontal da relação é fundamento para a criticidade. Na educação 

categorias como o amor, a humildade, a esperança, a fé e a confiança estão sempre presentes 

na edificação do edifício de valores pedagógicos e que estão enraizados nas convicções mais 

profundas e fundamentais da existência humana. Educar passa pela fé que há nas pessoas, no 

transcendente, na capacidade ímpar de se efetivar na história as cifras que falam do ser mais e 

para ele se orientam. 

  O caráter dialógico na educação gera o pensamento autêntico quando todos os sujeitos 

envolvidos têm a possibilidade de livre pensar e livre se expressar. O pensar autêntico está 
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ligado ao pensar certo, num movimento de comunhão de uns para com os outros, gerando o 

intercâmbio de ideias. 

 

O diálogo entre professores ou professores e alunos ou alunas não os torna 

iguais, mas marca a posição democrática entre eles ou elas (...) A diferença 

entre eles os faz ser como estão sendo. Se fossem iguais, um se converteria 

no outro. O diálogo tem significação precisamente porque os sujeitos 

dialógicos não apenas conservam sua identidade, mas a defendem e assim 

crescem um com o outro. O diálogo implica um respeito fundamental dos 

sujeitos nele engajados, que o autoritarismo rompe ou não permite que se 

constitua (...). Não há diálogo no espontaneísmo como no todo-poderosismo 

do professor ou da professora. A relação dialógica, porém, não anula, como 

às vezes se pensa, a possibilidade do ato de ensinar. Pelo contrário, ela funda 

este ato, que se completa e se sela no outro, o de aprender (FREIRE, 1992, p. 

118). 

 

 A relação professor-aluno é uma atitude educativa que se afirma como ato criador. As 

relações entre educadores e educandos “incluem a questão do ensino, da aprendizagem, do 

processo de conhecer-ensinar-aprender, a autoridade, da liberdade, da leitura, da escrita, das 

virtudes da educadora, da identidade cultural dos educandos e do respeito devido a ela” 

(FREIRE 2003a, p. 75). Há diálogo não apenas em torno dos conteúdos a serem aprendidos, 

mas também sobre a própria vida do educando, tornando a educação um ato contínuo de 

liberdade e humanismo. Nisto, a educação dialógica implica práticas democráticas em que os 

sujeitos são reconhecidos como sujeitos democráticos, detentores do direito e do dever de 

dizer a palavra e a liberdade.  A atividade docente do educador democrático é essencialmente 

um ato dialógico (FREIRE, 1997a, p. 84).  O amadurecimento mútuo entre educadores e 

educandos a partir da sua condição torna o diálogo um gesto de comunhão em que a diferença 

é tolerada em busca da unidade pedagógica.  

 O diálogo é uma categoria que emana no ato educativo a partir da disponibilidade pelo 

ato de ensinar. Ensinar pressupõe a disposição para o diálogo. A relação com os outros está na 

raiz do ato de educar, relação esta que é autêntica à medida que há disposição para uma 

comunicação verdadeira e espaço de elaboração construtiva do conhecimento: “O sujeito que 

se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma 

como inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na História  

(FREIRE, 1997b, p. 154). 

 No ato de ensinar está a convicção de que nada sabemos. Saber e ignorar o que se sabe 

é o primeiro passo de aproximação entre os sujeitos. Ter consciência desta condição nos torna 

abertos aos outros e nos faz provar a experiência de ensinar enquanto experiência 
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verdadeiramente pedagógica. Aderir ao diálogo com os educandos é aceitar a opção 

fundamental de testemunhar o confronto perante as situações negadoras impostas pelo 

contexto histórico; aderir aos educandos tem a ver com a decisão do educador em tornar o 

educando cúmplice da mudança e da busca de conhecer, da opção que ele mesmo faz que é 

intervir no mundo. O diálogo acontece à medida que o educador diminui a distância que os 

separa das condições malvadas em que vivem os explorados. A diminuição desta distância 

possibilita a comunhão com a realidade, com os sonhos e com os desejos dos educandos: 

“com relação a meus alunos, diminuo a distância que me separa de suas condições negativas 

de vida na medida em que os ajudo a aprender não importa que saber, o do torneiro ou o do 

cirurgião, com vistas à mudança do mundo, à superança das estruturas injustas, jamais com 

vistas à sua mobilização” (FREIRE, 1997b, p. 156). 
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5 TEOLOGIA, TRANSCENDÊNCIA E EDUCAÇÃO: O CONCEITO DE 

INTEGRALIDADE NO PENSAMENTO PEDAGÓGICO DE LEONARDO BOFF 
 

O pensamento de Leonardo Boff encontra a sua fundamentação sobremaneira no saber 

teológico. O seu construto epistemológico e o seu campo de vivência estiveram pautados 

durante todo o tempo na sua forma genuína da experiência de fé e nas construções do discurso 

intelectual acerca desta mesma fé. Assim como alude em cada obra que publica, Boff soube 

viver a constância e a fidelidade a duas práticas tidas por ele como fundamentais para 

compreender o mundo e as suas transformações: o exercício da cátedra e o exercício de 

acompanhamento às comunidades. Esteve sempre presente na Academia, construindo o 

processo formador da ciência teológica, e em meios às comunidades, favelas e morros, lugar 

onde vivenciou a sua práxis teológica. 

Leonardo Boff foi professor de Teologia Sistemática e Ecumênica em Petrópolis, no 

Instituto Teológico Franciscano. Professor de Teologia e Espiritualidade em vários centros de 

estudo e Universidades no Brasil e no exterior. Esteve presente no início da reflexão que 

procura articular o discurso indignado frente à miséria e à marginalização com o discurso 

promissor da fé cristã, gênese da conhecida Teologia da Libertação. Das construções teóricas 

de Leonardo Boff decorrem as suas sistematizações posteriores tais como as concepções de 

Transcendência, Espiritualidade, Educação, Ética e Consciência Ecológica. Trata-se de um 

pensamento integral que congrega categorias reconhecidamente importantes no trato da 

convivência humana e na compreensão do ser humano como um elemento integrador do 

cosmos do qual somos habitantes e fazemos parte.  

 O discurso acerca da transcendência e da integralidade em Boff encontra a sua gênese 

no edifício teológico cristão-católico. Movido pelo intuito de adequação aos novos tempos 

promovida pelo Concílio Vaticano II
26

, Boff desenvolve uma teologia que afirma o sujeito 

humano como capaz de (auto) transcendência. A afirmação do “sujeito transcendental” está 

permeada pelo reconhecimento do „Sujeito transcendente‟: Deus. É um sujeito que se revela 

                                                             
26

 É designado por Concílio a assembleia dos representantes legítimos da Igreja, reunidos por regiões (concílio 

local) ou universal (concílio ecumênico) e tem a finalidade de deliberar e estatuir, com vistas à unidade, em 

matéria de fé, de prática cristã e de disciplina eclesiástica. O Concílio Vaticano II é, para a Igreja Católica, o 

XXI Concílio ecumênico. Foi o primeiro Concílio que reuniu os bispos de todos os continentes e de todas as 

raças. Dele participaram mais de 2.650 Padres Conciliares. Foi aberto pelo Papa João XXIII em 11 de outubro de 

1962 e foi concluído pelo Papa Paulo VI em 8 de dezembro de 1965, ao término de quatro sessões. Este concílio 

representou a adequação da Igreja aos novos tempos e, ao mesmo tempo, levou a Igreja a reformular elementos 

importantes da sua disciplina e da sua prática sacramental. Diferente do Concílio Vat. I, em 1870, que foi 

estritamente dogmático, o Concílio Vat. II foi denominado por João XXIII de um Concílio Pastoral, que tinha o 

intuito de refletir e deliberar elementos da vida da Igreja e aprimorar a fé cristã aos novos tempos. E o primeiro 

passo foi tornar-se realmente ecumênico, pois foram convocados para serem observadores, pela primeira vez na 

história, as Igrejas Ortodoxas e protestantes, mostrando-se abertura ao diálogo e à escuta dos que partilham a 

mesma fé.  
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na história em forma de cifras sacramentais, apresentando-se, sobretudo, na sua forma 

histórica mais plena: a pessoa de Jesus. A centralidade da fé e o quefazer teológico tem como 

fundamento o mistério da encarnação existencialmente vivenciado pela pessoa de Jesus e pela 

práxis dos seus seguidores há mais de vinte séculos. 

 Um dos grandes pensadores do Século XX, o teólogo alemão Karl Rahner (1904-

1984), foi um dos grandes responsáveis por inaugurar o discurso que defende a ideia de que 

fazer teologia é reconhecer a relação entre transcendentes. Segundo ele, o homem não é um 

ser apenas da objetividade e muito menos um ser preso ao seu mundo interior e 

incomunicável ao outro. O homem é o ser da absoluta abertura ao Transcendente e, portanto, 

sujeito objetivamente estruturado em seu ser para a Transcendência. Essa abertura encontra 

sua plena realização na Cristologia: “Em Jesus, o Cristo, portador absoluto da salvação, é 

oferecida ao homem a possibilidade suprema de transcender-se ao Transcendente que lhe 

vem, e então realizar na forma mais elevada o próprio ser para a transcendência” (FORTE, 

2003, p. 70). 

 A Teologia, para Rahner, expressa uma “cristologia transcendental”. A força 

transcendente que move o homem é a força que baseia o encontro com uma fé que se integra 

ao humano na experiência próxima entre seres que vivem à escuta do outro. Daí dizermos que 

a teologia inicia um caminho espiritual a partir de três teses fundamentais acerca da 

transcendência que o homem expressa em todo o seu pensar e o seu agir: 

 

“1)(...) A transcendência do ser em geral, que é necessariamente tematizada 

e constitui essencialmente o homem enquanto espírito; (...)  2) O homem é o 

ente que, amando livremente, encontra-se diante do Deus de uma possível 

revelação. O homem está à escuta da palavra ou do silêncio de Deus à 

medida que, amando livremente, se abre a essa mensagem da palavra ou do 

silêncio do Deus da revelação;  3) (...) o homem é o ente que, em sua 

história, deve prestar atenção a uma eventual revelação histórica de Deus por 

meio da palavra humana.” (FORTE, 2003, pp. 70-73). 

 

 A Teologia do século XX não é mais a Teologia apologética. É a Teologia do diálogo, 

propositiva ao invés de impositiva. É neste caminho que Boff desenvolve a sua teologia. O 

centro de todo processo de transcendência é sempre o humano, porém, não sem Deus. Aquele 

Deus que quis ser um de nós. Aquele que se quis humano para que o humano se quisesse 

divino. Desenvolve-se uma teologia denominada por Boff de teologia da libertação. Nela, 

não há dicotomia entre espiritualidade e transcendência, entre Deus que é transcendente e 

divino e o humano que é imanente e capaz de alcançar divino, pois para Boff “toda verdadeira 

teologia nasce de uma espiritualidade, vale dizer, de um encontro com Deus dentro da 
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história. A Teologia da Libertação encontrou o seu nascedouro na fé confrontada com a 

justiça feita aos pobres” (BOFF, 2001b, p. 15). 

 Desenvolve-se, assim, a dimensão espiritual do humano enquanto elemento unido à 

transcendência e que colabora diretamente para a integralidade. O ser humano, para Boff, é 

um projeto infinito. Segundo ele, 

 

Estamos sempre nos projetando para fora (ex), construindo nosso ser. Nós 

não o ganhamos pronto. Nós o moldamos mediante a nossa liberdade, 

mediante os enfrentamentos e intimidações do real. Ao reagir, assumir, 

rejeitar e modelar, vamos construindo a nossa ex-istência. O ser humano é 

um ser nunca pronto, por isso não há antropologia, há antropogênese, que é a 

gênese do ser humano. Nessa experiência emerge aquilo que somos, seres de 

imanência e de transcendência, como dimensões de um único ser humano. 

Imanência e transcendência não são aspectos inteiramente distintos, mas 

dimensões de uma única realidade que somos nós (2000a, p. 26). 
 

 Leonardo Boff desenvolve o seu pensamento acerca da transcendência e da 

integralidade do humano a partir de duas consciências fundamentais: a de que o homem é 

(auto) transcendente e, portanto, sujeito aberto infinitamente ao eterno; e a de que Deus, o 

Transcendente, se torna imanente pela comunicação que lhe é própria. Assim, a 

transcendência é uma qualidade do humano porque ele se percebe além de si e do contingente 

acidental; e é um atributo do divino porque é o próprio Deus, transcendência por excelência, 

que abraça a humanidade. 

 O momento de transcendência invade o cotidiano do ser humano. Não é preciso o 

extraordinário para afirmar o ordinário. Basta ser humano para se provar o transcendente. 

Mesmo as mais macabras ações não negam a transcendência que há em nós (Ibid., p. 78-81). 

Assim, é transcendência é a razão primeira de cada gesto, palavra ou encontro que anunciam 

experiências de enamoramento com a humanidade; cada sinal que envolve o encontro com o 

infinito de nós afirma o infinito das nossas ações, o infinito da nossa humanidade. 

 No que toca à transcendência em relação ao divino, o grande Outro, Boff enfatiza um 

Deus que vai além da religião. Um Deus que é para todos, sem instituição, sem dogmas, 

simplesmente Deus: aberto, transcendente e que aceita a todos e a cada um enquanto sujeitos 

de comunhão. A teologia cristã, portanto, assume uma postura de não apenas superar os 

antagonismos e a voar para cima, mas ensina a descer e a buscar o chão. 

 
A experiência que o cristianismo procura articular e comunicar é esta: o 

Deus, que circunda toda a realidade, emergiu do mais pobre. Nasceu no meio 

de animais, se identificou com o crucificado, se fez esmoler para conseguir o 

amor de cada um e para eliminar as distâncias entre os seres humanos, se fez 
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o último dos homens (...) Se ele desceu tão fundo - transdescendência -, pode 

subir para o mais alto - a transcendência. Ao mergulhar dentro da fragilidade 

humana, Deus uniu, na encarnação, transcendência e imanência. Por isso, 

para o cristianismo, o importante não é a transcendência nem a imanência. É 

a transparência, que é a presença da transcendência dentro da imanência. 

Não é a epifania, o Deus que vem e se anuncia. É a diafania, o Deus que, de 

dentro, emerge para fora, de dentro da realidade, do universo, do outro e do 

empobrecido (Ibid., 78-81). 
 

  Considerando todos esses elementos, queremos propor neste capítulo um olhar atento 

sobre a concepção pedagógica de Leonardo Boff e, a partir dela, compreender o processo de 

construção da integralidade que nesta concepção está impressa. Como bem se sabe, Boff não 

é um pedagogo no sentido estrito da palavra, mas o é na aspiração pedagógica gerada pelo seu 

conjunto de obras. Trata-se de um educador da Integralidade e construtor de categorias que 

respaldam o agir educativo como tarefa fundamental do processo de humanização e de 

reconhecimento histórico do processo de ser mais, processo contínuo de libertação. 

  Nas páginas a seguir, portanto, vislumbramos compreender o pensamento integral de 

Leonardo Boff a partir das suas obras ampliadoras do pensamento, afirmado pelo seu período 

antropocósmico, iniciado na década de 1990 e desencadeado nas diversas obras publicadas 

nos anos que se seguiram. Com isso, é nosso intuito olhar para essas obras de forma 

compreensiva a partir de três partes fundamentais: a primeira, compreendendo algumas das 

categorias teológicas que fundamentam o pensamento integral de Leonardo Boff; em segundo 

lugar, tentaremos discorrer pelos caminhos do que ele mesmo denomina paradigma 

ecológico, enfatizando o início de uma nova cosmologia e o desenvolvimento de um projeto 

de ethos mundial, compreendendo os seus imperativos e a relação entre a nova comologia, 

Deus e o processo de mundialização; e, por fim, compreender de todos esses elementos 

algumas categorias que ecoem no universo pedagógico como elementos para uma educação 

espiritual e humanizadora. 

  

 

5.1  LEONARDO BOFF: UMA VIDA A SERVIÇO DA FÉ 

 

 Genézio Darci Boff, o Leonardo Boff, nasceu em Concórdia, Santa Catarina, no dia 14 

de dezembro de 1938. De família de imigrantes italianos, os seus avós foram para o Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina. O seu pai quase se tornou jesuíta e falava várias línguas, 

incluindo o latim e o grego. Já sua mãe, tinha um saber místico. Analfabeta, nunca foi 

convencida a se aprofundar nas letras, sendo uma mulher de profunda sabedoria vivencial. O 
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próprio Boff relata um episódio em que trouxe do Vaticano um caderno e uma caneta bentos 

pelo Papa: “‟Isto aqui é bento pelo papa, esta caneta, este caderno, a senhora aprende‟. E ela: 

„o papa não vale nada, é um bobalhão, eu não quero saber de aprender‟” (BOFF, 1998b, p. 1).  

 Aos onze anos de idade, Leonardo Boff entrou no seminário e começou a sua vida de 

estudos para a Vida Religiosa junto à Ordem dos Frades Menores, os Franciscanos. Esse 

mesmo caminho também foi iniciado pelo seu irmão Clodovis Boff. Iniciou os seus estudos 

humanísticos de grego e latim e, em seguida, Filosofia e Teologia. Três grandes homens 

marcaram a vida formativa de Leonardo Boff na Ordem Franciscana: Paulo Evaristo Arns, 

que se tornaria Cardeal Arcebispo de São Paulo; Constantino Koser, que se tornaria Superior 

Geral dos Franciscanos e implementara um grande Reforma na Ordem e era 

reconhecidamente um dos grandes teólogos brasileiros; e Boaventura Kloppenburg, de quem 

Leonardo fora secretário particular, e o mesmo foi responsável de transmitir à Igreja do Brasil 

a mensagem reformadora do Concílio Vaticano II do qual participou. Cada um da sua forma 

esteve presente nos primeiros anos de formação até a ordenação sacerdotal do Fr. Leonardo 

Boff, pois ensinaram a conceber a teologia como um ato criativo e não como uma repetição da 

tradição religiosa, isto é, influenciaram muito mais pelo seu dinamismo e entusiasmo do que 

propriamente pelo conteúdo teológico que expunham (BOFF, 1997b, p. 21). 

 Em 1965, inicia os estudos em Munique, na Alemanha. Lá encontrou uma teologia 

aberta, mas não muito diferente da que se encontrava no Brasil em termos de fundamentos. 

Então, estudou Filosofia e já preparou a sua tese de Teologia. Ali encontrou alguns dos 

maiores teólogos do século XX tais como Karl Rhaner, considerado um dos maiores teólogos 

católicos, e Pannemberg e Von Rad, teólogos protestantes. Foi ali que começaram os 

primeiros esboços do que seria chamada de “teologia da libertação”, quando já no final de 

sua permanência na Alemanha, 1968 e 1969, Boff começou a reunir um grupo de intelectuais 

brasileiros e latino-americanos para pensar a teologia a partir da realidade brasileira e da 

América Latina e iluminados pelos caminhos já começados no Peru pelo teólogo Gustavo 

Gutiérrez. Ali surgiu o esboço do seu primeiro livro “Jesus Cristo libertador”. 

 Depois de cinco anos na Europa, Boff entrara numa crise de identidade teológica, pois 

viu que os estudos implementados e a sua tese de seiscentas páginas sobre a Igreja como 

Sacramento precisava ser reescrita e os seus conceitos acerca da teologia precisavam olhar 

para a realidade. Era necessário reinventar a teologia à luz da realidade do povo que vivia a fé. 

Não era mais possível anunciar o Cristo morto e ressuscitado numa realidade de desesperança, 

de fome e de abandono. Formou-se, assim, um movimento de reestruturação teológica da 

Igreja no Brasil e na América Latina que em muito teve a colaboração dos diferentes 
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intelectuais e pensadores brasileiros, tais como Fernando Henrique Cardoso, com a sua teoria 

da dependência e Paulo Freire, com a sua pedagogia da práxis. 

 Ao voltar para o Brasil, Boff voltou com uma dupla tarefa: dar aulas de teologia no 

seminário franciscano de Petrópolis e ser chefe do editorial religioso da Editora Vozes. Lá 

ficou de1970 até 1985, quando do auge das querelas do Vaticano com a Teologia da 

Libertação e com os escritos acerca desse pensar teológico. 

O seu engajamento com os movimentos populares e a reflexão de uma Igreja dos 

pobres levou o Vaticano a analisar cada escrito publicado de Leonardo Boff. Tal processo 

começou em 1972, com “Jesus Cristo Libertador”, até 1984, com “Igreja, Carisma e 

Poder”. Com a publicação deste último, a Igreja condenou Boff a um silêncio absoluto e a 

uma total reclusão, tirando-lhe o direito de ensinar, de se manifestar publicamente e de 

escrever. Tal processo teve início com as diversas convocações feitas a Fr. Leonardo Boff 

pelo então prefeito da Congregação da Doutrina da Fé – ex Santo Ofício -, Cardeal Joseph 

Ratzinger, que se tornaria em 2005 o Papa Bento XVI, e o Secretário do Santo Ofício Cardeal 

Hamer.  

Nesse processo recebeu o apoio das Conferências dos Bispos do Brasil e da América 

Latina. Logo na primeira convocação, em 1985, foi acompanhado do Presidente da CNBB, 

Dom Ivo Loscheiter, e de dois Cardeais brasileiros e confrades seus: Dom Paulo Evaristo 

Arns e Dom Aloisio Loscheider. A perseguição do Vaticano a Boff era uma das formas de 

atingir a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Como não podiam atingir os 

próprios bispos, atingiam aos teólogos e aqueles que davam sustentação aos documentos e à 

prática pastoral da Igreja no Brasil: “Como um lobo não come outro lobo, um cardeal não 

ataca outro cardeal. Pega o teólogo. Quem montou o processo foi dom Eugênio Sales. Criou 

uma pequena „comissão de doutrina‟, um pequeno „santo ofício‟ no Rio de Janeiro” (BOFF, 

1998b, p. 5). 

 

Efetivamente, depois de onze meses, na véspera da Páscoa de 1986, me foi 

tirada a sanção. Porém, fui excluído da redação da Revista Eclesiástica 

Brasileira, a revista teológica mais importante do Brasil. Depois, fui tirado 

do editorial Vozes, acusado pelo Santo Ofício e por seus espiões até em 

minha comunidade de Petrópolis. Todo meu trabalho era vigiado. Vi-me 

supenso da minha cátedra de Teologia e submetido a uma dupla censura dos 

meus textos: uma censura franciscana e uma censura vaticana exercida pelo 

arcebispado do Rio. Acurralado por este mecanismo mais perverso e mais 

sutil que me condena, decidi então deixar a Igreja (BOFF, 1997b, p. 82).
27

 

                                                             
27

 “Efectivamente, después de once meses, la víspera de la Pascua de 1986, me fue levantada la sanción. Pero a 

continuación fui excluido de la redacción de la Revista Eclesiástica Brasileña, la revista teológica más 
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O Pensamento de Boff evoluiu de um estágio mais teórico, próprio da teologia, para 

um estágio mais revolucionário, movido pelo engajamento popular e marcado pela dialética 

marxista, até se chegar a uma espécie de síntese em que a contemplação teológica tornou-se 

uma simbiose com o engajamento ecológico. A partir da década de 1992, marcado, sobretudo, 

pela Eco-92, o problema já não era apenas acerca da teologia da libertação, mas acerca de 

algo muito mais abrangente que era a questão do diálogo do ser humano com a totalidade da 

criação, a fim de criar uma convivência mínima entre os humanos. Nesse sentido, no contexto 

da exploração na América Latina propõe-se uma nova concepção de ecologia: “(...) Em nossa 

opinião o ser mais ameaçado não é a baleia ou o panda, mas o homem, o homem pobre, os 

milhões de seres humanos que morrem de desnutrição e de enfermidade. A mesma lógica que 

explora as classes pobres, as nações e os povos, ataca e explora a natureza” (BOFF, 1997b, p. 

115).
28

 

A partir daí o que se vê é a centralidade da teologia da criação, assim como, a 

elaboração mais enraizada de uma espiritualidade ecológica, ou mais especificamente, uma 

ecoespiritualidade. Nessa nova fundamentação espiritual, a figura de São Francisco de Assis, 

patrono da Ordem a qual Boff pertencera, é evocada como um arquétipo da relação com a 

natureza, fazendo a síntese entre a ecologia exterior e a ecologia interior como 

desencadeamento de um mística cósmica. São Francisco se preocupou com a experiência da 

comunhão da criação com o Criador, de tal forma que a sua grande preocupação era 

possibilitar o espaço para que o tempo todo fosse reconhecido o mistério da criação e a 

contemplação do universo como experiência espiritual do próprio Criador. 

As obras de Boff que são escritas após a sua saída da Igreja e, mais especificamente, a 

partir de 1992, tomam o rumo de uma espiritualidade da Criação que, em outras coisas 

significa, primeiramente, colocar a vida como centro, lutando contra todas as forças que 

promovem a morte e a diminuição do ser humano; significa cultivar o espaço interior a partir 

do qual todas as coisas se entrelaçam, superando as divisões e vivendo a realidade como 

símbolo de significação mais elevada. O homem e a mulher espirituais percebem o outro rosto 

                                                                                                                                                                                              
importante de Brasil. Después fui apartado de la editorial Vozes, acosado por el Santo Oficio y sus espías hasta 

em mi comunidad de Petrópolis. Todo mi trabajo era vigilado. Me vi suspendido de mi cátedra de Teología y 

sometido a una doble censura de mis textos: una censura franciscana y una censura vaticana ejercida por el 

arzobispado de Río. Acorralado por este mecanismo todavía más perverso y más sutil que mi condena, decidí 

entonces dejar la Iglesia.” (BOFF, Memorias de un teólogo de la liberación. Conversaciones con Christian 

Dutilleux. Madri: Spasa Calpe S.A, 1997b, p 82). 
28

 “En nuestra opinión, el ser más amenazado no es la ballena o el panda, sino el hombre, el hombre pobre, todos 

esos seres humanos que mueren por millones de desnutrición y de enfermedad. La misma lógica que explota a 

las clases pobres, a las naciones y a los pueblos, ataca y expolia la naturaleza.” (BOFF, 1997b, p. 115). 
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da realidade, tornando-se capaz de capitar a profundidade oculta e a referência à Realidade 

Última e que as religiões chamam de Deus (BOFF, 1997b, p. 120). 

Nisto, a espiritualidade nessas obras, incluindo o processo de educação espiritual, é 

assumida por Leonardo Boff a partir da sua compreensão de Deus: 

 

Deus não é um objeto, não é uma entidade, é uma suprema paixão, suprema 

energia, o que os gregos de uma maneira genial  disseram e eu gostaria de 

dizer, por ela está presente em nossa língua, que é a palavra “entusiasmo”. 

Em grego, entusiasmo significa ente os mos “ter Deus dentro”. Então, todo 

entusiasmo é a essência da vida, é a energia que faz a vida viver. Creio que 

essa realidade que penetra em tudo e não se deixa captar, e sem a qual não 

entendemos nosso vigor, nossa esperança, nosso sonhos, nosso entusiasmo, 

que escapa, continuamente e, ao manter o encantamento e deixar que isso se 

irradie é obra de alguém que é inteiro. Porque, como disse Santa Teresa, 

quando se trata de comer galinhas, então comer galinhas, quando se trata de 

jejuar, então jejuar, quando se trata de lutar ao lado dos sem-terra, lutar com 

os sem-terra, quando se trata de escrever um artigo, ser inteiro na escritura 

do artigo. Acho que essa capacidade é aquilo que é a ressonância , que é o 

resultado da presença secreta, sutil, dessa paixão, desse fogo interior, que 

nós chamamos de Deus ( BOFF, 1998b, p. 17). 

 

 Em 1992, Leonado Boff se desligou da Ordem Franciscana e enviou o seu pedido de 

dispensa do celibato a Roma. Não sendo concedida a dispensa, uniu-se à sua companheira 

Márcia Monteiro da Silva Miranda, divorciada e mãe de seis filhos e com quem trabalhava há 

muito anos na trajetória da educação popular e dos direitos humanos. A sua reflexão teológica 

versa nos campos da Ética, da Ecologia e da Espiritualidade, prezando pela sua presença junto 

às Comunidades Eclesiais de Base e a Academia. Em 1993 foi aprovado no Concurso da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro para ensinar Ética, Filosofia da Religião e Ecologia. 

Foi professor de Filosofia, Sociologia e Espiritualidade em vários Institutos do Brasil e do 

exterior. Recebeu vários títulos de reconhecimento acadêmico, inclundo Doutor Honoris 

Causa e tantos outros. A sua produção literária alcança os mais de sessenta livros por ele 

escritos, todos referentes a Teologia, Ecologoia, Filosofia, Espiritualidade e Cosmologia. 

Vive em Petrópolis e continua viajando pelo Brasil e pelo exterior proferindo palestras e 

conferências sobre os diferentes temas abordados na sua carreira de intelectual político e 

engajado. 
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5.2  FUNDAMENTOS DE UM PENSAMENTO TEOANTROPOCÓSMICO 

 

  O pensamento de Leonardo Boff pode ser caracterizado em seu conjunto como um 

pensamento teoantropocósmico. Assim o fazemos por considerar que as suas construções 

teóricas seguiram basicamente a vivência de dois momentos na sua história pessoal: o 

primeiro, que se refere à época de dedicação ao trabalho teológico, período que compreende 

desde a sua formação religiosa-franciscana, coroada de forma brilhante na Alemanha e nos 

Estados Unidos, até as suas próprias formulações teológicas, tempo que compreende o início 

da Teologia da Libertação e o seu engajamento na Igreja dos Pobres; o segundo momento, por 

sua vez, compreende o tempo em que após um silêncio obsequioso imposto pelas autoridades 

eclesiásticas da Igreja Romana, tirando-lhe o direito de escrever e de dar aulas,  Boff 

abandonou o ministério eclesiástico e passou a dedicar-se em especial a um novo tipo de 

reflexão que não abandona as suas construções teóricas anteriores mas as ampliam, por nós 

chamadas de período cosmológico. Tanto no período mais teológico quanto no período mais 

cosmológico, o pensamento de Boff esteve atravessado pela centralidade dos homens e 

mulheres, o que aqui denominamos de centralidade antropológica. Daí, o nosso termo 

pensamento teoantropocósmico.  

  Se até o final da década de 1980 podíamos falar de um pensamento teoantropológico, 

consequentemente podíamos também falar de uma teologia da educação ou, se preferirmos, 

de uma práxis pedagógica cristã (BONATTO, 1986, p. 77). A partir do início da década de 

1990 o horizonte reflexivo e metodológico de Boff mudou, principalmente pelo fato de não 

mais exercer o serviço ministerial na Igreja Romana e de não ter que se submeter à hierarquia 

eclesiástica. Mesmo mantendo a sua originalidade de pensamento, o autor amplia a sua 

construção teórica e inaugura o que se pode chamar de uma sistematização do paradigma 

ecológico, com a publicação de sua obra “ecologia, mundialização e espiritualidade” 

(2008c). A partir daí, constrói-se uma nova configuração reflexiva que versa sobre os 

conceitos de Ecologia, Política, Antropologia, Espiritualidade, Ética e Teologia. 

  O que aqui denominamos de teoantropocósmico compreende a ideia de que tanto a 

compreensão teológica quanto a compreensão cósmica no pensamento de Boff está 

perpassada pela presença imperativa e responsável do ser humano. Trata-se de uma tríade que 

não teria sentido se não fosse compreendida em integração, especialmente já explicitada na 

sua obra “ecologia, mundialização e espiritualidade” (2008c) que, muito mais do que um 

livro pontual, corresponde a um projeto que evoca novas configurações no que toca à visão de 

Mundo, de Deus e de Cosmos. 
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 Assim sendo, delinearemos nesta etapa os elementos que consideramos como 

fundamentais do construto epistemológico de Leonardo Boff: a sua experiência de fé e a sua 

práxis teológica na perspectiva do Cristianismo e da Libertação; elementos da antropologia, 

da mística e da Espiritualidade do reconhecimento da Transcendência como elemento de 

Integralidade diante das diferentes crises paradigmáticas do nosso tempo. 

 

5.2.1  O Cristianismo como experiência de fé. 

 

 O Cristianismo surge na metade do Séc. I como consequência da experiência histórica 

de Jesus de Nazaré. Trata-se de um movimento oriundo da Palestina cuja centralidade está na 

pessoa do Nazareno e se transformou num movimento histórico e num caminho de 

espiritualidade (BOFF, 2011a). Enquanto movimento histórico, há o reconhecimento de que 

Jesus é um judeu que fez parte da história do seu povo e viveu nos primeiros anos da nossa 

era; como caminho de espiritualidade, concebe a experiência mística de Jesus como sendo o 

ponto de partida para experimentar Deus na história, isto é, a experiência de Deus 

testemunhada por Jesus leva a humanidade a um caminho místico e espiritual. 

 No Cristianismo, há de se diferenciar a experiência originária de fé da experiência 

consequente desta experiência que é o que propriamente chamamos de sapiens fidei ou saber 

teológico. A experiência originária encontra sua centralidade em Jesus que é situado no tempo 

cosmogênico, biogênico e histórico, pois “Ele é fruto de tudo que veio antes dele. É uma das 

melhores florações, embora Ele mesmo não se tenha apresentado desta forma e sequer tivesse 

consciência disso” (Ibid., p. 79). Jesus é filho da história cósmica em quem estão presentes 

todas as energias e os elementos físico-químicos dos quais estão compostas todas as coisas; 

Jesus está envolvido pelo mesmo universo psíquico que compreende a interioridade e a 

exterioridade, a subjetividade e a objetividade e é alimentado pelos mais diferentes 

movimentos do inconsciente cósmico, mineral, vegetal, animal e humano, junto com os seus 

sonhos e paixões mais originários, assim como pelos arquétipos mais profundos da 

ancestralidade; Jesus é consequência da explosão cósmica do big-bang que encontra os seus 

desdobramentos no universo, tem suas raízes na via Láctea, habitou no sistema solar, filho do 

planeta terra e da Palestina, com morada em Nazaré. Ele é filho do cosmos e da Terra. 

 
Como os demais seres humanos, Jesus é animal, da classe dos mamíferos, da 

ordem dos primatas, da família dos hominidas, do gênero homo, da espécie 

sapiens e demens. Seu corpo é uma máquina de quatrocentos bilhões de 

células, controlada e procriada por um sistema genético, que se constituiu no 

curso de uma evolução natural longa, de 3,8 bilhões de anos, data do 
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surgimento da vida, o cérebro com o qual pensou com mais de 50 bilhões de 

neurônios que fazem cem trilhões de conexões, a boca com a qual falou, a 

mão com a aqual tocou, são órgãos biológicos, marcados por um 

sofisticadíssimo processo evolutivo até chegarem ao que são atualmente 

(BOFF, 2011a, p. 81). 

 

 Jesus, enfim, é filho da grande humanidade, fato muito presente nas suas genealogias e 

na sua descendência judaica. É detentor das dimensões próprias do ser humano, filho de 

Abraão, membro do povo hebreu e protagonista de uma idiossincrática experiência de Deus a 

partir da qual afirmaram-se sonhos e utopias. Jesus nasceu de uma mulher, habitou uma 

família tornou histórica a própria ação de Deus: Jesus foi verdadeiramente homem, porém, 

sem nunca romper a relação com o Pai. Segundo Boff (2011a), Jesus é completado pela 

presença integral das dimensões presentes em cada homem e mulher, as dimensões do 

masculino e do feminino, marcados pela ação da reciprocidade. Todas essas dimensões, no 

entanto, estão inter-retro-conectadas, pois é nelas que Jesus encontra a sua concretude. É 

concreto porque foi Jesus o homem que  

 
peregrinou nas poeirentas estradas da Palestina, anunciando um novo estado 

de consciência, de que somos de fato todos filhos e filhas de Deus e 

operadores de um Reino construído sobre a justiça a partir dos pobres e 

marginalizados, do amor incondicional, da fraternidade/sororidade 

universais, da compaixão, do perdão ilimitado e da paz duradoura (p. 83) 

 

 A essência do Cristianismo, portanto, é Jesus de Nazaré como o Cristo, diz Hans 

Küng (2004, p. 89). Os cristãos são aqueles homens e mulheres que a ele seguiram e se 

esforçam desde a Palestina para pautar a sua caminhada individual nos mesmos passos e 

opções por ele delineados. Jesus traz a mensagem da liberdade, a mensagem do Reino; uma 

vida que não buscou prestígios e não se impressionou pelo poder; que não se rendeu ao prazer 

e a diversão e se comprometeu até as últimas consequências com os pobres e oprimidos da 

sociedade. O seu destino foi traçado pela sua luta: protestou contra o comércio religioso e a 

hierarquia do templo. Foi condenado pela autoridade romana como um revolucionário do 

sistema e morreu como um jovem que fora traído e negado pelos seus discípulos, pisoteado e 

humilhado pelos adversários e abandonado por Deus e pelos homens no alto de um madeiro, a 

cruz: 

 
Desde então o sinal do cristão é a cruz. E é a cruz que permite a nós, 

cristãos, superar o negativo – muitas vezes tão difícil de aceitar -, o 

sofrimento, a culpa, a falta de sentido e a morte. desde o início constituiu 

parte da convicção dos cristãos que este Jesus Cristo morreu não por uma 

insignificância, por um nada, mas sim pela mais verdadeira das realidades, 

pelo próprio Deus. E se começou a olhar de uma maneira diferente a pessoa 
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do Mestre de Nazaré, a interpretá-la de uma forma diferente. Desde então ele 

próprio é e permanece a encarnação viva de sua causa: a causa do Reino de 

Deus. Nele e no seu caminho nós podemos confiar. Do seu Espírito, que é o 

Espírito de Deus, nós podemos deixar-nos possuir. Isso nos dá força, 

esperança e alegria (KUNG, 2004, p. 94). 

 

 A existência de Jesus Cristo, fundamento do Cristianismo, revelou uma forma 

específica de manifestar a experiência de Deus. “No cristianismo articulou-se a experiência do 

Mistério como história do Mistério” (BOFF, 2011b, p. 85). Jesus revela um Deus que se 

relaciona de forma íntima com a humanidade, que arma a sua tenda com os seres humanos e 

com eles coabita sem perder a sua condição de Mistério. Um Deus que subsiste diante da 

carne e da história, que enfrenta a negação da existência e reafirma a sua onipotência criadora.  

 A fé cristã emerge da experiência de Jesus com este Deus-transcendente que se torna 

imanente. Os seguidores de Jesus tornam-se testemunhas da história de um Deus que se fez 

história, que se tornou presença na humanidade quando dEle só se esperava um natural 

distanciamento pela sua condição transcendente. A condição de infinita transcendência faz-se 

presente na nossa finita imanência. Deus, por si, comunica-se com a humanidade plenamente 

em Jesus, pois a “vida do homem Jesus é a vida de Deus; o amor do homem de Nazaré são o 

perdão e a aceitação de Deus mesmo. Nele transcendência divina e imanência humana se 

encontram, fazendo que ele seja transparente a Deus” (Ibid., p. 86). A experiência de Deus de 

Jesus de Nazaré, portanto, é histórica e se revela divina quando assume a humanidade em sua 

plenitude e nela se revela por inteiro. Deus assume o mundo de Jesus para nele emergir como 

experiência mística e nisto consiste a experiência de Deus com Jesus: revelar-se em 

profundidade e definitivamente a nós tal como Deus é em si mesmo. 

 A experiência histórica de Jesus nos leva ao ato de fé no Cristo. Os gestos e palavras 

presentes na história de Jesus levaram as pessoas a não concebê-lo apenas como mais um 

judeu que se dizia ser o Cristo. Ele era um diferencial dentre todos os outros, pois levava os 

que a eles seguiam a uma atitude de fé e de comprometimento com esta fé. Tratava-se de uma 

percepção da transcendência agindo na imanência histórica de tal modo que aquele imediato 

imanente só poderia ser compreendido à luz de uma realidade verdadeiramente transcendente, 

só entendida pelo mistério da encarnação e da redenção tão esperada.  

 Surge, assim, a reflexão teológica que é a compreensão da fé por parte de quem crê e 

acolhe o ser comunicativo de Deus. Junto com o ato de fé e à vivência desta mesma fé surge a 

busca pela compreensão racional das diferentes formas em que se manifesta o processo 

revelador de Deus. Introduz-se, portanto, o saber teológico como o reconhecimento de que 
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pensar a fé é de suma importância para vivê-la em sua autenticidade. Por isso pode-se afirmar 

que 

 
A teologia é, com efeito, inerente à vida de fé que procura ser autêntica e 

plena, e, portanto, inerente à partilha dessa fé na comunidade eclesial. Em 

todo crente, mais ainda em toda comunidade cristã, há pois um esboço de 

teologia, de esforço de compreensão da fé. Algo assim como uma pré-

compreensão de uma fé que se fez vida, gesto, atitude concreta. Sobre essa 

base, e só graças a ela, é que se pode erguer o edifício da teologia, no sentido 

preciso e técnico do termo (GUTIÉRREZ, 2000, p. 57). 

 

 

5.2.2  A práxis teológica: elementos da fé cristã. 

 

 A Teologia só pode ser compreendida à luz dos seus fundamentos. Não se faz teologia 

de um momento para outro, pois a mesma não nasce unicamente do ato de fé, apesar de 

pressupô-lo, mas da atitude em querer compreender melhor a própria fé. A teologia nasce da 

fé que quer ser compreendida com amor a partir das suas próprias razões. A fé é entendida na 

sua unidade e complexidade, pois é ela a fonte, o objeto e o fim da teologia. “A fé 

compreende: um elemento cognitivo: é a fé-palavra; um elemento afetivo: é a fé-experiência; 

um elemento ativo: a fé-prática. Há uma relação íntima, orgânica entre fé e teologia. Esta é a 

„fé em estado de ciência” (BOFF, C., p. 17).  

 Neste sentido, a práxis teológica visa perscrutar a própria fé como atitude pessoal. 

Todo crente é, de certa forma, um „teólogo‟ quando busca entender os porquês da própria fé. 

Assim como expressam as palavras de Santo Anselmo de Cantuária: 

 
Seja-me permitido enxergar a tua luz, embora de tão longe e desta 

profundidade. Ensina-me como procurar-te e mostra-te a mim que te 

procuro. Pois, sequer posso procurar-te se não me ensinares a maneira, nem 

encontrar-te se não te mostrares. Que eu possa procurar-te desejando-te, e 

desejar-te ao procurar-te, e encontrar-te amando-te, e amar-te ao te encontrar 

(...) desejo, ao menos, compreender a tua verdade, que o meu coração crê e 

ama. Com efeito, não busco compreender para crer, mas creio para 

compreender (non enim quaero intelligere, ut credam; sed credo, ut 

intelligam). Efetivamente creio, porque, se não cresse, não conseguiria 

compreender (apud Clodovis BOFF, p. 19-20). 

 

 O objeto material da teologia é Deus e tudo o mais que a ele esteja relacionado. O 

objeto formal é Deus enquanto ser revelado, assim como toda e qualquer realidade que a esta 

revelação esteja ligada. A teologia exerce o status de ciência à medida que obedece à 

caracterização forma de toda ciência que é ser crítica, sistemática e auto-amplificativa: “Além 

de se apresentar sob a forma de ciência, a teologia aparece também sob a forma de sabedoria, 
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na medida em que seu discurso é do tipo da gnose, ou seja, global, experiencial e místico (...) 

a teologia tem uma essencial dimensão pneumatológica ou espiritual” (BOFF, C., p. 24). 

 A teologia compreende o conjunto de formulações acerca das razões da fé. A própria 

teologia é a busca racional por entender a própria fé revelada. É a busca por entender a forma 

encontrada pelo Criador para se comunicar com suas criaturas e, de uma forma direta, com o 

ser humano que adere ao projeto de Deus a partir da sua liberdade. Pensar as próprias razões 

da fé concede à teologia o status de ser o mais alto grau de compreensão racional acerca das 

verdades reveladas. Mesmo ciente dos limites da razão humana diante da Verdade divina, o 

ser humano busca se aproximar o quanto possível dessa verdade. Foi o que fizeram as 

diferentes comunidades cristãs no decorrer da história durante os últimos XX séculos: 

elaboraram o edifício teológico cristão a partir da experiência das primeiras comunidades e 

buscaram entender os eco dessas experiências formulando o que hoje a teologia denomina de 

depositum fidei. 

  

5.2.2.1  O desejo natural de ver a Deus. 

 

A História humana é uma história de Salvação, diz a Teologia Cristã. É uma história 

que se desenvolve na relação entre Deus que interpela o humano e o humano que a Deus 

responde com liberdade. É uma história de amor: profundamente marcada pelo ato criador 

que é “bom” e pela consequência deste ato que é a “comunhão”. Deus nos fez criaturas suas 

para explicitar o quanto o ser humano, pela própria natureza, interioriza a bondade divina 

como elo dignificante, núcleo primeiro da natureza humana como natureza transcendental. De 

todas as criaturas, o homem e a mulher são os únicos criados à imagem e semelhança do 

Criador. Pela vontade divina, eles se afirmam como colaboradores diretos do plano realizador 

das bem-aventuranças. 

“Ato criador” e “comunhão com Deus” não são realidades dissonantes, mas elementos 

intrinsecamente relacionados. Deus cria o ser humano para que viva a marca da bondade 

criadora, fruto do seu ato livre que é ato de amor. Do mais íntimo de si, o amor amante quis se 

tornar amor amado. Tomou-nos do “nada” para sermos vocacionados ao “tudo”. O Absoluto 

torna-se, assim, núcleo e fim do agir humano. Fomos criados absolutamente marcados pelo 

desejo de estar no paraíso, no Absoluto de Deus, onde o próprio Deus passeia alegremente 

como amor amado porque amor amante. 

Criados à imagem de Deus, homens e mulheres são chamados à vida em Deus. A 

vocação humana torna-se “humana porque divina”. Só o humano dignamente afirmado poderá 



255 
 

ser expressão da vocação divina. A comunhão com Deus, fruto da sua Graça impressa no ato 

criador, nos faz participar da profundidade de sua vida. A realidade sobrenatural torna-se 

experiência dialética da realidade humana. Há, na natureza humana, a tendência da criatura de 

inclinar-se à vida divina. Deus assim nos quis: vocacionados do amor, voltados à liberdade. 

O desejo a esta comunhão com Deus está respaldado pelos atributos existenciais do ser 

humano: imagem e semelhança de Deus. Pelo seu amor, Deus nos dotou de liberdade, 

tornando-nos capazes de buscar o “Bem”, a Felicidade. Tornou-nos livres para que a 

participação plena em sua vida fosse também um ato livre, capaz de transcender o próprio ser 

humano sem deixar de considerar a intrínseca relação entre Natureza e Graça. Livres, 

tornamo-nos seres de transcendência, seres capazes de sustentar a imanência diante da 

Transcendência. O ser humano livre é o ser humano capaz de transcendência, acolhedor da 

Graça que Deus cumula em toda a sua natureza. 

De entre todos os seres criados, só o ser humano carrega consigo a capacidade de 

perceber e de perceber-se. Na atestação desta capacidade, realiza-se a potencialidade do 

reconhecimento da dignidade da pessoa humana, a qual consiste na afirmação plena de que o 

ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Em relação a todos os seres e coisas, o 

ser humano está ordenado como centro e ápice. Essa consideração atesta a definição teológica 

do ponto de vista da revelação: o homem é imagem de Deus. Ser imagem de Deus define a 

posição do ser humano em relação a Deus e a todas as outras criaturas. O ser humano tem 

posição própria: ápice e centro da criação.  

O ser “imagem” define o ser humano, varão ou mulher: é uma qualidade 

ontologicamente impregnada e nada pode privá-lo disto, nem mesmo o pecado ou a rebelião. 

O ser humano é imagem e semelhança de Deus porque pessoal, dotado de liberdade e 

consciência: “se o homem é criado como «imagem de Deus», isso significa que Deus entra na 

compreensão do homem. A ideia da afinidade Deus-homem é «a expressão 

veterotestamentária daquilo que chamamos personalidade»” (PEÑA, 1988, p. 176).
29

 

As faculdades de consciência e liberdade são princípios de relação, através dos quais 

ocorre o encontro entre Deus e o ser humano. Somente consciente da sua liberdade e livre na 

consciência é que o ser humano se afirma como “o tu de Deus” e Deus, reconhecido como “o 

tu do homem”. A solidão do caos é interrompida pelo desejo livre e consciente de Deus em 

relacionar-se com o outro, criatura, imagem e semelhança.  

                                                             
29

 “...si el hombre es creado como «image de Dios», eso significa que Dios entra en la autocomprensión del 

hombre; la idea de la afinidad Dios-hombre es «la expresión veterotestamentaria de aquello a lo que llamamos 

personalidad»”. Juan Luiz Ruiz de la PEÑA, Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 176. 
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A abertura transcendental a Deus se concretiza, necessariamente, na 

mediação categorial da imagem de Deus. O diálogo com o tu divino se 

realiza indubitavelmente no diálogo com o tu humano (...) É o próprio Deus 

quem adverte que o homem está só, enquanto lhe falta uma referência 

pessoal situada no seu mesmo nível. Isso porque na interlocução amorosa 

com esse ser  se exercita o homem na tarefa de escutar e responder ao Ser de 

cujo amor procede (Ibid., p. 180).
30

 

 

A relação Deus-homem-Deus só pode ser entendida a partir de uma interpelação 

divina: “façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança” (Gn 1,26). Trata-

se de uma interpelação decisória: há distinção entre o ser humano e as outras criaturas. É 

decisão de Deus atribuir ao homem as tarefas de regência do cosmos, assim como, a tarefa de 

ser responsável (cf. Gn 2,15-17) e o direito de decidir (cf. Gn 2,18-23) no complexo da 

criação. O ser humano e Deus se encontram no jardim, encontrando-se entre si na 

contemplação da vida, mas também no diálogo da graça. A relação de correspondência entre 

Deus e o homem, atestada na expressão “imagem de Deus”, leva-nos à consideração de que o 

ser humano corresponde à interpelação de Deus: escutando, obedecendo e respondendo. O ser 

humano no mundo se ocupa das mesmas coisas que Deus criou (cf. Gn 1,26b), tornando-se 

agente do “domínio” da terra.  

Exatamente como “dominus”, o ser humano é imagem de Deus.  

 
De modo correspondente, o homem é estabelecido como estátua de Deus na 

criação. Ele documenta que Deus é o Senhor da criação; mas ele pratica o 

domínio de Deus como o seu administrador. Encarrega-se da sua tarefa não 

com arbitrariedade de dono, mas como administrador responsável. O seu 

direito de domínio e a sua obrigação de dominar não são autônomos, mas 

têm caráter de imagem (WOLFF, 1975, p. 213). 

 

Junto à expressão “imagem de Deus”, figura-se a expressão “semelhança”. Além de 

significar identidade, também evoca a diferença na semelhança. Implica a relação íntima de 

amor com Deus, proximidade especial entre Deus e o ser humano. Para Tomás de Aquino 

(2002), a semelhança é uma certa unidade. O uno, categoria dos transcendentes, tanto é 

comum a todas as coisas como pode se aplicar a cada uma em particular. Olhando o ser 

humano como um bem particular, percebe-se que o bem, o uno, pode se referir a alguma coisa 

particular como antecedente a ela e, ao mesmo tempo, como subsequente, enquanto designa 

alguma perfeição da mesma. Assim, diz Tomás de Aquino, “o bem é antecedente ao homem, 

                                                             
30

 “... la apertura transcendental a Dios se actua, de hecho e necessariamente, en la mediación categorial de la 

imágen de Dios. El diálogo com el tú divino se realiza ineludiblemente en el diálogo com el tú humano (...) es el 

proprio Dios quien advierte que el hombr está solo mientras le falta el referente personal situado a su mismo 

nivel. Y ello porque en la interlocución amorosa com esse ser se ejercita el hombre en la tarea de escuchar y 

responder al Ser de cuyo amor procede”. Ibid., p. 180. 
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enquanto o homem é um bem particular, e, por sua vez, o bem é subsequente ao homem, 

enquanto dizemos que certo homem especialmente é bom, por causa da perfeição da virtude” 

(p. 640).  

A semelhança é considerada como antecedente e subsequente à imagem: antecedente, 

enquanto é mais comum do que a imagem e, subsequente, enquanto significa uma perfeição 

da imagem.  

 
Segundo São Damasceno, “aquilo que é à imagem significa algo intelectual, 

dotado de livre-arbítrio e dono de si mesmo. O que é a semelhança significa 

a semelhança da virtude, enquanto é possível existir o homem‟. É ainda em 

referência a esse sentido que se diz que a semelhança pertence ao amor da 

virtude; com efeito, não há virtude sem amor da virtude (...) deve-se dizer 

que a semelhança não se distingue da imagem segundo a razão comum de 

semelhança (desse modo ela se inclui na razão de imagem), mas segundo 

alguma semelhança se afasta da razão de imagem ou mesmo é 

aperfeiçoadora da imagem” (AQUINO, 2002, p. 641). 

 

“Imagem” e “semelhança”, portanto, são conceitos consonantes. Na sua constituição 

ontológica, o ser humano é interpelado a dar razão ao desejo que está nele impregnado: o 

desejo de Deus. Criado à imagem do Criador, o ser humano não perderá nunca esta qualidade 

que é inerente ao seu ser pessoa. Daí a semelhança ser concebida como a acolhida intensa e 

profunda da qualidade de ser imagem de Deus. Isto é: a “semelhança” é um modo de acolher 

a imagem, a qual está anteposta e consequente à acolhida do próprio ser humano: “pela 

criação, Deus chama todo ser do nada à existência (...) Mesmo depois de ter perdido a 

semelhança com Deus por seu pecado, o homem continua sendo um ser feito à imagem de seu 

criador. Conserva o desejo daquele que o chama à existência” (CATECISMO DA IGREJA 

CATÓLICA, n. 2566). 

A encarnação do Verbo é a certeza divina em restabelecer a semelhança a Deus, 

destruída pelo pecado. O amor de Deus se historiciza a partir do seu desejo em fazer uma 

nova aliança com a humanidade. Trata-se do desejo de relacionar-se, de expressar o seu amor. 

Assim, Deus expressa essa relação de amor em profunda correspondência à criação e sua 

conservação. Nesta Aliança, o ser humano representa a síntese do universo, como regente do 

mesmo, enquanto a sua humanidade foi assumida por Cristo, por quem tudo foi criado. Em 

Cristo, Deus testemunha na história o seu amor aos homens e mulheres. A criação continua 

em Cristo e se restabelece na comunicação de Deus ao ser humano por meio da sua palavra 

criadora. Jesus Cristo entra na história humana compartilhando a sua mesma aventura. 
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5.2.2.2  A vocação para a liberdade 

 

O ser humano, imagem de Deus, é marcado pela verdadeira liberdade. Deus o entrega 

a si mesmo para que, buscando e encontrando o seu criador, se autorrealize livremente. 

Somente a graça de Deus o torna apto a alcançar o cumprimento de tal vocação. Urge, no 

entanto, interrogar-se pela liberdade numa perspectiva não apenas categorial, mas ontológica. 

A compreensão da liberdade na fé teológica baseia-se em dois enfoques: o conceito de 

liberdade enquanto tal e a “situação” da liberdade num mundo marcado pela negação desta 

mesma liberdade (MIRANDA, 1991, p. 72-78). 

A liberdade em seu nível conceitual é concebida de forma “profunda”, indo além da 

visão categorial de “liberdade de escolha”. Toma-se, aqui, o enfoque de uma visão 

ontológica, que deve dizer respeito ao homem todo, àquilo que o vai constituir como ser 

entregue a si mesmo, subjetivamente afirmado como pessoa. Tal liberdade é chamada de 

liberdade profunda (transcendental, ôntica, fundamental), pois nela o ser humano é tratado 

como um todo que é capaz de decidir sobre si mesmo. A liberdade, nessa perspectiva, é 

faculdade do definitivo, do irrevogável, do eterno. O “acontecer” da liberdade humana é a 

constante constituição da eternidade que somos e seremos. As ações humanas, livremente 

afirmadas, dizem respeito ao próprio ser humano, à sua autorrealização, à sua liberdade 

atuada, à sua eternidade. Daí, a tomada de posição do homem não ser somente em relação a si 

mesmo, mas também com relação a Deus. O homem é “liberdade” (pessoa) e “natureza” (tudo 

o que lhe é dado previamente à sua decisão livre). Toda ação livre se dá “situada” nesta 

natureza, que é também o homem como fator “possibilidade” e “limitação” do seu ato livre.  

A liberdade humana está “situada” no mundo, sob o dinamismo de Deus que nos 

chama e profundamente marcada pelo existencial sobrenatural. Torna-se “ato” sempre no 

confronto com outras liberdades, situadas no contexto espaço-temporal de realidades 

determinadas. Esta “situação” existencial é a certificação objetiva do que a teologia cristã 

denomina de pecado original. A “situação” concreta do homem livre é o encontro com o 

mundo marcado pelo pecado alheio: maus exemplos, imoralidade, preconceitos, 

racionalizações, instituições iníquas e estruturas injustas. Concretiza-se, assim, o encontro da 

liberdade num contexto existencial negativo. 

Existencialmente confrontado, o ser humano necessita da ação divina. A sua 

capacidade de “atuar” a liberdade, o exime da neutralidade: suas decisões livres se dão no 

horizonte de uma prévia decisão fundamental (escolha existencial – o que ele quer fazer de si 

mesmo). Só é possível exercer a liberdade enquanto a mesma supõe a liberdade profunda já 
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atuada. Num mundo de pecado, a liberdade humana só pode evitar o pecado e sair de uma 

situação pecaminosa (originada de um pecado pessoal) mediante uma decisão prévia 

fundamental para Deus, a qual só tem lugar a partir da ação divina, a Graça, pois para todo e 

qualquer ato salvífico o homem necessita sempre da ação de Deus. 

A Graça não é opositora da liberdade, mas o seu fundamento. Liberdade humana e 

humanidade são pontos que convergem entre si. À medida que somos humanos, 

reconhecemos de forma “atual” a liberdade para a qual somos chamados. A verdadeira 

liberdade consiste em ser livre para ser humano. Aderir a tal pensamento implica ir contra 

todo e qualquer processo de desumanização, contra toda e qualquer teologia que ponha em 

questão o humano ou nele interfira.  

Cristo corresponde o mais alto grau da revelação, o mais alto grau de autorrealização 

da liberdade humana. Compreendida como comunicação de Deus, em permanente criação, a 

liberdade humana configura-se como liberdade de aceitar o mistério absoluto a que chamamos 

Deus. Liberdade, num horizonte teológico, é a que de Deus deriva e para Ele é dirigida. Deus 

não é apenas uma categoria entre outras a serem escolhidas.  

 
Nós nos tornamos livres a partir de uma realidade maior, que envolve e 

perpassa não apenas a mim, mas a todas as pessoas, e que designamos pelo 

nome do qual tantas vezes e de mil maneiras se tem abusado: Deus. E a 

partir dele, e em última análise comprometidos unicamente com ele, nós nos 

tornamos livres para os outros (KÜNG, 2004, p. 91). 

 

Jesus é a grande expressão de Deus e da liberdade querida para os seus filhos. As 

cristologias latino-americanas expressam com profundidade a atuação histórica de Jesus como 

um ato de liberdade, enfatizando a ação pública de Jesus junto ao povo de Israel, 

dialeticamente relacionando a sua pessoa ao verdadeiro espírito de liberdade e de libertação. 

Explicita-se, assim, a tese fundamental das cristologias latino-americanas: a prática 

libertadora dos seguidores de Jesus é legitimada pela prática libertadora do próprio Jesus 

(COMBLIN, 1998, p.38-42). 

Jesus, como judeu, carregava em sua mente a marca do modelo messiânico do seu 

povo. Alimentado pela visão messiânica – na qual o messias poderia ser um indivíduo, uma 

categoria ou um povo inteiro, porém, público, diferente do líder político e do puro sábio -, 

Jesus denuncia os fariseus, os sacerdotes, os escribas e o próprio Herodes. São ações 

messiânicas que revelam a sua determinação em ser livre, motivo pelo qual ele rejeita todo e 

qualquer indício de submissão aos que haviam tomado o poder em Israel. Trata-se de um ideal 
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vivido e ensinado aos seus seguidores. A Liberdade proposta por Jesus não foi um mero ato 

político. Ele não quis destituir um poder para sobrepor outro.  

 
Jesus queria primeiro ser livre e conquistar sua liberdade. A sua liberdade 

estava no serviço ao próximo: doentes, endemoninhados, rejeitados, leprosos 

e todas as pessoas cuja condição dava testemunho do estado de escravo. 

Eram todos escravos de algo. Jesus quis estar a serviço deles e dar-lhes o que 

estava ao seu alcance para ajudá-los. Assim fazendo, entrou em conflito com 

as autoridades que não compartilhavam da sua compaixão. Ele vinha para 

salvar as ovelhas abandonadas” (COMBLIN, 1998, p. 40). 

 

Jesus veio ao mundo para chamar, para comunicar a vocação, a fim de que cada um 

conquistasse a sua libertação. Convocou a muitos para mostrar que ninguém é sujeito da 

liberdade do outro. Cada um deve percorrer o caminho, converter-se, mudar de vida. Somente 

os que são livres podem ser testemunhas da busca da liberdade. Jesus não vem libertar, mas 

propor a liberdade: “Jesus não podia libertar porque a liberdade é uma vocação, por 

conseguinte, uma conquista. É verdade que a liberdade é também dom de Deus. Não há 

contradição entre dom de Deus e liberdade. O Dom está justamente na liberdade que é 

participação na liberdade de Deus” (Ibid., p. 40) 

A transcendência de Deus aparece na forma de transcendência da vocação. Jesus era 

livre. Como pessoa livre, ousou proclamar a sua convicção radical. Ele sabia que a vontade a 

ser realizada era absoluta. Nele, havia o sentimento de uma força que o levava a afirmar-se 

plenamente como pessoa. Na realização da sua missão, revela-se a sua liberdade. Ali também 

está a sua profunda humanidade, mostrando que  

 
não há oposição entre a vontade transcendente de Deus e a liberdade 

humana. Pois a vontade de Deus é que Jesus seja plenamente livre. Não 

havia programa traçado de antemão. Jesus vai criando o seu agir de acordo 

com as situações em que se encontra. No entanto há uma linha fixa, 

constante e radical que orienta toda a sua vida: a missão de conduzir para a 

liberdade o seu povo (Ibid., p. 42-43). 

 

 A liberdade é, portanto, uma vocação. Envolve o tempo da vida, sendo tarefa, 

construção, cada momento da existência, impulso de conversão, é salto para a liberdade. 

Mesmo que confundamos a liberdade com o seu contrário, é necessário perceber-se livre a 

partir do colocar-se a serviço uns dos outros. A manifestação da liberdade é serviço mútuo 

voluntário no amor. 
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5.2.2.3  A dialética entre Natureza e Graça 

 

O conceito de “Graça” está relacionado a uma relação determinada com alguém: 

Deus que se revelou ao homem em Jesus Cristo. “Graça” é relação, realidade do amor 

infinito de Deus como autodoação (graça incriada) e realidade da indigência do homem sendo 

envolvida por esse amor divino (graça criada). Distante da visão “extrinsecista”, a graça é 

concebida como superação de toda barreira que enfatiza o conceito antigo no qual a 

incomunicabilidade do humano e do divino é bastante forte. Nessa perspectiva, “graça” é a 

condescendência de Deus para com o homem e a transcendência do homem com relação a 

Deus. Faz-se presente a permeabilidade do humano ao divino e do divino ao humano. Essa 

comunicabilidade afirma-se como gratuidade, acontecendo o “divino intercâmbio”: Deus se 

humaniza no humano e o humano se diviniza em Deus. Exemplo pleno deste intercâmbio é a 

encarnação do Verbo, através da qual Deus humanizou-se radicalmente para que o humano 

percebesse a sua capacidade de divinizar-se. 

A graça é dom. Deus nos desejou por primeiro para que nós fôssemos aptos a desejá-

Lo. O mistério da graça, da autocomunicação de Deus ao ser humano, é o mistério do 

“passeio” (intra) trinitário num movimento de entrega total, onde Deus se dá ao ser humano 

num movimento único, pleno e recíproco de Amor. Essa graça que nos faz participar 

dialeticamente da vida de Deus é transformação do ser humano (graça criada). Na finitude do 

humano que somos, reflete-se a presença infinita de Deus como um novo modo de ser do 

homem “justificado”. O homem, enquanto havendo recebido esse dom, é elevado e 

dinamizado por ele como partícipe da natureza divina. Trata-se do homem novo, remodelado 

e recriado pela autocomunicação de Deus. 

 
A PALAVRA graça quer traduzir a experiência cristã mais originária e 

original: por um lado, de Deus, que tem uma profunda simpatia e amor para 

com o homem a ponto de se dar a si mesmo, e, por outro, do homem capaz 

de se deixar amar por Deus, abrindo-se ele também ao amor e ao diálogo 

filial. O resultado desse encontro é a beleza, a graciosidade, a bondade que 

se reflete em toda a criação, mas de modo especial no homem e em sua 

história (BOFF, 2003b, p. 15). 

 

A experiência da filiação em Cristo é a que com maior propriedade expressa a 

autocomunicação de Deus à natureza humana. A partir dessa experiência, abandona-se a ideia 

por muito tempo cultivada da existência de uma “natureza pura” alheia à “natureza divina” 

(o sobrenatural). Não se pode mais falar da oposição entre Deus e o homem. Deus não é 
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concorrente do ser humano. O ser humano não é Deus, porém, Deus quer a ele comunicar a 

sua vida, quer ser amigo, quer que o ser humano seja filho no Filho. 

A natureza humana é marcada pela graça e pela liberdade. A relação de amor entre o 

humano e o divino é interpessoal e amorosa. A “subjetividade” que ama “depende” da 

“alteridade” que é amada. Não é uma dependência que escraviza, mas que liberta e 

personaliza a singularidade dos sujeitos. O ser humano é verdadeiramente livre quando 

responde com amor à oferta de amor. A presença interpelante de Deus (a graça) age como 

polo fascinante e atraente. O ser humano sente-se chamado e seduzido pelo amor de Deus que 

se revela na sua presença amorosa. 

O desejo de Deus está inscrito no coração humano. O homem é “capaz” de Deus por 

trazer impresso em si o desejo que não cessa de atraí-lo ao Criador. E é nisto que consiste o 

aspecto mais sublime da dignidade humana: a vocação da comunhão com Deus. A própria 

criação é ato de amor, pois Deus desde sempre atuou com amor, revelando-se como Verdade 

a ser reconhecida livremente (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, n. 27). 

O ser humano nem sempre é aberto ao diálogo com Deus. A união íntima e vital com 

Deus é alvo da autêntica correspondência da criatura. O projeto de comunhão com Deus é 

rejeitado e explicitamente ignorado. Essas atitudes de repulsa ao projeto divino são atitudes 

livres que distanciam o pecador da sua vocação fundamental que é responder ao chamado de 

amor. Apesar de o pecador, na sua condição, esquecer e rejeitar o Criador, Deus continua 

chamando todo homem a procurá-Lo e a encontrá-Lo. Pelo pecado, o ser humano desobedece 

ao mandamento de Deus. O pecado além de ser desobediência a Deus é também a falta de 

confiança na sua bondade infinita. O ser humano opta por si mesmo contra Deus, opondo-se 

às exigências do seu estado de criatura.  

Destinado a ser plenamente “divinizado” por Deus, o homem quis “ser como Deus” 

(cf. Gn 3,5). Os nossos primeiros pais, com o pecado, perdem de imediato a graça original (cf. 

Rm 3,23). O medo deles se apodera  (cf. Gn 3,9-10). Deus passa a ser temido como ameaça e 

não mais a reconhecido como polo harmônico da plenitude de amor. A harmonia, pautada na 

graça original, está destruída (cf. Gn 3,7). As relações passam a ser marcadas pela dominação: 

a criação visível tornou-se para o ser humano  estranha e hostil. 

O pecado inundou o mundo. O pecado afeta a natureza humana, privando-a da justiça 

e da santidade originais. Daí a afirmação analógica do pecado: “contraído” e não 

“cometido”, um estado e não um ato. “Embora próprio a cada um, o pecado original não tem, 

em nenhum descendente de Adão, um caráter de falta pessoal. É a privação da santidade e da 

justiça originais; mas a natureza humana não é totalmente corrompida: ela é lesada em suas 
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próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, e 

inclinada ao pecado” (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, n. 405). 

Mesmo tendo perdido a semelhança com Deus devido ao pecado, o ser humano 

continua sendo a imagem do seu criador. Ele conserva consigo o desejo daquele que o chama 

à existência (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, n. 2566). Apesar da trágica condição 

de falibilidade, o ser humano continua imagem de Deus, perenemente projetado ao infinito 

para o qual se sente chamado. 

O “Totalmente Outro” se faz história na história do Filho e, com isso, assume 

definitivamente a natureza humana como cúmplice da efetivação do seu amor. A graça 

incriada age na criação de forma transformadora, atualizando a Aliança no gesto amoroso de 

assumir a própria humanidade como meio necessário para a “divinização” do ser humano. O 

sobrenatural assume uma nova postura. O sobrenatural não mais se explica pela natureza, 

postulado por ela, mas ao contrário: é a natureza que se explica, mediante a fé, por meio do 

sobrenatural (LUBAC, 1967, p. 132). A Soberania e a Transcendência, a Liberdade e a 

Gratuidade do agir de Deus compreendem a certeza do seu amor. 

Na caminhada de fé, a vocação a Deus em Cristo não pode mais se basear na 

insustentável dicotomia entre Natureza e Graça. Urge uma visão renovada e unitária do plano 

de Deus em relação à história, a partir da qual se encontram criação e redenção, evitando 

sacrificar a autonomia do ser humano e a gratuidade da graça. O “sobrenatural” não é alheio 

ao mundo da ação, mas por ele é reclamado como meta última e superação absoluta. Só assim 

pode-se pensar uma antropologia aberta ao Mistério, através da qual o ser humano se 

reconhece profundamente marcado pelo amor de Deus. 

O estranhamento entre o “sobrenatural” e uma “natureza pura” já não mais existe, 

mesmo que tal concepção tenha tido o intuito de assegurar a plena gratuidade do sobrenatural. 

A teoria da “natureza pura” agiu em nome da defesa de um humanismo contra o pessimismo 

antropológico. Hoje, tal defesa não mais se sustenta, nem na antropologia e muito menos na 

teologia. 

Tais considerações levam Henri De Lubac – teólogo do séc. XX – a considerar esse 

extrinsecismo entre natureza e graça como algo contrário a toda a tradição cristã, a qual 

afirma que a vida do homem está direcionada para a visão de Deus, e tal fim depende 

absolutamente do beneplácito do próprio Deus (Ibid., p. 236). Resgata-se, assim, a ideia 

antiga e sempre atual da unidade do desígnio divino que compreende criação e redenção. A 

superação da dicotomia entre natureza e graça, natural e sobrenatural, refere-se em primeira 

instância à efetiva história da salvação, através da qual é revelada a correspondência entre o 
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ato criador originário e a plenitude do ato redentor. A partir disso, então, o ser humano – obra 

da gratuidade do Amor eterno – é destinado por esse Amor a receber a auto-comunicação, 

livre e gratuita, do Deus vivo nos eventos da Páscoa de Cristo. 

Em Cristo, a História da Salvação atinge o seu cume. Nele, é excluído todo e qualquer 

dualismo entre uma “natureza pura”, fechada em si mesma, e uma “ordem da graça”, 

simplesmente como adição de fora. Natureza e graça, no mistério do Filho, vivem do 

dinamismo presente nas relações da aliança gratuita e surpreendente que as une. Se há uma 

Palavra de Deus, há uma capacidade de escuta presente no homem; se há uma Aliança entre o 

Eterno e os habitantes do tempo, há também uma radical capacidade de chamado e de 

resposta; se há um Deus vivo, encontro e doação na gratuidade, há uma abertura ilimitada do 

ser. 

Na concretude da ordem história da salvação, a natureza é radicalmente apresentada 

como “disposição para a aliança”, condição transcendental da possibilidade da graça como 

oferecimento histórico ao homem na revelação e por ele acolhida na fé. Essa disposição à 

Graça – “Capax Foederis” – é deduzida do fato revelador e salvador oferecidos por Cristo. A 

graça é concedida não porque o ser humano necessita da aliança com Deus, mas porque Deus 

o tornou aberto ao pacto consigo e gratuitamente ofereceu o seu próprio ser. A natureza é 

revelada ao homem no mesmo nível do mistério da graça (Ibid., p. 174). 

Ora, a criação deu-se em Cristo. Consequência disto é a criação do ser humano 

totalmente voltado para o Reino de Deus. Assim, tornar-se-ia estranho conceber a sua 

destinação última como algo exterior a ele, sem afetar interiormente a sua realidade concreta. 

Todo querer divino para fora de si se define pelo termo deste querer. Deus quis que o ser 

humano vivesse a sua própria vida. “Se a finalidade da criação (homem) é a autocomunicação 

divina então o homem é diferente do que seria se não tivesse esta finalidade (Rahner); ela está 

inscrita em seu próprio ser (De Lubac)” (MIRANDA, 1991, p. 43). 

Segundo Sto. Tomás de Aquino, o ser humano foi constituído para ver a Deus. Foi por 

isso que Deus o fez racional, a fim de que pudesse participar da sua semelhança, que consiste 

na visão d‟Ele. Ver Deus em sua essência é fim para o qual a criatura racional existe (FORTE, 

2003, p. 101). A necessidade da Graça não é deduzida pela presença do desejo de Deus no 

coração humano, mas pelo livre Dom da graça, pelo qual o homem é chamado a ver a Deus e 

por ele ajudado na realização dessa vocação. Só assim é possível compreender a verdadeira 

natureza da criatura humana e seu elevado destino. Deus permanece sempre primeiro e 

soberano (LUBAC, 1967, p. 120s). 
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O desejo de ver a Deus identifica-se com o próprio ser humano. Isso não compromete 

a gratuidade da Graça, pois é mediante ao puro Dom que pode ser realizado o desejo 

constitutivo do ser humano. É o que De Lubac chama, na unidade do desígnio divino, de 

“dúplice gratuidade”: Aquela pela qual o homem é criado e destinado à visão de Deus, e 

aquela pela qual esse desejo, inscrito profundamente na criatura, é realizado pelo dom da 

graça (Ibid., p. 77). 

A unidade da ordem natural e da sobrenatural encontra o seu fundamento não na 

exigência humana, mas na unicidade da iniciativa do Amor divino (Ibid., p. 307). Essa 

unicidade se diferencia só em relação à criatura humana, que é, ao mesmo tempo, natureza e 

liberdade, desejo ontológico e vontade espiritual, ser e história. A transcendência da graça 

encontra-se com a sua imanência, o dom gratuito de Deus com a espera radical do homem: “ e 

o encontro  de natureza e graça se oferece como a plena realização do ser criatural do qual se 

irradia a beleza de uma antropologia aberta ao Espírito e realizada no assentimento livre à 

livre oferta do dom divino” (FORTE, 2003, p. 102). 

O milagre de uma antropologia sobrenatural acontece onde a destinação originária da 

criatura torna autodestinação ao Eterno, e o Deus vivo, de maneira gratuita, se destina a se 

auto-comunicar em plenitude ao ser humano. O Eterno fixa morada na história, temporaliza-

se. Deus identifica-se e habita o tempo pela alteridade do “outro”, que não é aniquilada e nem 

reduzida ao mesmo. A identidade do “profundo”, do abissal, interpela a outra identidade, 

também “profunda” e abissal, sem eliminá-la ou reduzí-la. Talvez nisto consista o mistério do 

sobrenatural: “abyssus abyssum invocat”: “grita um abismo a outro abismo com o fragor das 

tuas cascatas; tuas vagas todas e tuas ondas passaram sobre mim” (Sl 42,8).Assim, portanto, 

podemos dizer que todo e qualquer ser humano, por ter sido criado em Cristo, já está 

inteiramente afetado pela graça, perene e constantemente sob o apelo do Deus de Jesus Cristo, 

marcado pelo existencial sobrenatural. 

 

5.2.3  Teologia e Libertação 

 

 Segundo Gustavo Gutiérrez, a teologia é reflexão crítica sobre a práxis (2000, p. 61). 

A teologia supera o seu teor clássico, que a concebia como sabedoria e saber racional, e 

centra-se na práxis cristã como fiel depositária das verdades reveladas. “A própria vida da 

Igreja a parece cada vez mais nitidamente como lugar teológico” (Ibid., p. 63). Tal 

perspectiva se faz possível devido ao testemunho histórico dos homens e mulheres que 

seguiram o projeto místico-histórico de Jesus de Nazaré e desenvolveram um movimento 
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capaz de se pautar na prática da caridade, na vivência da espiritualidade e na contínua fé da 

presença histórica de Deus. 

 A consequência disto é que a teologia se aproxima muito mais das razões históricas da 

fé do que propriamente da ortodoxia e, por isso, inaugura-se uma reflexão crítica da fé e se 

abre a um novo esboço epistemológico, teológico e pastoral chamado por muitos de „nova 

teologia‟. Essa „nova teologia‟ é situada há décadas a partir do caráter fontal da vida da 

comunidade cristã: a convocação da Palavra reveladora de Deus encarnada na comunidade de 

fé que se entrega ao serviço da humanidade. A Igreja e a teologia são chamadas a revisitar as 

próprias fontes, principalmente a partir do Concílio Vaticano II (1962-1965) que “reafirmou 

com veemência a ideia de uma Igreja de serviço e não de poder, que não está centrada em si 

mesma e só „se encontra‟ quando se perde‟, quando vive „as alegrias e esperanças, as tristezas 

e as angústias dos homens de nosso tempo (GS 1)” (Ibid., p. 64). 

 A teologia sistematizada a partir da práxis cumpre uma função profética, pois faz uma 

leitura dos acontecimentos históricos com o intuito de alcançar o seu sentido mais profundo e 

anunciá-lo à humanidade. Além de anunciar as verdades da fé, o teólogo é comprometido 

pessoalmente com a historicidade da fé. O ponto de partida desta teologia é a práxis, a vida de 

fé vivida no mundo e o compromisso dos cristãos na história que, impelidos pela força 

espiritual e em comunhão com outras pessoas, assumem a própria história como lugar 

teológico, isto é, loco onde Deus se manifesta e a Ele se manifesta a fé da humanidade num 

processo contínuo de libertação. 

 Surge uma perspectiva teológica que prima pela crítica à práxis histórica. Uma 

teologia que olha profeticamente para o presente e projeta, nele, uma nova perspectiva de fé e 

de humanidade: a práxis libertadora. É sobre esta práxis histórica libertadora que se constrói o 

futuro e o presente da própria fé, que ilumina a história pela Palavra revelada e se 

compromete com a atualidade do devir da humanidade. Efetiva-se, assim, a Teologia da 

Libertação, a qual propõe: 

 
(...) não tanto um novo tema para a reflexão quanto uma nova maneira de 

fazer teologia. A Teologia como reflexão crítica da práxis histórica é assim 

uma teologia libertadora, uma teologia da transformação libertadora da 

história da humanidade, portanto, também da porção dela reunida em 

ecclesia – que confessa abertamente Cristo. Uma teologia que não se limita a 

pensar o mundo, mas procura situar-se como um momento do processo por 

meio do qual o mundo é transformado: abrindo-se – no  protesto diante da 

dignidade humana pisoteada, na luta contra a espoliação da imensa maioria 

da humanidade, no amor que liberta, na construção de uma nova sociedade, 

justa e fraterna – ao dom do Reino de Deus (GUTIÉRREZ 2000, p. 73-74). 
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 À luz da libertação, a teologia deixa as estruturas da Ortodoxia para se transformar em 

ortopráxis, isto é, o cristianismo nutre a sua fé não apenas na apologia do seu mistério e 

elaborações de máximas da verdade, mas também na vivência desta fé à luz da história. A 

ortopráxis cristã contempla as mesmas opções assumidas por Jesus: o anúncio do Reino e a 

constante busca pela sua implementação na História. 

 A questão de fundo da Teologia da Libertação é: como ser cristãos num mundo de 

miseráveis? Os primeiros a tomarem esse questionamento para si foram os cristãos da 

América Latina, desencadeando uma reflexão teológica que partisse da periferia para o centro, 

inaugurando um novo quefazer teológico, não mais centrado no discurso dos vencedores e 

heróis, mas no grito de milhões de pobres e oprimidos. O que sustenta a Teologia da 

Libertação é a percepção de que milhões dos filhos e filhas de Deus são impedidos todos os 

dias de viver com dignidade a condição mínima de ser humano; é a pressuposição de que os 

seguidores de Jesus de Nazaré precisam se opor à opressão no nível social, humanístico e 

religioso, e que o primeiro passo para superar a morte é a compaixão para com aqueles que 

buscam a vida. 

 
Toda verdadeira Teologia nasce de uma espiritualidade, vale dizer, de um 

encontro forte com Deus dentro da história. A Teologia da Libertação 

encontrou o seu nascedouro na fé confrontada com a injustiça feita aos 

pobres. Não se trata apenas do pobre individual que bate à nossa porta e pede 

uma esmola. O pobre a que nos referimos aqui é um coletivo, as classes 

populares que englobam muito mais que o proletariado estudado por Karl 

Marx (BOFF, 2001b, p. 15). 

 

 Movido pela fé, o cristão encontra aí a identificação com o Servo Sofredor 

apresentado no Antigo Testamento pelo profeta Isaías e com Jesus Cristo, a encarnação 

própria da imagem do Servo Sofredor. Nisto, os sofrimentos e as angústias dos sofredores e 

oprimidos são os mesmos sofrimentos e angústias de Jesus. A exemplo dele, a libertação é 

anunciada como ação libertadora, partindo da fé e se transformando em práxis histórica e 

profética dos que se dizem ser discípulos da mesma mística espiritual do Nazareno. 

 Segundo Bonatto (1986), a Teologia da Libertação assume a sua centralidade nos 

escritos de Leonardo Boff a partir do seu livro “Jesus Cristo Libertador” (1972a). Nele, Boff 

assume a Teologia da Libertação como aquela que protagoniza as perguntas do seu tempo e as 

suas contradições, assim como, interroga-as à luz de Deus. Nesta obra, Boff situa a Teologia 

da Libertação a partir da diferenciação que há entre ela e a teologia tradicional. O próprio 

esquema da obra já anuncia o que Bonatto chama de cinco primados da Teologia da 

Libertação sobre a Teologia Tradicional: 1) o primado antropológico sobre o eclesiológico; 2) 
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o primado do elemento utópico sobre o elemento factual; 3) o primado do elemento crítico 

sobre o dogmático; 4) o primado do social sobre o pessoal; 5) e o primado da ortopráxis sobre 

a ortodoxia (p. 31). 

 A partir desses primados, a teologia assume os dois olhares que a identificam e que 

compõem os dois lugares da fé: o hoje kairológico e o hoje cronológico, isto é, o lugar da fé e 

o lugar da realidade social: 

 
O lugar da fé é dado, o lugar da realidade social deve ser identificado. Os 

pais da fé, nos primeiros séculos, diziam que a teologia possuía dois olhos: 

um à frente e outro atrás (teologia ante et retro oculata). Com o olho atrás, 

ela olha para o passado onde irrompe historicamente a presença salvadora 

definitiva de Deus (...) Com o olho à frente, olha para o presente, detecta os 

desafios que a realidade sócio-histórica coloca e se preocupa em articular fé 

com vida, amor de Deus com amor político, esperanças humanas com as 

promessas divinas (BOFF, 1979a, p. 07). 

 

 A partir deste novo jeito de se fazer teologia é que se concebe a espiritualidade da 

libertação como fruto e alimento da práxis. Trata-se de uma mística que integra a libertação 

histórico-política com a libertação religiosa, impregnada de uma incandescente mística cristã. 

Os eixos da espiritualidade da libertação se encontram na pobreza, na justiça, na experiência 

do êxodo, na sequela de Cristo, na cruz e na ressurreição: 

 
Espiritualidade significa, portanto, saber ver na realidade considerada 

profana uma dimensão objetiva divina ou antidivina. Aos olhos da fé toda a 

realidade está relacionada com Deus. Este não é um modo de ver subjetivo. 

Ao homem de fé compete dar-se conta deste objetividade espiritual e ao 

teólogo compete traduzir esta percepção em linguagem adequada 

(BONATTO, 1986, p. 36)
31

. 

 

 A espiritualidade da libertação assume as mesmas causas de Jesus. O ponto de partida 

é sempre a realidade dos filhos e filhas de Deus, pois é nela e a partir dela que se encontra a 

compreensão do projeto libertador para a humanidade. As angústias e o sofrimento dos 

oprimidos são parâmetros para a leitura das Escrituras, acentuando o cunho libertador a partir 

do qual são questionados os interesses do poder opressor. A opressão já não mais se justifica 

pelo poder sobrenatural e religioso, pois a releitura da história à luz da Palavra assume a 

periferia como centro e o poder opressor é desbancado por não mais se sustentar o discurso da 

vontade divina. 

                                                             
31

 “Spiritualità significa dunque saper vedere nella realtà considerata profana uma dimensione oggettiva divina o 

antidivina. Agli occhi dela fede tutta la realtà è in rapporto com Dio. Questo non è um modo di vedere 

soggettivo. All‟uomo di fede compete accorgersi di questa oggettività spirituale e al teólogo compete dire questa 

percezione in um linguaggio adeguato” (BONATTO, 1986, p. 36). 
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 A Teologia da Libertação, portanto, faz a releitura da fé à luz do mistério encarnado de 

Deus, revelado sobremaneira em Jesus, mas em constante movimento de revelação histórica. 

A história deixa de ser o Éden da perfeição para ser o lugar onde homens e mulheres, 

imperfeitos que são, buscam aproximar-se cada vez mais do coração de Deus. A história é o 

“Éden” em processo de reconhecimento da dignidade e de superação das realidades 

opressoras. É o lugar onde mais se deseja “ser Deus” para que a história seja o lugar da 

mística em que “ser Deus” é a grande virtude para d‟Ele se aproximar. 

 

5.3 ECOLOGIA, COSMOLOGIA E ESPIRITUALIDADE: ELEMENTOS DE UM 

NOVO PARADIGMA 

 

 

 As categorias do pensamento de Leonardo Boff são permeadas pela ideia de Deus que 

é o ponto de partida e de chegada do ideário da tradição judaico-cristã. A compreensão de 

Deus em Boff vai além de um simples dado epistemológico da teologia, pois se refere a uma 

dimensão capaz de mudar paradigmas e superar tantos outros na história. Mesmo em tempos 

de itinerários agnósticos ou em realidades fundadas unicamente no objetivismo da verdade, 

emerge do discurso teológico novos parâmetros de Mística e Espiritualidade para os novos 

tempos. 

 A partir de 1992, Leonardo Boff desenvolve uma nova forma de pensar os processos 

históricos, religiosos e culturais. Ele inaugura o que se pode denominar de “paradigma 

ecológico” que, em sua estrutura, se compõe pela ideia de uma nova cosmologia e uma nova 

espiritualidade, capazes de reformular o agir humano e propor novos elementos formadores da 

ética. O ser humano, aqui, não é mais o centro da criação, mas um componente sem o qual a 

própria consciência cósmica deixa de existir; um ser que cria uma mística da integralidade 

que resgata a grande ligação cósmica entre os elementos do universo que compõem o grande 

“Ethos”, a casa comum da humanidade. 

 O paradigma ecológico propõe a superação das crises paradigmáticas do nosso tempo. 

Entendendo a crise como elemento descontínuo da existência e perturbação necessária de 

retomada do caminho (BOFF, 2002b), urge identificá-las como compreensão de se que trata 

de uma única crise, a civilizacional, e que é redimensionada a partir dela mesma e das 

diferentes categorias que a compõem. A crise civilizacional aponta para a consciência de que 

estamos nos direcionando ao caos de uma civilização ou ao redimensionamento da inércia que 

há nos paradigmas até hoje vigentes; aponta para a constatação de que a realidade não mais se 
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satisfaz com as explicações ou metanarrativas da ciência e que o discurso da dicotomia radical 

entre o ser humano e a natureza não se sustenta mais. 

O que se questiona na presente crise é saber até que ponto ainda há esperança. Diante 

da extenuante existência do planeta e do sacrifício de mais de dois terços da humanidade, há 

ainda o que se esperar? Os principais sintomas da saturação do atual movimento civilizacional 

formam o prenúncio de que ou percorremos um novo caminho de conversão dos hábitos 

cotidianos e políticos, privados e públicos, culturais e espirituais, ou então estaremos fadados 

ao ocaso da degradação da casa comum da humanidade. 

 
(...) Mais que o fim do mundo estamos assistindo ao fim de um tipo de 

mundo. Enfrentamos uma crise civilizacional generalizada. Precisamos de 

um novo paradigma de convivência que funde uma relação mais benfazeja 

para com a Terra e inaugure um novo pacto social entre os povos no sentido 

de respeito e de preservação de tudo o que existe e vive. Só a partir desta 

mutação faz sentido pensarmos em alternativas que representem uma nova 

esperança (BOFF, 2012b, p. 18). 

 

 Ecologia, Cosmologia e Espiritualidade se afirmam como conexão necessária à 

formação de uma nova lógica paradigmática em que a ecologia deixa de ser preocupação 

unicamente ambiental e a cosmologia muito mais que o estudo compreensivo da origem e da 

evolução do universo. No novo paradigma, ecologia e cosmologia são compreendidos à luz de 

uma atitude de Espiritualidade, na construção de uma nova ternura que é capaz de “animar 

espíritos sensíveis à mensagem que emana do universo e da natureza” (Ibid., p. 28). 

 

5.3.1  Uma nova cosmologia: elemento formador da ética do humano 

 

A concepção de uma nova cosmologia está diretamente ligada à consciência de dois 

polos que se completam: o polo negativo, que é o reconhecimento de que a vida está em risco 

e que os metadiscursos não mais atendem às expectativas para uma unidade entre e os seres, e 

o polo positivo, que é a proposição da unidade multiecológica a partir da qual se congregam 

aqueles que são os eixos norteadores da nova cosmologia: a ecologia ambiental, a ecologia 

política e social, a ecologia mental e a ecologia integral. 

O encontro desses polos delineia o que se pode chamar de uma nova ecologia que é 

marcada pelo reconhecimento dos limites hodiernos no que se refere ao trato com os bens 

ecológicos e, ao mesmo tempo, pela necessidade de novas atitudes perante o universo, 

apontando para o aspecto integral do trato com a natureza e com o ser humano. Por isso, as 
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quatro ecologias delineiam o que se pode chamar de ampliação do horizonte ecológico que, 

por sua vez, é elemento formador de uma nova cosmologia: 

  

A primeira vertente se preocupa com o ambiente, para que não sofra 

excessiva desfiguração, visando à qualidade de vida, à preservação das 

espécies em extinção e à permanente renovação do equilíbrio dinâmico 

urdido em milhões e milhões de anos de evolução (...) A segunda – a 

ecologia social – não quer apenas o meio ambiente. Quer o ambiente inteiro. 

Insere o ser humano e a sociedade dentro da natureza como partes 

diferenciadas dela (...) A terceira – a ecologia mental -, chamada também de 

ecologia profunda, sustenta que as causas do déficit da Terra não se 

encontram apenas no tipo de sociedade que atualmente temos, mas também 

no tipo de mentalidade que vigora, cujas raízes remontam a épocas 

anteriores à nossa história moderna, incluindo a profundidade da vida 

psíquica humana consciente e inconsciente, pessoal e arquetípica (...) por 

fim, a quarta – a ecologia integral – parte de uma nova visão da Terra, 

inaugurada pelos astronautas a partir dos anos de 1960, quando se lançaram 

os primeiros foguetes tripulados. Eles veem a Terra fora da Terra. Lá de sua 

nave espacial ou da lua, como testemunharam vários deles, a Terra aparece 

como um resplandecente planeta azul-branco que cabe na palma da mão e 

pode ser escondido detrás do polegar humano. daquela distância, borram-se 

as diferenças entre ricos e pobres, ocidentais e orientais, neoliberais e 

socialistas. Todos são igualmente humanos (BOFF, 2009c, p. 11-17). 

 

A nova cosmologia anunciada por Boff é fruto de uma constatação: a terra e o ser 

humano estão em crise e em processo de contínuo adoecimento. O motivo principal versa 

sobre a perda da re-ligação que entre outras questões nos faz perguntar: como foi possível o 

ser humano criar um processo de declaração de guerra entre ele e a natureza? Não seria esta 

guerra um equívoco ocorrido a partir de erros nas culturas, nas tradições espirituais e nos 

processos pedagógicos de socialização e humanização? Por muito tempo foi delegado à 

metafísica ou aos seus emissários a responsabilidade pelos rumos da natureza, mesmo 

sabendo que em última instância não há realidade metafísica que não leve em consideração o 

sujeito concreto e histórico, seja no como elemento originário ou seja como elemento 

consequente. Daí, o fato de que a guerra do ser humano com a natureza não é obra do simples 

acaso, mas acarreta a consciência da responsabilidade e da culpa que há no humano. 

 O despertar de um novo paradigma civilizacional é antecedido pela identificação de 

algumas das principais causas e mecanismos que evidenciam o risco de um verdadeiro caos. 

Ao falar sobre a crise ecológica, Boff identifica seis causas que nos fazem pensar a realidade 

geradora desta crise e, ao mesmo tempo, torna-as elementos originários de um novo pensar 

paradigmático. Pensar essas causas é também pensar o itinerário de sua superação, de tal 
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forma que a identificação das mesmas acaba sendo uma estratégia pedagógica para mais 

adiante anunciar o processo prognóstico do agir ecológico. 

 Para Boff (2004), as causas estão ligadas às ideias de Desenvolvimento, Sociabilidade, 

Antropocentrismo e Espiritualidade. As duas primeiras causas orientam para o fato de que a 

tecnologia tem querido existir para si mesma, explorando a natureza a partir de um projeto 

ecodesequilibrador de tal forma que o desenvolvimento continua refém do mito do progresso 

e do crescimento: “Numa perspectiva ecológica, o sonho do crescimento ilimitado significa a 

invenção de forças destrutivas (em vez de produtivas) e a produção histórico-social da doença 

e da morte da Terra, de suas espécies e de tudo que a compõe” (p. 95). A produção torna-se 

refém do mercado e o desenvolvimento fica à mercê do circuito tecnológico. Quem deu as 

regras até agora foi o paradigma desenvolvimento/crescimento. Neste paradigma, a 

sustentabilidade implica muito mais um processo de exploração do trabalho do que 

propriamente “a tendência dos ecossistemas ao equilíbrio dinâmico, sustentado na teia de 

interdependências e complementaridades que vigora nos ecossistemas” (p. 96). 

 Mas isto não basta para identificar as causas do déficit da Terra. Daí, Boff apresentar o 

terceiro mecanismo causal: 

 

Efetivamente todas as sociedades históricas, pelo menos desde o neolítico 

(12.000 anos a.C) são energívoras, consomem de forma sistemática e 

crescente energias da natureza. Particularmente a moderna, pois ela se 

estrutura ao redor do eixo da economia, entendida como arte e técnica de 

produção ilimitada de riqueza mediante a exploração dos “recursos” da 

natureza e da invenção tecnológica e da espécie humana. Por consequência, 

nas sociedades modernas a economia não é mais entendida em seu sentido 

originário como gestão racional da escassez. Mas como a ciência do 

crescimento ilimitado (BOFF, 2004, p. 97). 

 

Tal modelo de sociedade cria uma imagem específica de ser humano e, 

consequentemente, o quarto componente causal: o antropocentrismo. Nele, o ser humano é 

causa de tudo e tudo gira em torno da sua humana existência, pois o ser humano se sente 

senhor de todas as coisas: “imagina-se um ponto isolado e único, fora da natureza e acima 

dela. Arrogantemente se dispensa de respeitá-los” (BOFF, 2004, p. 101). A consequência 

disso é o intento humano de dominar a natureza a qualquer custo, surgindo o que se pode 

chamar de quinto mecanismo causal que é a ideia de poder-dominação, em especial no que 

tange à relação com a natureza. O ser humano instaura um espírito de dominação sobre a 

natureza e impõe uma relação de senhorio que rompe a solidariedade básica de unidade com o 
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cosmos e com a Terra. “Em outras palavras, o poder-dominação destituiu a vida como 

centralidade suprema e se estabeleceu a si mesmo como a referência absoluta” (Ibid., p. 106). 

O sexto mecanismo causal se refere à ideia de Espiritualidade. Segundo Boff, faz-se 

necessária uma nova experiência fundacional, uma nova espiritualidade que resgate a 

religação e integre efetivamente todas as dimensões da realidade planetária, cósmica, 

histórica, psíquica e transcendental. Essa experiência é religadora, inserindo a experiência 

religiosa como elemento fulcral. A  religião por muito tempo fora distorcida pelo poder e que 

hoje precisa implementar uma nova experiência de vida, capaz de levar em consideração as 

experiências genuinamente históricas da revelação, a corporalidade como elemento da 

concretude humana e a vida como espaço continuo de vivência do sagrado. Ali, no mais 

profundo de nós e no contato com o mais íntimo de nossa intimidade, está a verdadeira razão 

de nossas buscas, o significado mais sublime da nossa contemplação histórica. 

 O novo paradigma inclui uma cosmologia que amplia o conceito de ecologia e permite 

a superação do “complexo de Deus” e do “complexo da responsabilidade ética”. Até agora o 

sagrado e o profano inexistem enquanto complementaridade, pois a lógica da tecnociência 

desbanca não só a metafísica pensada como metanarrativa, mas também a metafísica pensada 

como absoluto sentido de um tipo de racionalidade. Agora, o ponto de partida é a 

multipluridimensionalidade dos processos de integração cósmica. Na nova cosmologia, o 

extrinsecismo epistemológico e a cisão entre a parte e o todo inexistem, pelo menos na 

maneira de concebê-los. 

 Neste sentido, a nova cosmologia compreende a ênfase dada à palavra “ecologia”, que 

foi criada em 1866 por Ernst Haeckel  e que, nas palavras de Boff (2012c), é definida como  

 

o estudo dos relacionamentos de todos os seres vivos e não vivos entre si e 

com seu entorno. Todos moram juntos na Casa Comum que é a Terra e 

juntos se entreajudam para se alimentar, se reproduzir e coevoluir. É o 

chamado meio ambiente que, na verdade, é o ambiente inteiro porque 

engloba todos os seres (p. 9). 

 

 Ecologia é relação e inter-ação entre todas as coisas e o seu potencial. Enfatiza a 

natureza, mas vai além dela quando considera os aspectos da sociedade e da cultura. Por isso, 

a questão ecológica abrange a gama de um novo nível de consciência mundial a partir da qual 

a Terra assume lugar destacado: “a importância da Terra como um todo, o bem comum como 

bem das pessoas, das sociedades e do conjunto dos seres da Natureza, o risco apocalíptico que 

pesa sobre tudo o que foi criado” (BOFF, 2008c, p. 22). A Terra e os seres humanos são os 

grandes envolvidos neste processo de nova cosmologia que, de certa forma, se anuncia como 
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uma nova cosmogênese que considera o ser humano não mais na perspectiva antropocêntrica, 

mas na perspectiva integral que incute uma nova ética e uma nova espiritualidade. 

 

5.3.1.1  O novo paradigma 

 

 A era ecológica é o retorno da Terra como pátria/mátria comum, como diz Leonardo 

Boff (2004). Mas este retorno é antecedido por dois níveis de consciência: o de que a Terra 

está doente e precisa ser tratada e o de que este tratamento só é possível pela consciência de 

responsabilidade do ser humano diante do adoecimento terrestre que também se revela como 

adoecimento do paradigma cósmico vigente. 

 Mas em que consiste o processo de adoecimento da Terra? Segundo Boff, há duas 

constatações que revelam as principais causas do adoecimento terrestre: a primeira, refere-se 

ao ser humano, pois “o ser mais ameaçado da natureza hoje é o pobre; a segunda constatação 

é que as espécies de vida correm o mesmo perigo enfrentado pelos pobres (2004, p. 14-15). 

Trata-se das duas vertentes do processo de adoecimento cósmico-terrestre: a ameaça aos 

pobres e oprimidos pelas condições histórico-sociais-políticas e a ameaça à vida das espécies 

da natureza. 

 Segundo Boff (2004), mais de dois terços da humanidade vive no Grande Sul pobre. 

Cerca de um bilhão de pessoas provam a extrema pobreza e outros três bilhões não têm 

alimentação suficiente. Sessenta milhões morrem por ano de fome e 14 milhões de jovens 

abaixo dos 15 anos são acometidos por doenças da fome que os levam à morte prematura. E, o 

mais grave: inexiste a solidariedade mínima entre os humanos. Por outro lado, desde 1500 

presume-se um processo de eliminação das espécies assustador: “Entre 1500 e 1850 foi 

presumivelmente eliminada uma espécie a cada dez anos. Entre 1850 e 1950, uma espécie por 

ano. A partir de 1990 está desaparecendo uma espécie por dia. A seguir este ritmo, nos 

próximos anos desaparecerá uma espécie por dia” (BOFF, 2004, p. 14-15).  

 Está instaurada a crise de paradigma: o modelo de sociedade e o significado da vida, 

projetados pelos seres humanos, já não mais correspondem às suas expectativas iniciais; a 

ânsia de produzir e dominar a Terra mostra que o sonho acabou; a lógica tecnocientífico do 

crescimento ilimitado frustra a perspectiva de um futuro promissor para a humanidade e para 

todas as espécies que na Terra habitam. Resta-nos, então, a possibilidade de uma ruptura e de 

uma inovação: ruptura com o paradigma já superado e inovação com a eclosão de um novo 

paradigma, que não nega o primeiro, mas o amplia considerando inclusive elementos 

positivos deste. 
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 Ao falar do conceito de Paradigma, Boff (2004) retoma os dois sentidos assumidos por 

Thomas Kuhn na sua obra sobre as “Estruturas das revoluções científicas” (1998). O 

primeiro sentido apresenta o paradigma como o conjunto de opiniões, valores e métodos 

assumidos por um determinado grupo social, tornando-se responsável disciplinarmente pela 

orientação e organização do processo de relações; o segundo sentido, por sua vez, de natureza 

mais estrita, é derivado do primeiro e aponta para as referências exemplares e que servem 

como parâmetro de resolução das problemáticas postas pela ciência. 

 

Como transparece, é útil assumirmos o primeiro sentido: paradigma como 

uma maneira organizada, sistemática e corrente de nos relacionarmos com 

nós mesmos e com tudo à nossa volta. Trata-se de modelos e padrões de 

apreciação, de explicação e de ação sobre a realidade circundante (BOFF, 

2004, p. 25). 

 

 A emergência de um novo paradigma anuncia o regresso à pátria natal, à casa comum 

da qual nos afastamos progressivamente no decorrer dos últimos cinco séculos. A cisão 

sujeito-objeto encastelou o ser humano no reducionismo e negou-lhe o reconhecimento dos 

diferentes tipos de diálogos, tais como o senso comum, a magia e a religião. O diálogo 

absolutizado é o da experimentação objetiva que, por si só abriu novas questões e “levou-nos 

a perguntar quem nós somos e a que título nós participamos da evolução global do cosmos” 

(Ibid., p. 26). 

 O paradigma ecológico proposto por Boff não pretende ser um novo parâmetro de 

absoluticidade, mas uma nova forma de dialogação. Mostra que há outras formas de acesso à 

natureza e que a riqueza cultural adquirida no decorrer dos tempos é portadora de versões 

diferenciadas e enriquecedoras no processo de preservação de nós mesmos e da natureza 

como um todo. Encontramo-nos em contínuo processo de dialogação e interação com o 

universo: “nossa maneira de achegar ao real não é única. Somos um momento de um imenso 

processo de interação universal que se verifica já entre energias mais primitivas, nos 

primeiros momentos após o big-bang, até nos códigos mais sofisticados do cérebro humano” 

(Ibid., p. 27). 

 Neste novo momento paradigmático o olhar recai sobre a totalidade dos seres e das 

suas relações. A sensibilidade pelo universo e a sua real situação desperta para a ideia de uma 

dimensão planetária acerca das problemáticas, dos valores e comprometimentos das 

sociedades. Trata-se de um renascimento gestado em potencial a partir do qual uma nova 

consciência se apregoa sem início e sem fim, sem a parte isolada do todo e sem o todo isolado 
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de suas partes. Uma nova comunidade planetária está se anunciando e, com ela, uma nova 

consciência cósmica, como nos diz Boff: 

 

Fascina-nos a floresta verde, paramos diante da majestade das montanhas, 

elevamo-nos com o céu estrelado e admiramos a vitalidade dos animais. 

Enchemo-nos de admiração pela diversidade das culturas, dos hábitos 

humanos, das formas de significar o mundo. Começamos a acolher e valorizar 

as diferenças. E surge aqui e acolá uma nova compaixão para com todos os 

seres, particularmente por aqueles que mais sofrem na sociedade (2004, p. 28). 

 

 No novo paradigma as portas se abrem à Transcendência, mesmo que antes a mesma 

tenha sido negada pelo paradigma tecnocientífico. Surge uma nova racionalidade que não 

nega o valor da intelecção como instrumento de conhecimento, mas também não a absolutiza 

como a única forma de vislumbrar as verdades acerca da realidade e da natureza. Ao invés da 

razão fria, coloca-se em evidência a razão simbólica e cordial, carregada pela robustez dos 

sentidos corporais e espirituais. As dimensões humanas são reorientadas e a razão, a vida, a 

paixão, a afetividade e a sensibilidade apontam para o “daimon”, a voz interior da natureza 

que “nos fala na interioridade e pede ser auscultada e seguida (é a presença do daimon em 

nós)” (Ibid., p. 29). Conhecer, portanto, deixa de ser uma forma de dominar a realidade para 

ser um trajeto de comunhão com as coisas. 

 

5.3.1.2  Ecologia: a Terra como ponto de partida e a vida como centralidade 

 

 Em suas duas obras pioneiras do novo discurso de Leonardo Boff – “Ecologia, 

Mundialização e Espiritualidade” (2008c) e “Ecologia: grito da Terra, grito dos pobres” 

(2004) -, a ênfase recai sobre a tentativa de caracterizar e justificar a ecologia como expressão 

da nova cosmologia, centrada, sobretudo, na identidade planetária e no desenvolvimento da 

vida. Para isso, ele define a ecologia como a ciência e a arte das relações e que considera duas 

identidades: a da Terra e a do ser humano. Isso quer dizer que o ponto de partida é sempre a 

Terra, o lugar primordial em que todos habitam, o grande “Ethos” do Universo. Quanto ao 

ponto de chegada, não é possível precisar, uma vez que só a forma de se comportar do ser 

humano na natureza é que pode dizer aonde se chegará. 

 O novo projeto civilizacional implica um novo patamar da terra e da humanidade. Há 

de se perguntar: como se deve viver? Como se relacionar com a Terra para preservá-la, e não 

ameaça-la juntamente com todos os seres viventes que nela habitam? De quem é a 
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responsabilidade pelo cuidado da Terra? Para responder a tais questões, Boff apresenta o que 

ele denomina de novo imperativo categórico do ethos da humanidade na era ecológica: 

 
Vive de tal maneira que não destruas as condições de vida dos que vivem no 

presente e as dos que vão viver no futuro. Ou positivamente: vive no respeito 

e na solidariedade para com todos os companheiros de vida e de aventura 

terrena, humanos e não humanos, e cuida para que todos possam continuar a 

existir e a viver, já que todo o universo se fez cúmplice para que eles 

existissem e vivessem e chegassem até o presente (2009c, p. 66). 

 

 A compreensão deste imperativo está amparada na história da vida como elemento 

coexistente à história da Terra. Somente a Terra tem qualidades específicas de um equilíbrio 

gravitacional e eletromagnético que permitem a manutenção de características adequadas para 

o surgimento das moléculas presentes na vida. A identidade da Terra é descrita por Boff como 

sendo fruto de um itinerário contínuo de transformações. Aquecida pelo Sol, durante bilhões 

de anos a Terra era apenas lava e fusão. Dos gases e vapores eram formadas as nuvens 

imensas que foram ficando densas, dando origem à primeira atmosfera terrestre, composta 

basicamente de gás carbônico, amoníaco, nitrogênio e hidrogênio. Milhões de anos depois, 

houve o esfriamento da atmosfera, o endurecimento da lava e o surgimento do primeiro solo. 

Caíram as primeiras chuvas e delas se formaram a beleza dos oceanos, os lagos imensos 

interiores, os rios e todos os mananciais hídricos. 

 
Há quatro bilhões de anos, nos oceanos, sob a ação de tempestades 

inimagináveis de raios, de elementos cósmicos vindos especialmente de 

Tiamat (a grande estrela primordial da qual proveio o Sol) em interação com 

a geoquímica, formada durante séculos, a Terra levou até a exaustão a 

complexidade das formas inanimadas. De repente, ultrapassou-se a barreira 

até então jamais transposta: estruturaram-se cerca de 20 aminoácidos. São 

moléculas articuladas, os tijolos básicos do edifício da vida. Como num 

imenso relâmpago que cai sobre o mar, irrompe a primeira célula viva. A 

criança recém-nascida foi batizada com o nome de Áries (primeiro signo do 

Zodíaco, relativo aos que nascem entre 21 de março e 19 de abril: carneiro 

mitológico que salvou crianças condenadas ao sacrifício). Como um salto 

qualitativo em nosso espaço-tempo curvo, num canto da nossa galáxia, num 

sol secundário, num planeta de quantité negligeable, a Terra, emergiu a 

grande novidade: a vida (BOFF, 2009c, p. 67-68). 

 

 O Universo, a Terra, a vida e cada ser possuem um desenvolvimento genealógico. 

Cada elemento deste imenso universo é feito do mesmo material cosmogênico e o ser humano 

“encontra-se dentro, como um momento singular, capaz de captar a totalidade, de saber de si, 

dos outros, de senti-los e de amá-los no interior dessa totalidade desbordante” (Ibid., p. 74). É 

ele o principal responsável pela formação da consciência planetária que, dependendo do 
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trajeto assumido pode se transformar no anjo bom, que pode ajudar a salvar a Terra ou num 

verdadeiro anjo exterminador, um verdadeiro satã da Terra (2008c, p. 34). 

 O paradigma ecológico olha para as problemáticas e equívocos da era da tecnociência 

(BOFF, 2004, p. 14-24) e vislumbra respostas ecológicas que, muito mais do que formar uma 

nova cosmologia anunciam verdadeiros projetos de cosmogênese e antropogênese, isto é, o 

desenvolvimento de um itinerário que reinventa o mundo e o próprio ser humano, 

inaugurando uma nova criação. Nisto, o projeto paradigmático da ecologia se apresenta como 

elemento de superação diante de qualquer aspecto que se queira afirmar como reducionista, 

pois defende a ideia de que á através do projeto de uma ecologia integral que se pode 

compreender a dança do universo e a ligação de cada ser com o todo. 

 O pensamento dominante, analítico e dicotômico da Modernidade torna-se obsoleto 

diante do novo paradigma, que se apresenta como atitude ecológica e que só pode ser 

compreendido à luz do holismo, ou visão holística: 

 
Do grego holos, que significa “totalidade”, termo divulgado pelo filósofo 

sul-africano Jan Smuts,a partir de 1926, significa o esforço de surpreender o 

todo nas partes e as partes no todo e cada todo num outro lado ainda maior. 

A ecologia holística constitui uma prática e uma teoria que inclui e relaciona 

todos os seres uns com os outros e com o meio ambiente, numa perspectiva 

do infinitamente pequeno das partículas elementares (quarks) do 

infinitamente grande dos espaços cósmicos, do infinitamente complexo do 

sistema da vida, do infinitamente profundo do coração humano e do 

infinitamente misterioso do oceano ilimitado de energia primordial do qual 

tudo promana (vácuo quântico, imagem de Deus) (BOFF, 2008c, p. 27). 

 

 O holismo na ecologia resgata o teor de integralidade. A vida é o centro de toda atitude 

ecológica, pois inclui o cuidado com a terra e com a grandeza da responsabilidade que assola 

a humanidade. A vida da terra deve ser considerada como valor supremo que renova com 

propriedade a subsistência perante as ameaças que a cercam e o latente dever humano em 

cumprir o imperativo de conservar a ambiência planetária, bio-atmosférica, biossociológicas e 

espirituais a fim de possibilitar a realização pessoal e social da espécie humana. 

 

5.3.1.3  Ethos mundial: por uma ética planetária 

 

 O quefazer humano na lógica do novo paradigma encontra com o projeto de uma ética 

planetária que considera o fato de que a terra está viva, mas doente e contaminada. Há uma 

consciência de que os organismos vivos precisam ser cuidados. Toda a natureza está oprimida 

e clama por libertação. Cada espécie extinta é um elemento da grande biblioteca do universo 



279 
 

que se extingue. Cada ser é um pequeno livro que compõe a grande obra literária do universo 

e uma pequena nota da grande sinfonia da vida. Perder qualquer um desses elementos, por 

minúsculo que seja, implica um prejuízo existencial que inclui o presente e futuro da vida. 

 No seu livro “Ethos mundial, um consenso mínimo entre os humanos” (2009b), 

Leonardo Boff acena para a ideia de que existem três problemáticas que suscitam uma ética 

mundial: a crise social, a crise do sistema de trabalho e a crise ecológica (p. 13). Por serem 

planetárias, essas crises apontam para soluções globais e, portanto, marcadas pela capacidade 

de interligação entre si. 

 Há uma crise social que se alastra pelo mundo. O desenvolvimento científico e o 

enriquecimento desigual de parte do mundo têm criado um fosso profundo entre ricos e 

pobres: “essa acumulação é injusta, porque pessimamente distribuída. Os níveis de 

solidariedade entre os humanos decaíram aos tempos da barbárie mais cruel” (BOFF, 2009b, 

p. 13); há uma crise do sistema de trabalho, pois as novas formas de produção dispensam a 

centralidade do trabalho humano, assim como, geram a anulação de milhões de pessoas, 

tornando-as descartáveis e excluídas das sociedades mundiais; e, por fim, a crise ecológica, 

que se refere ao estado global da Terra que, diante do estado de morte que se instaurou, 

ameaça a biosfera e a condição de vida dos seres humanos: 

 
Nas últimas décadas, temos construído o princípio da autodestruição (...) tal 

princípio de autodestruição convoca urgentemente outro: o princípio de 

corresponsabilidade por nossa existência como espécie e como planeta. Se 

queremos continuar a aventura terrenal e cósmica, temos de tomar decisões 

coletivas que se ordenam à salvaguarda do criado e à manutenção das 

condições gerais que permitem à evolução seguir seu curso ainda aberto 

(BOFF, 2009b, p. 15). 

 

 O princípio de corresponsabilidade convoca o ser humano a uma atitude ecocêntrica e 

global. O ethos humano é traduzido nas atitudes de cuidado, cooperação, compaixão e 

reverência em relação à humanidade, à vida e à Terra. O cuidado é para com o todo, gerando 

um diálogo obrigatório com todas as instâncias que compõe a vitalidade do universo e dos 

organismos que nele habitam. O pensamento da coletividade irrompe como responsabilidade 

de todos para com todos de tal forma que as respostas aos desafios éticos e sociais passam a 

ser não apenas atitudes individualizadas de sujeitos morais, mas sim, atitudes de 

comprometimento coletivo que inclui a centralidade da ética e da moral, incutindo na 

sociedade um pensamento eco-organizador capaz de preservar o equilíbrio ecológico 

(ecologia ambiental), libertar o ser humano das amarras das injustiças sociais (ecologia 
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social), inserir a totalidade como elemento de integração (ecologia integral) e manter unidos 

os polos da unidade e da diversidade de forma consciente (ecologia mental). 

 Uma das principais perguntas postas por Boff acerca de um ethos planetário é: “como 

construir uma plataforma comum sobre a qual todos possamos nos assentar e nos entender?” 

(2009b, p. 29). Para ele, uma ética planetária se realiza a partir da implementação de acordos 

éticos e morais mínimos, referências éticas e morais que possam congregar a comunidade 

humana, o grande ethos (moradia) que agrega e que gera o sentimento de comunidade de 

destino. 

  A melhor forma de construir um caminho ético é retomando o sentido do que 

propriamente se pode chamar de ética e de moral. Trata-se de uma unidade complexa a partir 

da qual o Ethos – ética, em grego – implica a morada humana que é construída como abrigo 

permanente e protetor, tornando melhor o ambiente como morada saudável no que toca à 

sustentabilidade material, à integração psicológica e à fecunda espiritualidade; a moral – do 

latim mos, mores - implica costumes e tradições, experiências idiossincráticas de cada sistema 

cultural ou caminho espiritual.  

 
A moral representa um conjunto de atos, repetidos, tradicionais, 

consagrados. A ética corporifica um conjunto de atitudes que vão além 

desses atos. O ato é sempre concreto e fechado em si mesmo. A atitude é 

sempre aberta à vida com suas incontáveis possibilidades. A ética nos 

possibilita a coragem de abandonar elementos obsoletos das várias morais. 

Confere-nos a ousadia de assumir, com responsabilidade, novas posturas, de 

projetar novos valores, não por modismo, mas como serviço à moradia 

humana” (BOFF, 1997a, p. 94-95). 

 

 A possibilidade de acordos mínimos não inventa uma nova ética, mas redireciona 

argumentações antigas para novos horizontes de ação. Por isso, é gestado um olhar sobre as 

diferentes formas de argumentação acerca do agir ético a fim de responder as questões ainda 

válidas no que toca à universalidade não só das ações subjetivas, mas também do espaço e das 

responsabilidades coletivas diante do desafio de construir uma ética planetária.  

  

5.3.1.3.1 Bases de uma ética planetária 

 

O ethos mundial é composto, sobretudo, pelo agir ético. A identificação ou a reflexão 

que fundamenta esse agir está presente na história desde que o ser humano começou a 

sistematizar melhor o seu pensamento e a procurar entender o sentido da sua conduta. Assim, 

Boff (2009b) apresenta seis tipos de argumentação que compõem o que ele denomina de 
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bases para uma ética planetária. E são essas bases argumentativas que fazem parte do nosso 

horizonte de reflexão neste momento. 

A primeira argumentação versa sobre a eficácia dos construtos éticos e morais. Um 

projeto ético é julgado pela sua capacidade pragmática de gerar maior ou menor realização 

junto às pessoas. Trata-se muito mais de um utilitarismo social do que propriamente um 

pragmatismo desvairado. Para Boff (2009b, p. 44-46), a caracterização desta escola ética está 

ancorada em quatro princípios que convergem entre si: o princípio da consequência ou 

teológico, no qual a consciência moral se atém às consequências da conduta apresentada; o 

princípio da utilidade, em que a consequência das nossas ações devem ser úteis à realização 

do bem; o princípio do hedonismo, em que o bem realizador quando satisfaz as necessidades e 

as preferências humanas; e o princípio social, a partir do qual a felicidade é objetivada a 

sujeito social, incluindo as pessoas, os seres vivos e as plantas. 

A segunda argumentação se baseia, sobretudo, na escola crítica de Frankfurt, 

profundamente marcada pelas contribuições postas ao marxismo e à democracia. Ali, o 

iluminismo é criticado por se apresentar como absoluto e universal, e a modernidade, por 

enfatizar amplamente a técnica em detrimento da ética. Há uma articulação entre as tradições 

kantiana – do dever e do imperativo categórico – e marxista – da emancipação, justiça social e 

democracia integral: “para essa vertente, normas morais e jurídicas são regras de coordenação 

das liberdades subjetivas. Elas se fundamentam na moderna teoria do contrato social (Hobbes, 

Locke, Rousseau), que ganhou em Kant um respaldo filosófico com a ideia do „reino dos 

fins‟” (BOFF, 2009b, p. 49). A pessoa é centro e fim, nunca meio. É nisto que consiste a sua 

dignidade: o reconhecimento da autonomia pessoal, a que estão subordinadas todas as leis. 

A terceira argumentação trata da ética fundada sobre a natureza. Baseia-se, sobretudo 

nas teorias aristotélica e tomista que, entre outras coisas, parte do princípio que há constantes 

antropológicas e inclinações humanas que independem da vontade e dos consensos entre os 

indivíduos: “Tais constantes (incluindo a própria vontade e a liberdade) oferecem a base para 

a obrigatoriedade e a universalidade das normas (...) A ética fundada na lei natural procura 

estabelecer uma base de referência comum para argumentações da qual todos possam 

participar, pelo fato de todos serem portadores da mesma natureza humana” (Ibid., p. 54). 

A quarta argumentação faz referência à ética fundada nas tradições religiosas. O 

consenso de um ethos mundial, por mínimos que sejam os acordos, passa pelas diferentes 

tradições religiosas. Os valores, as normas e as atitudes acerca da convivência humana estão 

diretamente ligados ao princípio de universalidade pregado pelas “morais religiosas” e que 

encontram respaldo na busca da ordem e da paz: 
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É pela religião que os povos concretamente encontraram o meio para fazer 

valer e garantir o caráter universal e incondicional desse consenso mínimo. 

A religião funda a incondicionalidade e a obrigatoriedade das normas éticas 

muito melhor que a razão abstrata ou o discurso racional, parcamente 

convincentes e só compreensíveis por alguns setores da sociedade que 

possuem as mediações teóricas de sua apreensão (BOFF, 2009b, p. 64). 

 

A quinta argumentação olha para a ética que se baseia no pobre e no excluído. O 

princípio supremo é libertar o pobre a partir do grito do excluído que denuncia um sistema 

social que é falho, injusto e opressor. Este princípio, no pensamento de Boff (2009b), é 

assumido pelo manifesto comunista de 1848 e pela teologia da libertação do terceiro mundo, 

fato que lhes constitui o status de monumentos éticos de primeira grandeza a partir dos quais 

a ética parte do outro, do outro mais que outro, que é o pobre e excluído. Neste sentido não há 

ética planetária se não houver um olhar para o pobre, isto é, se não houver uma conduta 

profética a partir da qual é denunciado o sistema excludente e explorador que produz o pobre 

e, ao mesmo tempo, é anunciada a urgência de realizar um novo sistema no qual se estabeleça 

o exercício da participação, da justiça e da solidariedade (p. 68). 

Por fim, a sexta argumentação, que se refere à dignidade da Terra e que, por assim se 

apresentar, transforma-se em exigência ética. A preocupação básica é partir de “uma visão 

ética integradora e holística, considerando as interdependências entre pobreza, degradação 

ambiental, injustiça social, conflitos étnicos, paz, democracia, ética e crise espiritual” (BOFF, 

2009b, p. 70). Tal intento está explicitado na Carta da Terra, que é uma declaração de 

princípios éticos que fundamenta a prática de significados duradouros compartilhados entre 

todos os povos: 

 
O mérito principal da Carta da Terra é apresentar como eixo articulador a 

categoria da inter-retrorelação de tudo com tudo. Isso lhe permite sustentar o 

destino comum da Terra e da humanidade e reafirmar a convicção de que 

formamos uma grande comunidade terrenal e cósmica. As perspectivas 

desenvolvidas pelas ciências da Terra, pela nova Cosmologia, pela física 

quântica, pela biologia contemporânea e os pontos mais seguros do 

paradigma holístico da ecologia subjazem ao texto da carta (BOFF, 2009b, 

p. 73). 

  

5.3.1.3.2 Os imperativos éticos para uma ética mundial 

 

A existência de bases argumentativas para uma ética planetária não garante a sua 

eficácia. Não há argumentação absoluta para uma base ética. O que há é a complementaridade 

entre as diferentes éticas. O útil e o justo tomam corpo e expressam a especificidade humana 
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que, por sua vez, comporta-se a partir de estruturas significativas compostas por valores como 

o cuidado, a racionalidade, a liberdade, a autonomia e a capacidade de pertença à totalidade 

da natureza. 

O ponto de partida para o ethos humano e planetário é o pathos e o cuidado. Ambos 

apontam para a superação do logocentrismo, pois o ser humano e muito mais que a sua razão. 

Segundo Boff (2009b), a existência humana é um elemento aberto a dois movimentos: “para 

baixo, emerge de algo mais antigo, profundo e elementar, a afetividade, o cuidado essencial e 

o pathos. Para cima, ela se abre à experiência espiritual, que é a descoberta do eu 

dimensionado para a totalidade e a descoberta da totalidade presente no eu” (p. 81). Há uma 

passagem do Cogito ergo sum cartesiano para a experiência do Sentio ergo sum. O sentimento 

é afirmado como forma de conhecimento que não abona a razão e nem a ela se reduz. 

Somente pelos cuidados do coração é possível o gesto da comunhão com todas as realidades e 

a elas estar ligado. Há uma integralidade não reducionista na qual pathos e logos não se 

excluem, mas se auxiliam no processo místico da comunhão e, consequentemente, na 

compreensão de um novo horizonte ético. 

Se o coração é o impulso gerador do sentimento de comunhão, é da sua união com a 

razão que nasce o cuidado, que é uma relação do coração humano com a realidade, abrindo 

espaços de sobrevivência e inaugurando laços ampliadores de uma possível felicidade integral 

que se instala nas diferentes e complementares dimensões do ser humano. 

A ética não nasce da razão e nem da vontade. Ela nasce do coração, enriquecida pela 

tradição do logos e culminada com o cuidado, que vem permeado pelo sentimento de 

coexistência e responsabilidade. Por isso, a ética planetária é sobremaneira uma ética do 

cuidado. Segundo Boff, “o cuidado provoca preocupação e faz surgir o sentimento de 

responsabilidade (...) O cuidado funda a primeira atitude ética fundamental, capaz de 

salvaguardar a Terra como um sistema vivo e complexo, proteger a vida, garantir o direito dos 

seres humanos e de todas as criaturas, a convivência em solidariedade, compreensão, com-

paixão e amor” (2009b, p. 88). Da ética do cuidado emanam todas as outras éticas que soam 

como imperativos mínimos para uma ética mundial e que são primordiais para um ethos 

planetário. 

Temos a ética da solidariedade nos seus aspectos ônticos e políticos, a partir dos quais 

os seres existem em relação e inter-retroconectados; temos a ética da responsabilidade, a 

partir da qual a sobrevivência de todos está integrada e o ser humano se faz corresponsável, 

unido às forças do universo e da natureza em vista do destino comum da humanidade e do 

planeta Terra: 



284 
 

 

A responsabilidade mostra o caráter ético da pessoa. Ela escuta o apelo da 

realidade ecoando em sua consciência. Ele dá uma resposta a esse apelo, 

resposta sempre qualificada, seja de maneira negativa, seja positiva, seja de 

qualquer outra forma. Dessa capacidade de resposta (responsum) nasce a 

responsabilidade, o dever de responder e de atender aos apelos da realidade 

captados pela consciência. Essa responsabilidade, na esteira de Hans Jonas, 

pode ser formulada no seguinte imperativo categórico: “age de tal maneira 

que as consequências de tuas ações não sejam destrutivas da natureza, da 

vida e da Terra” (BOFF, 2009b, p. 93). 

 

Junto à responsabilidade, urge a necessidade de uma ética do diálogo, movida pelos 

princípios da reciprocidade e do reconhecimento subjetivo. A autonomia é o princípio básico 

a partir do qual acontece a comunicação entre os indivíduos e o respeito às suas 

idiossincrasias. Não dialogar implica o desrespeito à regra básica a partir da qual reconhecer o 

outro na sua identidade é reconhecer a sua própria atitude autônoma e livre. A inexistência de 

práticas dialógicas expõe as condições opressoras do ser humano e apontam para a urgência 

de novos comprometimentos. 

Por isso, é fundamental a ética da com-paixão e da libertação. Nesta, o grande desafio 

é ético e político: a atenção aos dois terços da humanidade que são pobres, excluídos e 

oprimidos. Compaixão por aqueles e aquelas a quem são negadas as condições mínimas para 

viver dignamente e que inclui uma atitude de sofrer o padecimento destes excluídos e 

comungar da sua luta. É mérito do Cristianismo da Libertação afirmar e proclamar essa ética 

através da Teologia na América Latina, que enfatiza o processo libertador como condição sine 

qua non da construção do itinerário de felicidade e convivência solidária. A libertação, para o 

discurso teológico latino americano é instaurada a partir do protagonismo libertador do pobre 

que, junto a outras classes, poderá mostrar-se historicamente capaz, proporcionando a 

inclusão nos bens naturais e culturais. 

Esse processo de libertação se concretiza a partir de um específico loco cultural, com 

as suas idiossincrasias e contradições. Neste ambiente cultural, urge uma visão holística, que 

assume uma perspectiva globalizadora. Daí, o imperativo de uma ética holística, 

profundamente marcada pela visão da transversalidade: a detecção dos inter-

retrorrelacionamentos de tudo com tudo. Daí, Boff concluir: 

 

O nosso tema de um ethos mundial significa, holisticamente: poder 

identificar por trás das muitas morais históricas, seja do passado, seja do 

presente, o mesmo ethos, aquela intenção originária de organizar a casa 

humana, aquela boa vontade que Kant apresentava como a pré-condição para 

qualquer discurso ético e como o único valor sem ruga nem mácula, boa 
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vontade que instaurou (bem ou mal) normas, leis e ordenações, visando ao 

“viver feliz” e ao “bem com-viver” (2009b, p.99). 

 

 

5.3.1.4  Saber cuidar: elementos de uma ética do cuidado necessário. 

 

 As bases éticas e os imperativos por uma ética mundial nos colocam perante uma das 

marcas mais presentes no nosso tempo: a falta de cuidado. Falta cuidado nas diferentes 

dimensões da vida social e que incide diretamente na forma de compreender o mistério da 

vida e a responsabilidade humana perante este mistério. Há um descuido generalizado: a vida 

humana é relativizada nos seus aspectos mais elementares; a sociedade rende-se aos caprichos 

do individualismo e a sociabilidade é abandonada à mercê da massificação dos processos 

culturais; o descaso pela dimensão espiritual empobrece o sentido da existência e a 

responsabilidade pela casa comum. 

 Diante do estigma da falta de cuidado, Leonardo Boff desenvolve duas obras que 

apontam para uma compreensão dos fundamentos do cuidado: “Saber Cuidar” (2012b) e o 

“Cuidado necessário” (2012a). A primeira, trata de uma reflexão acerca da ética do humano 

e da compaixão pela morada comum, a Terra; a segunda obra, por sua vez, retrata o processo 

de aplicabilidade do cuidado nas dimensões da vida, da saúde, da ecologia, da ética e da 

espiritualidade. 

 Tomamos a primeira obra, “Saber cuidar” (2012b) como elemento norteador da 

concepção de cuidado apresentada por Leonardo Boff. A falta de cuidado, apesar de gritante, 

não inibe a busca por ele na sua inteireza. Ao provar da „falta‟, damo-nos conta da 

necessidade da busca constante por novos comportamentos éticos do cuidado que só podem 

ser compreendidos à luz da compaixão e dos sentidos mais profundos da convivência humana 

e da solidariedade cósmica presente na cooperação de todos com todos. 

 Urge a necessária superação do paradigma reducionista. É anunciado um novo 

fundamento que é capaz de desenvolver a interconexão entre o pensamento holístico, a 

concepção ecológica e a espiritualidade, desenvolvendo no ser humano o sentimento de 

pertença à família humana, à Terra, ao universo e ao propósito divino de resgatar a conexão 

com o Todo, com o Sagrado e com a unidade de todas as coisas. Existe um mistério Supremo 

e Criador a ser redescoberto em forma de estado de consciência de tal forma que o 

materialismo nele é superado e a partir do qual se busca por uma espiritualidade simples e 

sólida, profundamente marcada pela percepção do mistério do universo e do ser humano. 
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Trata-se de uma busca pautada na conexão entre as éticas da responsabilidade, da 

solidariedade e da compaixão, fundada na centralidade do cuidado e do valor intrínseco de 

cada coisa existente e de cada trabalho revelado a partir das mais profundas intenções do 

espírito humano (BOFF, 2012b, p. 28). 

 Para ilustrar essa nova dimensão da espiritualidade, Boff toma o cuidado como ethos 

do humano e a propõe a partir da fábula-mito do cuidado
32

 que é de origem latina com base 

grega e que ganhou expressão em Roma tempos antes de Cristo e que é apresentada a seguir 

segundo a livre versão em português: 

 

Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve 

uma ideia inspirada. Tomou um pouco de barro e começou a dar-lhe forma. 

Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-

lhe que soprasse o espírito nele. O que Júpiter fez de bom grado. Quando, 

porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o 

proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e o Cuidado 

discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis também ela conferir o seu nome 

à criatura, pois fora feito de barro, material do corpo da Terra. Originou-se 

então uma discussão geral realizada. De comum acordo pediram a Saturno 

que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu 

justa: “você, Júpiter, deu-lhe o espírito; receberá, pois, de volta este espírito 

por ocasião da morte dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo; receberá, 

portanto, também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas 

como você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará sob 

os seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há acalorada 

discussão acerca do nome, decido eu: esta criatura será chamada Homem, 

isto é, feita de húmus; que significa terra fértil” (BOFF, 2012b, p. 52). 

 

 Essa fábula enfoca a centralidade do cuidado à medida que abre caminho para um 

processo de personificação concreta. A argila é moldada a partir da conversa com o céu 

(Júpiter) e a terra (Tellus). A autoridade suprema do céu e da terra, Saturno, é convocada. A 

partir daí, diz Boff (2012b), a fábula-mito “quer explicar o sentido do cuidado para a vida 

humana. No seu surgimento atuaram as forças universais mais importantes: o céu (Júpiter), a 

terra (Tellus), a história e a utopia” (p. 67). 

 O cuidado é assumido por Boff como elemento fundamental sem o qual o ser humano 

perde o seu horizonte e o ethos o seu sentido. Para expressar essa importância, a obra de Boff 

(2012b) explora duas considerações que corroboram a significatividade de uma ética humana 

                                                             
32

 Segundo Boff, essa fábula é também conhecida como “fábula de Higino”. A fábula do mito do cuidado 

essencial é um mito narrado por Higino, escravo levado de Alexandria para Roma no ano de 47 d.C e que por 

sua inteligência e cultura, conseguiu se sobressair como grande intelectual. O texto latino está a disposição na 

obra “Ser e tempo” de Martin Heidegger, Vol. I da edição da Vozes, Petrópolis, 1989, p. 263. 
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baseada na atitude de cuidar e sem a qual é impossível desenvolver a integralidade: as 

dimensões do cuidado e a natureza própria do cuidado. 

 

5.3.1.4.1 As dimensões do Cuidado 

 

A fábula-mito indica as três dimensões que estão presentes na existência: a dimensão 

material, terrenal e concreta; a dimensão espiritual e celestial; e a dimensão histórico-utópica 

enquanto condição fundamental do ser humano. Estão postas as dimensões profundas do ser 

humano. 

O ser humano é o que de mais concreto há na Terra, pois vem de húmus: “somos a 

terra no seu momento de autorrealização e de autoconsciência” (BOFF, 2012b, p. 81). Há uma 

experiência de comunhão identitária e energética entre o ser humano e a Terra. A 

horizontalidade que se estende pela realidade concreta é a experiência objetiva do teatro 

cósmico formado pelo ato cósmico, químico, biológico, humano e planetário que compõem a 

conectividade do processo universal entre o ser humano e a “Terra”. 

O significado da dimensão Terra é expresso por Boff numa perspectiva de 

complementar totalidade: em primeiro lugar significa que somos portadores dos elementos 

Terra em toda a nossa inteireza; em segundo lugar, a Terra pode ser pensada por nós; em 

terceiro lugar, a Terra é vivenciada como Mãe generosa, um princípio generativo; em quarto 

lugar, a Terra nos dá sensibilidade para com a realidade. Senti-la é sentir a base sobre a qual 

se assenta o nosso existir; e, por fim, “sentir-se Terra é perceber-se dentro de uma 

comunidade com seus outros filhos e filhas” (Ibid., p. 87). 

Da figura do céu emerge a dimensão espiritual e celestial da existência. O céu já não é 

o lugar imutável e eterno. Ele está em constante expansão e indica a experiência 

transcendente: 

 

Quando nos referimos ao céu, representamos toda essa incomensurável 

misteriosa realidade. Ela excede nossas capacidades. Transcende nossas 

possibilidades de alcança-la. E, contudo, sempre queremos chegar lá. Nosso 

desejo quer atravessar os espaços infinitos e alcançar os confins do céu. 

Seguramente é assim porque guardamos a memória ancestral de nossas 

origens celestes. Embora enraizados no planeta Terra, temos a mente 

ancorada no céu (BOFF, 2012b, p. 92). 

 

 Na busca da integralidade, persegue-se a conectividade entre a Terra e o céu, entre a 

imanência da casa comum e a Transcendência do desejo pelo infinito. A figura de Saturno 
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representa a “utopia” da síntese, entendida como “lugar algum” no qual subsiste a justiça, a 

ternura e a paz perene. Não há existência sem utopia. É partindo da utopia que a história é 

construída, no duplo movimento sintético das exigências da terra e dos imperativos do céu. 

 

Como tornar possível essa síntese entre céu-terra/utopia-história? Como 

mantê-la viva, fecunda e sempre atraente? É aqui que invocamos o cuidado. 

A fábula-mito do Higino nos ensina pela boca do deus Saturno que o 

cuidado acompanha o ser humano enquanto peregrinar pelo tempo. O 

cuidado é o caminho histórico-utópico da síntese possível à nossa finitude. 

Por isso é o ethos fundamental, a chave decifradora do humano e de suas 

virtualidades (Ibid., p. 95). 

 

5.3.1.4.2 A natureza do cuidado 

 

Na base da experiência humana está a compreensão ontológica do cuidado. Saber-se 

humano inaugura um novo nível de consciência: a de que toda interpretação acerca do ser 

humano vem pautada na ideia de um cuidado essencial. A ampliação de tal consciência é 

desenvolvida por Boff (2012b) a partir do desenvolvimento filológico da palavra “cuidado”, 

apresentando os modos de assumir a sua vivência e as suas possíveis figurações de resgate do 

ato de cuidar. 

A ontologia do cuidado é permeada pelo aspecto fenomenológico de “saber cuidar” 

que, entre outras coisas, demanda uma especial preocupação com o sujeito que cura e o 

elemento para o qual está direcionada a atitude de cuidar. Na perspectiva do conceito clássico, 

“cuidado” é proveniente de “cura” (coera, no sentido mais antigo) e indica o contexto de 

relações de amor e de amizade: é uma atitude fundamental, um modo de ser a partir do qual a 

pessoa sai de si e centra-se no outro. Nisto, a natureza do cuidado se desvela a partir de duas 

significações básicas interconectadas: a primeira, refere-se ao desvelo, à solicitude e à atenção 

para com o outro e, a segunda, refere-se à inquietação responsável que nos assola, envolvida e 

ligada à existência do outro.  

Ambas as significações apontam para o cuidado como um modo de ser-no-mundo, 

marcado por duas formas específicas: o trabalho e o cuidado propriamente dito. É a partir do 

trabalho que se formam as interações e intervenções do ser humano no mundo. É pelo 

trabalho que se formam as culturas e a partir dele se organizam as sociedades e as novas 

significações produtivas. O cuidado, por sua vez, mostra a intimidade e o respeito pelo outro. 

A dimensão do pathos – sentimento - recompõe o itinerário das relações e confere a dimensão 

de ligação e re-ligação uns com os outros, formando uma totalidade orgânica que  
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(...) remete a um verdadeiro Elo que tudo re-liga, sustenta e dinamiza. 

Irrompe como Valor supremo que em tudo se vela e se revela. Esse Valor 

supremo tem o caráter de Mistério, no sentido de sempre se anunciar e ao 

mesmo tempo se recolher. Esse Mistério não mete medo, fascina e atrai 

como um sol. Deixa-se experimentar como um grande útero acolhedor que 

nos realiza supremamente. É chamado também de Deus (BOFF, 2012b, p. 

110). 

 

5.3.2  A nova cosmologia, Deus e o processo de mundialização. 

 

 A compreensão cosmológica de Leonardo Boff retoma a ideia originária do todo o seu 

pensamento: Deus. À medida que o seu discurso se afirma numa linha paradigmática e 

ecológica, a sua formação  teológica e os fundamentos da sua fé se tornam elo basilar de toda 

a sua obra. Deus e Espiritualidade são elementos que se congregam e se orientam à nova 

cosmologia, aqui entendida como “a imagem do mundo que uma sociedade faz para si, fruto 

da ars combinatória dos mais vaeriegados saberes, tradições e intuições” (2009c, p. 81). 

 A nova cosmologia compreende tanto a produção da imagem do ser humano quanto a 

produção da imagem de Deus. A cada novo paradigma essas imagens são redefinidas e, a 

partir delas, podem ser configuradas as diferentes compreensões de mundo. A cultural 

ocidental é mestra em apresentar concepções cosmológicas variadas. Na Antiguidade, o 

mundo era visto numa perspectiva hierarquizada, isto é, os seres eram compreendidos a partir 

dos mais simples aos mais complexos e tinham como ápice a maestria suprema de Deus. O 

novo paradigma cosmológico só pode ser compreendido à luz de um conjunto de concepções 

que se somaram no decorrer da história e apresentam com propriedade a interligação 

categorial entre Deus e o mundo. Agora não mais a partir do cunho piramidal e hierárquico, 

mas a partir da inter-ligação de pertença e de cosmogênese. 

 Segundo Leonardo Boff (2009c), há duas concepções cosmológicas que se 

sobressaem: a clássica e a contemporânea. A concepção clássica é proveniente da matemática 

e física modernas, representadas por Newton, Copérnico e Galileu Galilei, que projetaram a 

imagem do mundo com uma máquina: “tudo, segundo ela, é regido por leis determinísticas 

que funcionam articuladas entre si, dando conta da harmonia sinfônica do universo. Deus é o 

ser que pôs em marcha essa máquina arquitetônica” (p. 82). A concepção cosmológica 

contemporânea, por sua vez, projetou a imagem do mundo como um jogo ou dança. Ela é 

fruto de saberes articulados tais como da física quântica, da termodinâmica, da psicologia 

transpessoal, das ciências da Terra e da ecologia: “a realidade cósmica é representada como 
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uma rede complexíssima de energias que se consolidam e que então se chama matéria ou se 

mostra como energia pura, formando campos energéticos e mórficos. Como numa dança ou 

num jogo, todos coparticipam e se inter-retrorrelacionam” (p. 82). 

 Na visão do mundo encontra-se a visão de Deus como fundamento último e essencial. 

Este elo que a tudo harmoniza é chamado de Deus, mas recebe diferentes nomes no decorrer 

da história. Na nova cosmologia, segundo Boff, surge uma nova espiritualidade que é capaz 

de religar todas as experiências que circundam a humanidade e, a partir daí, uma nova 

experiência de Deus. 

 Nesse sentido, o novo paradigma ecológico apresentado por Leonardo Boff vem 

permeado pela ideia fundante de uma nova cosmologia que se expande pelo mundo e que tem 

como fundamento a experiência de Deus nas mais diferentes dimensões da história. Deus, 

portanto, deixa de ser uma experiência hierárquica do poder religioso para ser fonte de todo 

sentido, elemento re-ligador das experiências e ponto fulcral de uma espiritualidade de 

comunhão. 

 

5.3.2.1 Deus: Mistério-Incognoscível de todo sentido. 

 

 O Mistério do Insondável envolve o espírito humano de tal forma que o cerne de toda 

espiritualidade e fé é a ex-periência que dEle possamos ter. Trata-se de uma ex-periência que 

se ex-perimenta pela força de uma presença sentida como totalidade. Uma experiência que 

desconstrói as projeções do imaginário religioso aprisionadas por anos nas matrizes doutrinais 

de muitas expressões religiosas. Uma fé que é necessária à doutrina, mas não à experiência do 

Mistério-Insondável. Experimentá-Lo é o fundamento, pois é desta experiência que se 

configura a fé. 

 

(...) Ex-periência é a ciência ou o conhecimento (ciência) que o ser humano 

adquire quando sai de si mesmo (ex) e procura compreender um objeto por 

todos os lados (peri). (...) experiência é o modo como interiorizamos a 

realidade e a forma que encontramos para nos situar no mundo junto com os 

outros (BOFF, 2011b, p. 31.34).  
 

 Ao tratar da experiência de Deus, vemos que dela nada sabemos ou experimentamos 

enquanto estivermos presos às doutrinas e códigos religiosos. Por um tempo Deus foi 

instrumento de dominação e status quo; em outro, sinal do medo e do castigo eterno; mais 

recentemente, Deus tem sido usado como projeção da lógica de Mercado, ou como artifício 

político-partidário das ideologias. A verdade é que toda linguagem acerca de Deus é sempre 
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menos que a sua realidade. É Ele o mistério que circunda e que penetra a existência. Deus é o 

nome sem-nome, o Inefável e Indizível. 

 Mas qual é o sentido originário do que denominamos de Deus, uma vez que foram 

muitos os nomes a ele atribuídos na história? De Deus, diz Boff, só podemos falar do sentido, 

nunca de um nome. Por isso, Deus é superior a tudo que imaginamos, Ele é superior summo 

meo: Deus totalmente outro, a transcendência; Deus radicalmente íntimo, a imanência; e Deus 

através de todas as coisas, a transparência: 

 

Deus absolutamente transcendente a todas as coisas existentes e possíveis. 

Isso quer dizer: Ele ultrapassa todos os limites e vai além de qualquer 

horizonte real e possível. Embora presente e perpassando tudo, não pode ser 

retido nas malhas de nenhuma presença concreta. Ele as viola e vai além. Por 

outra parte, exatamente por ser transcendente em cada concreção, a Ele 

nunca vamos nem dele jamais saímos. Sempre estamos nele. Embora dentro, 

Ele está para além de tudo (...) A fé vivenciada sempre expressou Deus 

como Aquele que está mais íntimo a nós do que nós a nós mesmos: intimior 

intimo meo. Deus está de tal maneira no coração de todas as coisas que, em 

tudo o que pensamos, em tudo o que vemos e tocamos, tocamos, vemos e 

pensamos atemática e irreflexivamente a Deus. Nada, nem o próprio inferno, 

é obstáculo à sua inefável presença (BOFF, 2011b, p. 18.21). 

 

 Afirmar a imanência e a transcendência uma sem a outra significa fechar-se à 

experiência mais profunda da realidade essencial a que chamamos de Deus. Insistir apenas na 

transcendência implica negar o mundo em detrimento de Deus – o transcendentalismo; a 

exclusividade da imanência, por sua vez, gera o imanentismo, que é a negação do Deus 

transcendente. Além da imanência e da transcendência existe uma categoria intermediária que 

não exclui nem uma nem outra, mas participa e se comunica com ambas: a transparência. 

Deus é “também transparente, como diz São Paulo: „Há um só Deus Pai de todos, que está 

acima de tudo [transcendente], por tudo [transparente] e em tudo [imanente] (Ef. 4,6). 

Transparência significa a presença da transcendência dentro da in-manência. Em outras 

palavras, significa a presença de Deus dentro do mundo e do mundo dentro de Deus” (Ibid., p. 

24). 

 Há uma transparência mútua: a união de Deus com o mundo e do mundo com Deus. 

Mundo e Deus estão intrinsecamente um no coração do Outro, sem confusão ou separação. A 

melhor forma de manifestar tal condição é através do panenteísmo, que é fundamento de toda 

transparência e significa: “Deus está presente no cosmos e o cosmos está presente em Deus. A 

teologia antiga expressava esta mútua interpretação pelo conceito de „pericórese‟. A teologia 
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moderna cunhou outra expressão, o „panenteísmo‟ (em grego: pan = tudo; em = em; théos = 

Deus). Quer dizer: Deus em tudo e tudo em Deus (BOFF, 2004, p. 209-210). 

 O panenteísmo difere do panteísmo. O primeiro, reconhece a importância do mundo e 

de Deus enquanto presença/diferença um diante do outro, gerando um processo pericorético 

da “inter-retro-relação”. Já o segundo, o panteísmo, afirma tudo como sendo Deus, idênticos. 

Não há diferença. Tudo no mundo é Deus e Deus é tudo. 

  A teologia da criação coloca Deus e o mundo no mesmo nível de existência. Deus 

criador deixa sua marca nas criaturas e nelas permanece como presença. Mesmo não sendo os 

mesmos, Deus e mundo não são fechados em si: “Estão abertos um ao outro. Encontram-se 

sempre mutuamente implicados. Se são diferentes é para poderem se comunicar e estarem 

unidos pela comunhão e mútua presença” (Ibid., p. 210). 

 Por isso, o lugar próprio da transparência é a história humana. É na historicidade que 

se encontra o que chamamos de imanência e transcendência e é nela que acontece o encontro 

do divino com o humano, com o cosmos. Na história o ser humano percorre o seu trajeto de 

descoberta, de tal forma que existir para ele é mergulhar no mundo, assumindo-o em sua 

imanência e transpondo-o na sua transcendência. imanência e transcendência são dimensões 

históricas da realidade humana concreta, com significado real e a partir da qual emergem 

todos os sentidos. 

 Deus é um significado real que se revela na história, assim como testemunha a 

Tradição judaico-cristã. Deus intervém na história à mercê dos moldes humanos e científicos. 

D‟Ele só podemos afirmar de forma metafórica, pois é Mistério reconhecido a partir do que 

Ele definitivamente não é (teologia apofática). Deus é Presença na história (Javé), só revelado 

quando o ser humano resolve acolhê-Lo e experimentá-Lo. 

  A principal questão apresentada por Leonardo Boff acerca de Deus já não é a da sua 

manifestação histórica, mas a que busca saber de que maneira Deus se manifesta na história. É 

claro que aqui estamos a falar de uma “epifania” (manifestação) no mundo enquanto cosmos e 

no ser humano enquanto situação existencial. Enquanto manifestação no mundo, pergunta-se: 

como Deus se manifesta na nova cosmologia? Enquanto manifestação na condição humana, 

pergunta-se: como Deus se manifesta no mundo oprimido da América Latina? São esses os 

dois horizontes temáticos que sempre estiveram na base epistemológica de Leonardo Boff. 

  A nova cosmologia busca narrar a história do nascimento e desenvolvimento do 

universo a partir das diferentes experiências do conhecimento que se articulam com as 

diferentes tradições espirituais e conhecimentos desenvolvidos pelas culturas (BOFF, 2011b, 

p. 49). É a partir dessa experiência que Deus se manifesta numa perspectiva de abertura, como 



293 
 

Promessa que se dará ao coração humano. Nesta nova cosmologia, forma-se o teatro cósmico 

como ponto de partida da identificação do cosmos: uma irradiação cósmica de fundo: “trata-se 

de um raio fraquíssimo, uma espécie de ruído derradeiro, eco da grande explosão primordial, 

de onde se originaram todas as coisas. É o famoso big-bang. Analisando-se a radiação das 

galáxias mais distantes, calcula-se que essa incomensurável explosão tenha ocorrido há 15 

bilhões de anos. É a nossa idade, pessoal e de todo o universo” (BOFF, 2011b, p. 50). Nada 

mais havia: espaço, tempo ou matéria organizada. Tudo era quietude que, de repente, foi 

quebrada. Houve uma explosão, lançando calor em todas as direções. 

 Havia o vácuo denominado pela cosmologia de vácuo quântico, de onde tudo sai e 

para onde tudo retorna: “o abismo alimentador de tudo”. Ondas de energia e partículas, desse 

vácuo,  se estabilizam e aparecem como matéria; outras formas ou campos de energia ou de 

formas são chamados de função de onda. Isso quer dizer que durante 15 bilhões de anos esse 

fatores estiveram conectados, equilibrando-se e convergentes. Daí, surge a complexidade, a 

vida, a consciência, a existência. E, a partir disso, conclui Boff: 

 

Tal compreensão supõe que o universo seja carregado de propósito e 

intencionalidade, implica num Agente infinitamente inteligente por detrás da 

ordem universal (...) A consciência de Deus quer expressar essa ordem 

suprema e dinâmica, sempre feita a partir do caos. Deus  estava primeiro no 

universo, em nossa galáxia, em nosso sistema solar, em nosso planeta, 

formando Ordem a partir da desordem. E, porque estava lá, pôde, num dado 

momento da evolução, emergir na consciência dos seres humanos (2011b, p. 

52). 

  

 Nessa perspectiva, há um início e um fim para o mundo. Há uma energia que mantém 

o ser em sua continuidade. Nada havia antes do big-bang. O que havia era o Mistério e o 

Incognoscível. Deus Cria na expansão do universo através do seu próprio ser que é Energia 

Suprema consciente, ordenadora, sustentadora e amorosa; Deus é Espírito que está na parte e 

no todo: “tudo tem a ver com a fonte originadora de tudo. Todas as coisas comungam entre si 

e comungam com Deus. Deus é um Deus-comunhão” (Ibid., p. 55). 

 

5.3.2.2  Religião e Teologia da Libertação: o processo de religação a partir da nova ordem 
mundial 

 

 A forma de se conceber a presença de Deus implica a ressonância sobre as 

experiências históricas desta presença. Mais do que uma institucionalização do divino, a 

experiência de Deus torna-se “experiência religiosa” quando acontece o processo original de 
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“re-ligação”, o qual resgata o sagrado como experiência fundadora. O Sagrado nos sintoniza e 

nos religa com o cosmos; ele nos transforma em sinais de sacralidade e nos faz retomar o 

processo de reencantamento do universo. Essa sacralidade olha para a criação a partir do 

esplendor próprio de cada elemento que se afirma como “unidade de beleza”. 

 

Que é o sagrado? Ele não é uma coisa. É uma qualidade das coisas. É aquela 

qualidade das coisas e nas coisas que de forma compreensiva nos toma 

totalmente, nos fascina, nos fala no profundo de nosso ser e nos dá a 

experiência-imediata de respeito, de temor e de veneração (...) O sagrado é 

como o Sol: sua luz nos arrebata e nos enche de entusiasmo (fascinosum). E 

ao mesmo tempo nos obriga a desviar o olhar e a fugir ao abrigo de uma 

sombra porque pode nos cegar e queimar (tremendum) (BOFF, 2004, p. 161-

162). 

 

 “O religioso e o místico estão de volta” (BOFF, 2008c, p. 75). Se antes era negada, a 

religião reassume o posto de expressão do sagrado. A religião, aqui, entendida não como 

instituição histórica detentora dos rituais e doutrinas, mas enquanto lugar próprio do 

imaginário, do sentimento e do desejo; lugar em que o êxtase mostra o inexprimível e o 

testemunho de suas práticas autênticas demonstram a busca de todo sentido, uma vez que 

“crer em Deus é afirmar que a vida tem sentido. Sobre Deus, que está para além deste mundo, 

não podemos falar. E sobre o que não podemos falar, devemos calar (Tractatus,7). A 

limitação do espírito científico reside nisto: ele não tem nada sobre o que calar” (Ibid., p. 77). 

 A religião tem o projeto de transcender o mundo, mesmo sabendo que a sua 

experiência nasce como protesto da realidade e a partir da globalidade assumida na própria 

realidade. A religião se quer afirmar como experiência integral e integradora, pois a 

sacramentalidade é marcada pela presença do divino que se acrescenta a partir de dentro da 

própria experiência humana: “o ser humano não está mais acima da realidade, dominando-a, 

mas se entende no meio dela, como parte, participando de um todo que deve preservar e 

venerar e que o desborda por todos os lados” (Ibid., p. 84). A principal mensagem da 

experiência religiosa, segundo Boff (2008c, p. 99), é que há sempre o outro lado. No religioso 

está o “eterno”. A religião nunca desaparece, mesmo em crises mais profundas, pois é a 

expressão histórica da utopia do “eterno”, que aparece inclusive em forma de ausência. 

 A fonte da religião é a “Espiritualidade”. A Espiritualidade legitima a religião como 

elemento histórico que expressa um caminho autêntico de encontro com a Realidade última; 

sem a espiritualidade, a religião torna-se instituição burocrata do sagrado. Os exemplos estão 

na história: quando se institucionalizou como poder, as religiões oprimiram de tronos a 
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altares. Quando se afirmaram como vivência de uma profunda mudança interior, tornaram-se 

sinais visíveis de comunhão. 

  Como se dá esse processo de re-ligação e comunhão na nova cosmologia? Em se 

tratando do discurso de uma Espiritualidade cristã, o que a Teologia tem a dizer? O que há de 

comum entre a Teologia da Libertação e o discurso ecológico, assim como proposto por 

Leonardo Boff? 

 Para responder a essas questões, Boff (2004) assume a Teologia da Libertação e o 

discurso ecológico diante do clamor de duas chagas que sangram: a chaga da miséria e da 

pobreza que oprime milhões de homens e mulheres e a chaga da agressão à Terra. “Ambas as 

linhas de reflexão e de prática partem de um grito: o grito dos pobres por vida, liberdade e 

beleza (cf. Ex 3,7): a teologia da libertação; e o grito da Terra que geme sob a opressão (cf. 

Rm 8,22-23): a ecologia” (p. 146). 

 A Teologia da libertação se situa na busca de uma dupla libertação: a dos pobres a 

partir deles mesmos e a da Terra a partir de um novo comprometimento do ser humano. A 

Terra e os filhos da Terra estão fadados à exploração e condenados à morte. Pobres e 

oprimidos são elementos de uma mesma natureza que precisa ser preservada e eticamente 

cuidada. Assumir o lugar do pobre nas suas causas e nas suas lutas constitui o núcleo central 

da teologia da libertação. O pobre é o “lugar teológico”, isto é, o lugar a partir do qual se 

pensa o conceito de Deus na história e o papel das religiões enquanto experiência do sagrado 

na história. 

 

Desde os primórdios o cristianismo cuidou dos pobres (cf. Gl 2,10). Mas 

nunca lhe tinha dado tanta centralidade teológica e político-transformadora 

como lhe foi conferido pela teologia da libertação. O pobre nunca foi 

entendido por ela, num sentido redutor ou meramente pauperista. O pobre 

não configura apenas um ser de necessidade, mas significa também um ser 

de desejo, de comunicação ilimitada, de fome, de beleza. O pobre como todo 

ser humano – bem dizia o poeta cubana José Roberto Retamar – tem duas 

fomes fundamentais, uma de pão, que é saciável, e outra de beleza, que é 

insaciável (BOFF, 2004, p. 151). 

  

 O pobre é o ser mais ameaçado da criação, no entanto, é ele também o sujeito principal 

de sua libertação, pois o que se prova hoje é que na Terra, pátria cósmica e mãe terrenal, um 

quinto da sua população vive a opulência de bens e o conforto material, consumindo 80% das 

reservas disponíveis. Os outros quatro quintos passam o frio, a fome e todo tipo de provações, 

ficando à míngua e à margem do mínimo necessário para se viver com dignidade. O Séc. XXI 

inicia marcado pela ordem mercadológica do capital, a partir da qual o regime de 
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mundialização e de neoliberalismo provocam um desenvolvimento material exorbitante. A 

consequência de tal processo é perversa histórica e socialmente falando, pois “o progresso é 

intenso, mas profundamente inumano. Em seu centro não estão a pessoa e os povos com suas 

necessidades e preferências, mas a mercadoria e o mercado aos quais tudo se deve submeter” 

(Ibid., p. 156). Os pobres ficam condenados e indefesos em razões da fome e das doenças 

provenientes da fome. 

 É a partir dessa realidade que é construído o discurso da teologia da libertação perante 

a nova cosmologia: parte da ecologia social e chega à questão ecológica. O que mais se busca, 

diz Boff, é o resgate da justiça social e, a partir dela, uma justiça ecológica possível que 

requer uma nova postura do ser humano diante dos demais seres do Cosmos, criando uma 

nova ética e mística da fraternidade: “o quadro sociopolítico para esta libertação integral é a 

democracia alargada e enriquecida. Esta democracia deverá ser biocracia, democracia 

sociocósmica, vale dizer, democracia que seja centrada na vida, a partir da vida humana mais 

humilhada (Ibid., p. 157). 

 Por isso, diz Boff (2004): 

 

A teologia da libertação deve assumir do discurso ecológico a nova 

cosmologia, quer dizer, a visão que entende a Terra como um 

superorganismo vivo articulado com o inteiro universo em cosmogênese. 

Deve compreender a missão do ser humano, homem e mulher, como 

expressões da própria Terra e como manifestações do princípio de 

inteligibilidade e amortização que existe no universo; que o ser humano – a 

noosfera – representa a etapa mais avançada do processo revolucionário 

cósmico no seu nível consciente e de co-pilotagem com os princípios 

diretores do universo que controlaram todo o processo desde o momento da 

inflação-explosão há 15 bilhões de anos. O ser humano foi criado para o 

universo e não vice-versa, para realizar uma etapa mais alta e complexa da 

evolução universal. Para poder celebrar e glorificar o Criador que quis 

companheiros em seu amor (Ibid., p. 157). 

 

 Dessas considerações, emanam quatro tarefas básicas da Teologia da Libertação que 

se complementam e se ampliam na nova perspectiva cosmológica (BOFF, 2004, p. 157-158): 

a primeira tarefa é a de ampliar o sentido da libertação. Todos os seres humanos, e não só os 

oprimidos, precisam ser libertados, possibilitando a vivência comum das diferenças, na 

solidariedade e na paz; a segunda tarefa é redefinir o ponto de partida – a opção pelos pobres 

que considera os seres mais ameaçados da criação. A Terra é o primeiro deles, de tal forma 

que a pergunta principal não é religiosa, mas cosmológica: qual é o futuro do planeta Terra e 

do ser humano enquanto expressão deste planeta?; a terceira tarefa é reafirmar a opção pelos 

deserdados da Terra, a maioria da espécie humana que é explorada por uma minoria dos seus 
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semelhantes; e, por fim, a quarta tarefa, que é dar legitimidade ao desenvolvimento 

sustentável do planeta Terra, assumindo uma “prática cultural não consumista, respeitadora 

dos ritmos dos ecossistemas que inaugure uma economia do suficiente para todos e propicie o 

bem comum não só aos humanos mas também aos demais seres da criação” (BOFF, 2004, p. 

158). 

 
 

5.4 EDUCAÇÃO E CUIDADO NECESSÁRIO: IMPERATIVOS PEDAGÓGICOS 

PARA UMA EDUCAÇÃO INTEGRAL NA IDADE DA TERRA 

 
 

 

O ponto de partida de todo o processo cosmológico é a compreensão do cosmos numa 

perspectiva pericorética
33

. Logo de início vê-se o mundo numa perspectiva cósmica que não 

elimina a relação entre as coisas criadas, mas a amplia e a torna um elemento fulcral de 

unidade. Com isso, rechaça-se todo e qualquer extrinsecismo entre o desenvolvimento do 

universo criado e as criaturas que dele fazem parte. Forma-se a ideia de que o ser humano não 

é senhor e dominador da criação, mas um ser que dela faz parte e que, ao se saber parte, 

torna-se responsável pelos rumos do todo criado. Neste conjunto, a Terra aponta como a 

grande nave na qual todos os seus viajantes dependem de um planejamento de retorno à sua 

compreensão originária de Casa comum. Urge a necessidade do retorno ao paraíso: o lugar da 

comunhão onde o divino e o humano, o imanente e o transcendente se encontram e celebram 

o grande encontro da vida, marcado desde há 15 bilhões de anos e prolongado em cada nova 

expansão criadora.  

A celebração desse encontro só é possível no movimento de retorno. Para Leonardo 

Boff, este retorno ao paraíso começa com o desafio que toca a todos: “Inaugurar uma nova 

aliança com a Terra de tal forma que signifique aquela aliança que Deus estabeleceu com Noé 

após a devastação do dilúvio. Aí se diz: „porei meu arco-íris na nuvem e ele se tornará um 

sinal da aliança entre mim e a Terra... aliança eterna entre Deus e os seres vivos com toda a 

carne que existe sobre a Terra‟ (Gn 9,13-16)” (2004, p. 159). A volta ao paraíso passa pela 

experiência humana e espiritual de energias que se coadunam em forma de sintropia 

(economia de energia) elevada, de tal forma que práticas e atitudes como a comunicação, o 

pensamento, a solidariedade e o amor, direcionam a humanidade ao restabelecimento da 

                                                             
33

 Trata-se de uma expressão utilizada pela Teologia na explicitação dos fundamentos acerca do dogma da 

Trindade. Segundo Boff, é “uma expressão grega que literalmente significa uma Pessoa conter as outras duas 

(em sentido estático) ou então cada uma das Pessoas interpretar as outras e reciprocamente (sentido ativo); o 

adjetivo pericorético quer designar o caráter de comunhão que vigora entre as divinas Pessoas” (1999b, p. 290). 
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aliança inaugurada pelo discurso bíblico acima mencionado e pelo resgate da relação com 

aquela que é a sua grande mãe: a Terra. 

O processo de retorno requer um novo olhar sobre a hominização e a humanização. A 

hominização é entendida como o reconhecimento de que o ser humano é portador da mesma 

energia cósmica presente na criação e que se torna expansão contínua daquele primeiro 

movimento criador; a humanização, por sua vez, encontra-se marcada pelo elemento de 

desenvolvimento deste conjunto de energias que se afirma na intensidade cultural e nas 

diferentes formas de desenvolver o comportamento e o comprometimento do ser humano. 

Daí, urge o restabelecimento de um itinerário necessário para a grande viagem de retorno. 

Ter uma cosmologia, diz Boff, não representa a única exigência do paradigma de 

retorno ao paraíso. É importante que essa nova cosmologia seja socializada e internalizada 

nas pessoas ao ponto de gerar comportamentos, sonhos e uma nova benevolência com a Terra. 

Trata-se, portanto, de um desafio pedagógico que reinsere a vida humana na mesma lógica 

dos processos da Terra, da natureza e do universo como um todo. Esse novo paradigma, que é 

cosmológico, insere-se na educação com o projeto de formar novas subjetividades e introduzir 

nas mais diferentes instâncias sociais e educativas a missão de gestação de “(...) um novo 

homem e uma nova mulher planetários, solidários cosmicamente e sintonizados com a direção 

global do processo evolucionário (2004, p. 165). 

Nesse sentido, portanto, urge um novo projeto de educação que não só reconhece as 

características hominizantes do ser humano, mas também o itinerário próprio de uma 

educação humanizadora, pautada na concepção holística e holográfica, ecológica e espiritual, 

capazes de superar a clássica separação entre o conhecimento compartimentado e a lógica 

complexa do universo, unindo os saberes diversificados e incorporando-os à lei da 

complementaridade e da interdependência. É a complexidade das relações em que tudo passa 

a se conectar com tudo, gerando sistemas articulados, englobados entre e si com os seus 

subsistemas.  

O conceito de educação se amplia assumindo o seu papel originário que é o da busca 

pelo sentido da vida e da conexão entre o ser humano e o seu próprio desenvolvimento, assim 

como, a apropriação do conhecimento como elemento de comunhão entre as mais diferentes 

dimensões do cosmo. Tenta-se superar a clássica dicotomia entre sujeito e objeto através da 

ortopraxis de uma pedagogia profunda, pautada no conceito de Espiritualidade e de Cuidado, 

que é capaz de propor um novo estado de consciência que considera a mística do divino como 

elemento fontal nas novas relações educativas. 
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Desde tempos imemoriais, todos os povos e culturas se enchiam de 

veneração face à realidade do Divino que impregna o universo; vivenciavam 

o significado sagrado de todas as coisas e cultivavam a espiritualidade como 

aquela visão interior que unia tudo à Fonte divina (...) Após séculos de 

cultura material, buscamos hoje ansiosamente uma espiritualidade simples e 

sólida, baseada na percepção mistério do universo e do ser humano, na ética 

da responsabilidade, da solidariedade e da compaixão, fundada no cuidado, 

no valor intrínseco de cada coisa, no trabalho bem-feito, na competência, na 

honestidade e na transparência das intenções (BOFF, 2012b, p. 26.28). 

  

 

Nesse sentido, chegamos a esta etapa do nosso trabalho delineando algumas categorias 

pedagógicas presentes no pensamento de Leonardo Boff e que fundam o que podemos 

nominar de imperativos pedagógicos para uma educação integral. Mesmo sabendo não ser 

ele um pedagogo ou pedagogista, temos a convicção de que a sua obra traz elementos que 

corroboram uma nova forma de pensar a educação e as suas práticas. Muitos podem chamar 

esse conjunto de elementos de uma ecopedagogia ou até mesmo de uma pedagogia cósmica. 

Preferimos nominar o conjunto de categorias aqui presentes como sendo um itinerário 

celebrativo de retorno ao sentido da consciência primeira. Ou, se quisermos ainda, podemos 

denominar esse „processo de retorno‟ de pedagogia profunda. 

 A categoria básica que interliga todos os passos educativos e pedagógicos do 

pensamento de Leonardo Boff é a categoria do Cuidado. Sobre este conceito já falamos 

anteriormente no que se refere à natureza e às dimensões que o compõem. Interessa-nos, 

agora, assumir o Cuidado enquanto atitude pedagógica que faz acontecer uma educação 

integral do ser humano a partir da qual a inserção e o desenvolvimento das dimensões de 

ensino-aprendizagem passam a ser muito mais que a formalidade de um lugar ou a existência 

de um currículo dicotomicamente estabelecido. A educação pensada por Boff parte da tomada 

de consciência de que estamos todos em comunhão com a Terra e com o Universo e que, por 

isso, percorremos itinerários de travessia que nos levam à integração.  

O Cuidado está na raiz do ser humano. É um modo de ser a partir do qual todas as 

outras atitudes acontecem. A ausência de Cuidado desumaniza o ser humano e o reduz a uma 

mera existência. O Cuidado é entendido por Boff (2012b) na perspectiva da essência humana, 

isto é, na linha de que é ele que responde a pergunta: o que é o ser humano? Por isso, “O 

cuidado há de estar presente em tudo, nas palavras de Martin Heidegger: „cuidado significa 

um fenômeno ontológico-existencial básico‟. Traduzindo: um fenômeno que é a base 

possibilitadora da existência humana enquanto humana” (p. 39). 

A raiz desse Cuidado é compreendida a partir de uma atitude de busca do sentido mais 

profundo do „ato de cuidar‟ que se encontra pautada no questionamento acerca do sentido 
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último que identifica o ser humano e, consequentemente, o itinerário educativo a ser 

percorrido por ele como trajeto dessa busca: 

 

Quando o místico São João da Cruz diz que o ser humano é chamado a ser 

Deus por participação, que imagem pressupõe do ser humano? A resposta 

ousada será: o ser humano tem a capacidade de dia-logar com o Mistério do 

mundo, perguntar por um último Sentido e entrar em comunhão com Ele e 

ser um com Ele. Por fim, que imagem de ser humano projetamos quando o 

descobrimos como um ser-no-mundo-com-outros sempre se relacionando, 

construindo seu habitat, ocupando-se com as coisas, preocupando-se com as 

pessoas, dedicando-se àquilo que lhe representa importância e valor e 

dispondo-se a sofrer e a alegrar-se com quem se sente unido e ama? A 

resposta mais adequada será: o ser humano é um ser de cuidado, mais ainda, 

sua essência se encontra no cuidado. Colocar cuidado em tudo o que projeta 

e faz, eis a característica singular do ser humano (BOFF, 2012b, p. 40-41). 

 

Por isso, a educação proposta por Boff está diretamente ligada ao seu projeto de 

Espiritualidade que inclui um caminho de transformação e através do qual se dá o 

desenvolvimento integral do ser humano como um projeto infinito de realização. Esse projeto 

se propõe ao resgate do ser humano diante da dramaticidade antropológica e cósmica, 

incutindo a necessidade de uma nova antropogênese e cosmogênese. O ser humano volta-se 

para as suas condições peculiares e procura entender a sua real função no conjunto dos seres, 

passando a considerar as suas ações à luz do projeto de planeta e de pessoa que se quer formar 

e conscientizar.  

 Se o Cuidado é o essencial do humano, somente através dele é possível o ato 

educativo. “Educação é coisa do coração”, dizia um nobre educador italiano chamado Dom 

Bosco. É pelo coração que começa o processo educativo e é a partir do phatos que a nossa 

mente, o logos, se orienta à experiência de uma nova mística educativa, marcada pelo 

encontro do mais profundo de mim com o mais Outro do cosmos.  

 Somente uma educação que preze pelo espiritual que há no homem, é que é passível 

de humanização. Na sua obra “Águia e galinha – uma metáfora da condição humana” 

(1997a), Boff resgata dois conceitos que podem ser incluídos no processo de uma educação 

para a integralidade: o da dimensão do enraizamento, do prosaico e do limitado (representado 

pela galinha) e o da dimensão da abertura, do sonho, do poético e do ilimitado (representado 

pela águia). Ambos os conceitos (águia e galinha) são conceitos paradoxais e ao mesmo 

tempo se integram e se complementam, ampliam a consciência que cada sujeito tem de si e de 

mundo, cultivando o olhar de um cuidado necessário sobre si e sobre o ambiente em que 

habita. 
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 A educação para a integralidade renova-se em forma de resgate do humano, do inteiro. 

A história em que se enraiza o processo de educação e de seus atores não se conforma em ser 

apenas um processo de reconhecimento, apesar de ser imprescindível a sua real identificação. 

A imanência de educandos e educadores diante da sua tarefa pedagógica encontra o desafio de 

ir além de si, de permear-se de transcendência, de invadir-se de eternidade e entrelaçar-se de 

mundanidade. Trata-se de uma abertura necessária do individual e do coletivo. Trata-se de um 

confronto quase que paradoxal, porém, integrador. Urge, assim, a proposta conceitual de uma 

espiritualidade cósmica e de uma nova perspectiva pedagógica capazes de rechaçar o 

reducionismo e assumir o Cuidado como elemento necessário de uma educação integral e 

humanizadora. 

 Educar para a integralidade, na perspectiva de Leonardo Boff, é insistir no que faz 

sentido na existência humana. Boff anuncia o “paradigma da re-ligação”, que inclui a política, 

a ética, a multidimensionalidade dos saberes e a complementaridade de construir o novo para 

frente, convergente, de forma una, diversa, dinâmica e includente. Segundo Boff, precisamos 

de uma nova cultura que se aplica também à educação. Inaugura-se uma lógica educacional 

que parte da dinâmica da pericórese e alcança uma nova perspectiva de vislumbre do logos, 

que vive a experiência cósmica do inter-retro-relacionamento com todos e por todos. 

 A educação pensada por Leonardo Boff invoca a centralidade do Cuidado sob a égide 

de uma Espiritualidade profundamente marcada pela concepção Cristã de desenvolvimento 

humano e pela compreensão de que a Transcendência permeia todas as nossas atitudes de 

comunhão, desde o nosso nascimento até o ocaso da expansão criadora da qual fazemos parte. 

Cuidar é incluir, sobretudo, duas atitudes básicas: a percepção de que precisamos formar 

consciências capazes de assumir a própria identidade subjetiva e a compreensão de que as 

nossas relações no mundo e com o mundo nos orientam a imperativos inalienáveis no trato da 

responsabilidade humana diante do planeta e das gerações que hão de vir. 

 A preocupação com as gerações que habitarão o planeta depois de nós faz com que 

Leonardo Boff apresente uma educação pautada no que ele chama de elementos necessários 

para se fazer a travessia do ser humano rumo à integração. Educação, aqui, é vista numa 

perspectiva de caminho para a integralidade e integração, isto é, é necessário trilhar um trajeto 

e, ao percorrê-lo, dar-se conta de que se trata de um caminho pedagógico nesta nova idade da 

Terra e diante deste novo paradigma ecológico que se anuncia.  

 Leonardo Boff não é propriamente um pedagogo ou pedagogista, como dissemos, mas 

as suas obras delineiam categorias pedagógicas que corroboram a ideia de que a Educação 

perpassa as teorias já sistematizadas e obtém um alcance muito maior do que as estruturas 
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educativas formais e institucionalizadas. Não há uma obra específica de Boff a que possamos 

chamar de pedagógica. O que há são pontuações diretas do que propriamente podemos 

chamar de indicações pedagógicas. Dentre essas obras, destacamos “O cuidado necessário” 

(2012a) e “Saber cuidar” (2012b) que sintetizam a ideia de uma educação pautada numa 

nova visão de espiritualidade e de cuidado, profundamente traspassada pela ideia de 

transcendência.  

 Para Boff, o Cuidado é o novo paradigma que mostra a forma de habitar a Terra e de 

organizar as relações do sistema-vida, do sistema-sociedade e do sistema-Terra: “como, a 

partir do cuidado, deve se organizar o processo educativo? Entramos na era ecozoica, quer 

dizer, face à crise global que afeta todas as instâncias, está surgindo uma nova era na qual a 

ecologia (daí era ecozoica: o cuidado pela Terra) constitui um dos eixos articuladores da nova 

ordem do mundo” (2012a, p.238). Por isso, a educação hoje precisa ir além dos principais 

momentos identificados como educativos da civilização ocidental: a educação na idade da 

razão (a crítica), a educação na idade da técnica (a criatividade), a educação na idade das 

opressões (a libertação). Todas elas apresentaram deficiências graves, esquecendo que o ser 

humano também é sentimento, coração, ética, estética, espiritualidade e transcendência.  

 Emerge, portanto, a urgência de uma educação na idade da Terra: aprender a cuidar.  

 

Só com a inclusão da aprendizagem do cuidado os demais propósitos terão 

eficácia e garantirão um futuro para todos.  O que esteve ausente nas demais 

propostas de educação, o cuidado, ganha a partir de agora uma importância 

vital. Já estamos avançados dentro da nova fase da evolução da Terra e da 

humanidade, que é a idade da Terra, a fase planetária e a „especiação 

humana‟ (descobrir-se como espécie humana dentre outras). Todos se 

relacionam com todos, e somos conscientes de que temos somente um único 

lar para viver, a Terra, e não nos é dado outro. Só este fato nos obriga ao 

cuidado e à preocupação diligente pelo nosso futuro comum (BOFF, 2012a, 

p. 254-255). 

 

  

5.4.1  Espiritualidade e Ecoespiritualidade: percorrer o caminho de integralidade como 

itinerário de transformação. 

 

 

O caminho seguro para uma educação integral passa por seis degraus que precisam ser 

percorridos e que, de certa forma, em sua globalidade, direta ou indiretamente, correspondem 

ao projeto pedagógico que aqui identificamos e que irá ser exposto a seguir. Nesse sentido, 

assim expressa Boff sobre os passos que compreendem essa travessia: 
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Em primeiro lugar, tirar o ser humano de seu falso pedestal e de sua solidão 

onde se autocolocou: fora e acima da natureza (...) Em segundo lugar, 

importa devolver o ser humano à comunidade dos humanos (...) Em terceiro 

lugar, importa passar da humanidade à comunidade  dos seres vivos 

(biocenose) (...) Em quarto lugar, urge passar da comunidade dos seres vivos 

(biocenose) à Terra, entendida como Grande Mãe, Gaia e superorganismo 

vivo (...) Em quinto lugar, importa passar da Terra ao Cosmos. O que o ser 

humano é em relação à Terra (a consciência e o amor), é a Terra em relação 

ao cosmos (...) Por fim, urge passar do cosmos ao Criador. Cabe ao ser 

humano decifrar o Mistério que perpassa e subjaz a todos os seres e a todo o 

universo (BOFF, 1998, p. 21-23). 

 

O ser humano é educável à medida que se dispõe ao percurso rumo à sua inteireza e 

integralidade. Esse percurso inclui a tarefa de retorno a si mesmo. O caminho de 

Espiritualidade se inicia na (in) compreensão da subjetividade humana, mesmo sabendo não 

ser ela a única detentora do Espírito. O ser humano se percebe detentor de revoluções 

interiores que estão além do seu entendimento fenomênico, mas, ao mesmo tempo, não fogem 

da ligação desta com o que há de mais profundo em si: a experiência do Espírito. 

Toda revolução é movida pela gênese do que há de mais profundo nos sujeitos que 

vivem o espírito do seu tempo. As revoluções não se explicam quando respondem questões 

antes indemonstráveis. No campo da ciência ou da generalidade de conhecimentos a 

verdadeira revolução acontece quando a incompreensão invade o espírito humano e cria 

independência das suas estruturas mentais, movendo-se em forma de persistência e 

potencialidade, assim como, fugindo de toda e qualquer autoridade que possa manipulá-la. O 

mesmo acontece com a Espiritualidade: a necessidade de uma nova revolução Espiritual que, 

segundo Boff (2004), deve se adequar à revolução ecológica: “Trata-se de captar a 

espiritualidade como uma experiência global de re-ligação de todas as buscas, dos encontros, 

das experiências de sentido, como aquele fio que reúne todas as pérolas para formar um colar 

(...) uma ecoespiritualidade que não se contenta em falar sobre, mas procura viver a partir de 

uma nova identificação com a Terra e com o cosmos, habitados e assumidos por Deus”  

(2004,p. 253.254). Com isso, Boff anuncia a necessidade da consciência de uma nova 

Espiritualidade que está ligada às entranhas do cosmos e que se torna capaz de dar sentido, a 

partir de Deus, a um novo conceito de sustentabilidade.  

O conceito de Ecoespiritualidade é desenvolvido a partir de três significados: o 

significado da palavra espírito, o significado da espiritualidade vista a partir da articulação 

religiosa e a espiritualidade como consequência do espírito do tempo. O espírito é uma única 

realidade que apresenta diferentes ponderações articuladoras. A primeira ponderação é acerca 

do espírito propriamente dito, que é o reconhecimento de que espírito é tudo aquilo que está 
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vivo: Deus, o ser humano, o animal, os vegetais, a Terra e tudo o que nela possui. Na sua 

dimensão cósmica, o espírito está presente na natureza e em tudo que a compõe. 

 
Por espírito entendemos aquela capacidade das energias primordiais e da 

própria matéria de interagirem entre si, se auto-organizarem, se constituírem 

em sistemas abertos, se comunicarem e formarem a teia complexíssima de 

inter-retro-relações que sustentam o inteiro universo. Esse dinamismo revela 

a presença do espírito, vivificando o universo. Ele não é simplesmente 

inerte, mas carregado de energias interação com tudo o que existe (BOFF, 

2004, p.256). 

 

Espiritualidade, aqui, é toda orientação que aponta para a centralidade da vida no seu 

sentido amplo e integral. Refere-se à luta constante de cada ser humano para manter viva a 

experiência originária de comunicação e comunhão, de tal forma que a morte passa a ser o 

verdadeiro antagonismo da vida. Essa espiritualidade redescobre o projeto formador do ser 

humano na perspectiva macrocósmica e microcósmica e lhe dá a possibilidade de reconhecer 

na relação com o todo a sua própria individuação que é portadora de “energias ancestrais, 

arquétipos profundos, paixões que podem ser virulentas quanto tufões e terremotos, 

tendências de ternura e solidariedade” (Ibid., p. 257). O ser humano conquista a si mesmo e o 

seu próprio coração através desse processo de reconstrução e reconhecimento. A história 

universal está coadunada à história da interioridade do ser humano, de tal forma que na 

perspectiva religiosa é o coração humano o lugar mais certo da manifestação de Deus. 

A segunda ponderação refere-se à presença do espírito num tipo de espiritualidade que 

se coaduna com a experiência religiosa. A espiritualidade dá sentido à religião enquanto 

encontro com o divino e expressão da fé como atitude de acolhida de Deus. Nesse sentido, a 

Espiritualidade significa a internalização dos conteúdos de fé e que se afirmam além de que 

um simples discurso sobre Deus. Tem a ver com a experiência de experimentar Deus numa 

perspectiva integradora: “Espiritualidade é ainda o campo do não controlado pela instituição 

ou pela comunidade religiosa. Espiritualidade constitui o espaço da liberdade interior, da 

vivência pessoalíssima do Sagrado, da nominação amorosa de Deus, da lamúria Coram Deo 

(diante de Deus) pelos absurdos existenciais, da construção do universo das significações 

últimas, da maneira como cada um as representa consoante o seu código interior e 

indisponível” (Ibid., p. 260). 

A terceira ponderação refere-se à manifestação do espírito no tempo que compreende 

“as motivações poderosas, as forças espirituais e morais que movem uma geração, as utopias 

que mobilizam as práticas, as sensibilidades que caracterizam a abordagem da realidade, as 

ideias geradoras e dominantes que conferem sentido à totalidade” (Ibid., p. 261). Nessa 
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perspectiva, a Espiritualidade assume uma tarefa pedagógica que é a de comportar a maneira 

subjetiva de assimilação e personalização deste espírito do tempo, de tal forma que a sua 

função espiritual que reside nisto: 

 
Unificar nossa visão de realidade, re-ligar de forma articulada todas as 

experiências, conhecimentos e práticas. O espírito do tempo representa uma 

necessidade incontornável do ser humano de uma visão de conjunto e de 

percepção de uma totalidade (...) A espiritualidade vive desta convicção: há 

uma totalidade que é muito mais do que a soma das partes; estamos 

encaixados nesta totalidade; as partes estão no todo e no todo as partes 

(holograma). O todo, embora se apresente com elementos de fragmentação e 

de caos, tende sempre a ser generativo e harmonioso, pois a isso, 

tendencialmente, se ordena (BOFF, 2004, p. 262). 

 

A ecoespiritualidade surge  como necessidade neste novo tempo. Se há a compreensão 

de que Espiritualidade é o encontro de comunhão dialogal e pessoal, de abertura e de amor  

com Deus, então o ponto de partida é a compreensão de Deus como Energia Suprema e como 

Espírito que se revela no jogo e na dança do universo. A ecoespiritualidade compreende a 

vivência do Espírito no próprio espírito, descobrindo as energias em ebulição, o desejo de 

vida e os impulsos que expandem o processo criador: “um dos eixos articuladores da 

ecoespiritualidade é a vivência da simplicidade, a mais humana de todas as virtudes, porque 

deve estar presente em todas as demais. A simplicidade é que garantirá a sustentabilidade do 

nosso planeta” (BOFF, 2004, p. 267). 

A ecoespiritualidade evoca a ideia de celebração e encantamento pela natureza. Dá-

nos a consciência de que temos uma missão no universo e podemos transformar toda a 

reverência criadora em ação de graça diante do Criador. O universo existe para a veneração e 

a ação de Graças. É ao olhar para a Terra que nos damos conta de que somos parte dela e 

aprendemos a compreender a unidade da qual é portadora e que nos transporta à unidade do 

Universo fazendo-nos chegar até Deus. A ideia de unidade indica que estamos todos numa 

mesma experiência ecoespiritual na vivência da fé, da esperança e do amor: a fé, levando-nos 

a entender que cuidar da Terra significa incorporar o nosso cuidado ao cuidado do Criador; a 

esperança, assegurando-nos que apesar de todos os indícios destruidores da Terra e do 

cosmos, há a certeza de que ambos pertencem ao Espírito e ao Verbo; o amor, enfim, leva-nos 

à identificação com a Terra, uma vez que é ele mesmo o elemento unitivo e integrador do 

universo (Ibid., p. 269). 

O processo pedagógico de uma ecoespiritualidade se afirma, segundo Leonardo Boff, 

na ênfase de um ensinamento contínuo de identificação com a Terra e com o Cosmos. A 

capacidade que temos de desenvolver em nós a espiritualidade precisa ser intimamente 
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assumida como relação intrínseca com o universo. De tal forma que, ao falar dessa 

ecoespiritualidade enquanto experimentação do ser humano junto ao Universo e a Deus, Boff 

cita uma moderna legenda espiritual: 

 
Certa feita, um velho e santo monge foi visitado em sonho pelo Cristo 

ressuscitado. Este o convidou para caminharem juntos pelo jardim. O monge 

acedeu com pleno entusiasmo e curiosidade. Depois de andarem por longo 

tempo, indo e vindo pelos caminhos do jardim como sempre fazem os 

monges após as refeições, o santo e velho religioso perguntou: “Senhor, 

quando andavas pelos caminhos da Palestina, disseste, certa feita, que 

voltarias um dia com toda a tua pompa e com toda a tua glória. Está 

demorando tanto esta tua vinda! Quando, finalmente, retornarás de verdade, 

Senhor? Depois de momentos de silêncio que pareciam uma eternidade, o 

Senhor respondeu: “Meu irmão, quando minha presença no universo e na 

natureza for tão evidente, quando minha presença sob a tua pele e no teu 

coração for tão real quanto a minha presença aqui e agora, quando esta 

consciência se tornar corpo e sangue em ti a ponto de não mais pensares 

nisso, quando estiveres tão imbuído desta verdade que não mais precisas 

perguntar com curiosidade, como perguntaste, então, meu irmão querido, eu 

terei retornado com toda a minha pompa e com toda a minha glória” (BOFF, 

2004, p. 270). 

 

O projeto educativo no novo paradigma é desenvolvido a partir da necessidade de se 

estar atento ao projeto integrador. Educar é abrir caminhos para a consciência de que estamos 

no mesmo patamar de todos os seres, num projeto de comunhão cósmica e com a 

responsabilidade de cuidar. A principal revelação pedagógica não está no conteúdo do ensino 

ou na univocidade do “sujeito aprendente” ou do “sujeito ensinante”. A revelação pedagógica 

está na evidência da presença, na nova lógica da comunhão e na consciência de uma criação 

que se expande a cada dia e que precisa ser prolongada para que outras gerações existam com 

o mínimo de condições para realizar esta comunhão, tornando-nos presença na criação e 

revelando-nos portadores de uma condição cósmica e terrenal.  

 

5.4.2  Admirar a Terra e contemplar o céu: uma educação em percurso 

 

 

 A Educação para o Século XXI aponta para o desafio de se afirmar como 

emancipatória e distinta de todo e qualquer engessamento teórico. Tal constatação se faz 

presente no Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI, também intitulado Relatório Jacques Delors. Segundo esse relatório, “à educação 

cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado e, 

ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar através dele” (DELORS, 2004, p. 89). A 

consequência dessa concepção de educação foi o desenvolvimento dos quatro pilares da 
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educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. O 

objetivo da educação é a realização do ser humano na sua inteireza, riqueza e complexidade. 

Neste sentido, diz o relatório, “a educação é antes de mais nada uma viagem interior, cujas 

etapas correspondem às da maturação contínua da personalidade” (Ibid., p. 101), visando um 

reconhecimento individual, a identidade, e uma construção social interativa. 

 Sobre este relatório, Leonardo Boff relata a necessidade de que seja acrescentado mais 

um pilar da educação: o aprender a cuidar. O cuidado, anteriormente já posto, corresponde à 

categoria central de uma educação na idade da Terra, aqui denominada de ecozoica. A 

educação para o cuidado necessário começa a partir de duas atitudes: a admiração pela beleza 

da complexidade da Terra e a consciência de que a Terra e a vida estão em perigo. 

 Para Boff, a Terra é complexa porque abre-se à dimensão do tempo e se apresenta com 

uma idade específica: existe há 4,44 bilhões de anos como fruto de um processo evolucionário 

iniciado há 13,7 bilhões de anos; há 3,8 bilhões de anos surge a vida e a há 125 milhões de 

anos surgem os mamíferos com a potencialidade de afeto, carinho e amor. Há cerca de 70 

milhões de anos emergiu o nosso ancestral e há 17 milhões de anos ocorreu a separação dos 

primatas, tornando-se o ser humano um antropoide, vislumbrando uma potencial humanidade. 

Humanos propriamente ditos, somente há 7 milhões quando se evidenciou a consciência e a 

inteligência. Há 100 mil anos, o ser humano torna-se plenamente humano. O homem passa a 

ser, então, portador de “um cérebro extremamente complexo, capaz de suportar um espírito 

cujo voo não se limita a este mundo, mas alcança as estrelas e se abre ao infinito” (2012a, p. 

256). É a esta Terra que prestamos reverência toda vez que dela nos damos conta.  

Ao percorrer o processo que vai da hominização (processo de constituição enquanto 

homens) à humanização (processo de autoeducação), o ser humano se abre à possibilidade de 

ser mais humanos e ternos, mais fraternos e cuidadosos, mais espirituais e abertos ao infinito. 

A Terra é a grande inspiração do ser humano no exercício da admiração. É pela admiração 

que começa a experiência do conhecimento; é por ela e a partir dela que acontece a 

experimentação do que há de mais verdadeiro nos elementos da criação a que contemplamos. 

Para ilustrar tamanha admiração como ato de contemplação das verdades da Terra, Boff 

descreve os depoimentos dos astronautas James Irwin e Gene Cernan que contemplaram a 

Terra de fora da Terra e, respectivamente, afirmaram: 

 
A Terra nos recorda uma árvore de Natal dependurada no fundo negro do 

universo. Quanto mais nos afastamos dela, tanto mais vai diminuindo seu 

tamanho. Até finalmente ser reduzida a uma pequena bola, a mais bela que 

se possa imaginar. Aquele objeto vivo tão belo e tão caloroso parece frágil e 
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delicado. Contemplá-lo muda a pessoa, pois ela começa a apreciar a criação 

de Deus e a descobrir o amor de Deus.  

(...) Da superfície lunar olhava com temor reverencial para a Terra num 

transfundo de azul muito escuro. O que eu via era demasiadamente belo para 

ser captado, demasiadamente lógico, cheio de propósito para ser fruto de um 

mero acidente cósmico. A gente se sentia, interiormente, obrigado a louvar a 

Deus. Deus deve existir por ter criado aquilo que eu tinha o privilégio de 

contemplar” (apud BOFF, 2004, p. 268). 

 

 A educação começa pelo ato de admirar. Admirar é o modo pelo qual o ser humano se 

percebe aberto ao infinito e na possibilidade de se construir a cada dia. Percebendo-se infinito 

e inconcluso pela admiração, o ser humano passa a contemplar o que realmente conta: a 

origem de todo o universo e a nossa capacidade de estar em comunhão com ele. Não se trata 

de uma consequência do acaso. A contemplação não mira o acaso, mas o acontecimento e o 

fundamento deste que se expande em potencialidade em cada novo ato de admirar. Se ao 

admirar, contemplamos, ao contemplar damo-nos conta da nossa interioridade orientada para 

o ser mais e para a comunhão. 

O ser humano existe para admirar a beleza que se apresenta diante de si.  Ao 

contemplar de fora a Terra o ser humano compreende que se trata de uma unidade 

indissociável que o remete Deus. Não há o primeiro e nem o último elemento do universo. 

Todos são interdependentes e singulares, pertencem a si e ao conjunto que forma o universo. 

Olhar para a Terra gera o processo de admiração, de conhecimento e, consequentemente o 

encontro do ser humano consigo mesmo e com o todo, no ato verdadeiro da contemplação: 

“Quando nos entregamos a esta contemplação nos irrompe o sentimento de cuidado. É um 

chamado ético. Sentimos a vontade de cuidar desta inestimável herança e percebemos que 

todas estas realidades são vulneráveis e clamam para serem cuidadas. Cuidar e ser cuidado, já 

o dizíamos anteriormente, é a estrutura básica do humano e de tudo o que vive” (BOFF, 

2012a, p. 258-259). 

 

5.4.3  A ética do cuidado: educar para os valores da integralidade 

 

  O cuidado ecoa na experiência da ação de todos os que se dispõem a uma prática 

diferenciada e importante. Antes de qualquer experiência ou opção por uma experiência, o ser 

humano se coloca disponível e se depara com a possibilidade de tornar interior o sentimento 

que orienta ao cuidado. A este sentimento motivador e existencial Boff denomina de 

ressonância do cuidado, como modo-de-ser do ser humano e que tem no amor a sua 
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potencialidade fundamental, isto é, no coração do ser humano é que começa a experiência do 

cuidado:  

  

O amor é sempre uma abertura ao outro e uma convivência e co-munhão 

com o outro. O amor é uma fenômeno cósmico e biológico. Ao chegar ao 

nível humano, ele se revela como a grande força de agregação, de simpatia, 

de solidariedade. As pessoas se unem e recriam pela linguagem amorosa e 

sentimento benquerença e de pertença a um mesmo destino e a uma mesma 

caminhada histórica (BOFF, 2012b, p. 127). 

 

 O resgate do coração (BOFF, 2010, p. 60) orienta a sentir, viver e amar como Terra. O 

coração evoca a dimensão pathos da relação do ser humano com a natureza, concretizada nos 

afetos que se expandem e no cuidado que se afirma entre as pessoas. A intensidade de cuidado 

e de amor é gerada pelo julgamento reto do que é bom e do que é justo. “Bom” e “justo” é o 

horizonte de um cuidado que humaniza e que emancipa. Só a “justa medida” exprime as bases 

de um cuidado necessário e explicita os valores. O cuidado está inserido na perspectiva da 

“complexidade” em que as escolhas já não são feitas com base na univocidade de caminhos, 

mas na complementaridade de caminhos plurais que só encontram definição nas escolhas do 

coração. 

 A educação encontra no coração a base para a sua efetividade: “a atitude de sentir com 

cuidado deve transformar-se em cultura e demanda um processo pedagógico para além da 

escola formal que atravessa as instituições e faz surgir um novo estado de consciência e de 

conexão com a Terra e com tudo o que nela existe e vive” (BOFF, 2012b, p. 136). É no trato 

das “coisas pedagógicas” que se revela a profundidade dos caminhos de humanização, 

possibilitando a afirmação da “ternura vital”, que emerge da própria existência e se manifesta 

como devotamento de cuidado. A ternura vital se transforma em atitude de carinho, de 

confiança e de entrega. Educar, nesta perspectiva, significa efetivar uma relação a partir da 

qual tocamos o eu profundo dos educandos e, ao mesmo tempo, torna cada sujeito da 

educação reciprocamente se importando com o cuidado do outro. 

 As atitudes do coração geram o espírito de cordialidade a partir do qual são captados 

os valores fundamentais e que, por assim se apresentarem, transformam-se em 

sacramentalidade, portadores do ato significativo e memorial do cuidado: 

 

Cordialidade significa então aquele modo de ser que descobre um coração 

palpitando em cada coisa, em cada pedra, em cada estrela e em cada pessoa. 

É aquela atitude tão bem retratada pelo pequeno príncipe: „só se vê bem com 

o coração‟. O coração consegue ver além dos fatos; vê seu encadeamento 

com a totalidade; discerne significações e descobre valores. A cordialidade 
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supõe a capacidade de sentir o coração do outro e o coração secreto de todas 

as coisas. A pessoa cordial ausculta, cola o ouvido à realidade, presta 

atenção e põe cuidado em todas as coisas (Ibid., p. 142). 

 

O escopo da educação cordial é “formar nos jovens um rosto claro, bondoso e sem 

sombras, aliado ao coração firme e caloroso, determinado e hospitaleiro, solidário e respeitoso 

das coisas sagradas” (Ibid., p. 143). Educar é trilhar o trajeto do desenvolvimento humano a 

partir da convivência mútua entre o cuidado, a afetividade e a compaixão. Essa simbiose se 

orienta à convivialidade que é o sentimento mútuo de pertença e cumplicidade. Daí a 

profunda admiração de Leonardo Boff pela contribuição de Buda – Sidharta Gautama (IV-V 

a.C) – que articula o desapego total do mundo e o cuidado responsável que se materializa em 

prática responsável (Ibid., p. 147-148). O mesmo acontece com a experiência judaico-cristã, 

que adota a Misericórdia como característica básica do agir cristão, colocando-se como 

irradiação da virtude. 

 

5.4.3.1  A Carta da Terra: indicativos pedagógicos para o agir ético 

 

A proposta pedagógica de Leonardo Boff é traspassada pela ideia do cuidado na 

perspectiva cósmica. Ao relembrar o conceito judaico-cristão de Misericórdia, Boff lembra a 

raiz hebraica desta atitude: evoca o significado de “ter entranhas e com elas sentir a realidade 

do outro, especialmente de quem sofre” (2012b, p. 149). Assim fez Jesus, o protótipo de toda 

atitude misericordiosa: agiu com misericórdia infinita e propagou um Deus que olha com 

compaixão e que acolherá a cada um pela ação em favor dos que em vida usou de 

misericórdia. 

Deus é a raiz de toda atitude de cuidado no cosmos. Na perspectiva da educação no 

novo paradigma, Ele ensina a usar de misericórdia, em especial com os “sujeitos” que mais 

sofrem hoje e que revelam uma realidade de opressão: o ser humano e a Terra. A mesma 

intensidade opressora que recai sobre o ser humano é a que recai sobre a Terra e, por isso, 

torna-se urgente uma nova atitude perante o cosmos, uma vez que é o ser humano o principal 

responsável pelos atos opressores. Trata-se de um caminho de resgatar das bases do agir ético, 

isto é, desenvolver junto ao ser humano a arte do cuidado e, consequentemente, o ensino-

aprendizagem que está na raiz da ação ética: o sentido de responsabilidade.  

A educação integral encontra no discurso de Leonardo Boff a síntese de uma 

pedagogia da Terra. É algo que parece anacrônico falar, uma vez que a Terra é vista pelo 

paradigma tecnocientífico como elemento a ser explorado e dominado pelo ser humano e não 
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como parte cósmica do processo de expansão criadora. Na educação integral, a Opção Terra é 

revigorada como Opção Ética, que é a opção pelo cuidado. É a opção por um caminho de 

comprometimento com os processos vitais aqui apresentados por Boff como um itinerário de 

cuidado com a Terra, explicitado no documento que ficou conhecido como Carta da Terra e 

que Boff transcreve na sua obra “Civilização Planetária. Desafios à sociedade e ao 

cristianismo” (2003c, p. 115-128). Segundo ele, a Carta da Terra tem o objetivo de apresentar 

a inter-retro-relação de tudo com tudo como elemento articulador, gerando a consciência de 

uma comunidade terrenal e cósmica: “as perspectivas desenvolvidas pelas ciências da Terra, 

pela nova cosmologia, pela física quântica, pela biologia contemporânea e os pontos mais 

seguros do paradigma holístico da ecologia subjazem ao texto da carta” (2003a, p. 18). 

A Carta da Terra está organizada em quatro partes que se complementam e se 

sustentam: um preâmbulo, que chama a atenção para o fato de que o presente e o futuro das 

gerações estão diretamente ligados à nossa atitude diante dos Direitos da natureza, dos seres 

humanos, da justiça e da cultura de paz. Daí, há um sentimento geral de responsabilidade com 

os outros, com a comunidade de vida e com as futuras gerações: 

 

(...) Temos o dever sagrado de assegurar a vitalidade, a diversidade, a 

integridade e a beleza de nossa casa comum. Para isso precisamos refazer 

uma nova aliança com a Terra e refundar um novo pacto social de 

responsabilidade entre todos os humanos, radicado numa dimensão espiritual 

de reverência face ao mistério da existência, de gratidão pelo presente da 

vida e de humildade diante do lugar que o ser humano ocupa no conjunto 

dos seres (BOFF, 2003a, p. 19). 

 

 O processo de educação ética passa, portanto, pela adoção dos princípios do cuidado 

com a Terra como princípios pedagógicos. Os quatro blocos de princípios da Carta da Terra, 

totalizando um conjunto de dezesseis princípios fontais, são reproduzidos ispsis litteris por 

Boff (2003c) e emergem como princípios educativos diante do desafio Terra-Cosmos: ensinar 

o respeito e o cuidado para com a comunidade da vida; ensinar a integridade ecológica 

enquanto elemento de proteção e cuidado; ensinar o princípio da justiça social e econômica, 

com o intuito de “prover cada ser humano de educação e recursos para assegurar uma 

subsistência sustentável e proporcionar seguro social e segurança coletiva a todos aqueles que 

não são capazes de manter-se por conta própria” (p. 122). E, por fim, ensinar a Democracia, a 

não-violência e a paz. 
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 A observância desses eixos temáticos nos leva a compreender um novo tipo de 

intervenção pedagógica, explicitado no décimo quarto princípio da Carta da Terra e transcrito 

por Boff (2003c) nas palavras a seguir: 

 
Integrar, na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, os 

conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de vida 

sustentável. 

a. Oferecer a todos, especialmente as crianças e jovens, oportunidades 

educativas que lhe permitam contribuir ativamente para o 

desenvolvimento sustentável. 

b. Promover a contribuição das artes e humanidades, assim como das 

ciências, na educação sustentável. 

c. Intensificar o papel dos meios de comunicação de massa no sentido de 

aumentar a sensibilização para os desafios ecológicos e sociais. 

d. Reconhecer a importância da educação moral e espiritual para uma 

subsistência sustentável (p. 125). 

 

A educação é um processo integral que envolve toda a vida, um processo que agrega 

conhecimentos e valores que fundamentam a sustentabilidade da vida do cosmos. A ênfase 

recai sobre a sustentabilidade pela via do cuidado que reformula os caminhos e restitui ao ser 

humano um sistema educativo pautado na experiência pessoal e coletiva. Para Boff (2010, p. 

201), falar de sustentabilidade é falar de uma categoria que explicita a dinamicidade que há 

nos ecossistemas que orientam à cooperação e evolução conjunta, mostrando o processo de 

interdependência entre todos os seres e a inclusão destes, sobremaneira os mais fracos e 

desvalidos. 

Se o fim da educação é humanizar o ser humano, inseri-lo no meio ambiente na 

condição de sujeito cultural e educável e instalá-lo no mundo sob a égide de sua consciência 

cósmica, então urge uma sustentabilidade tanto pessoal quanto social. O desafio da educação 

passa a ser a prática da sustentabilidade: 

 

Uma vida pessoal sustentável é aquela que se torna capaz de autossustentar, 

biológica, psíquica, familiar e espiritualmente. Viver uma vida pessoal 

sustentável implica, em primeiríssimo lugar, poder pagar suas contas no fim 

do mês, viver sem precisar do outro para subsistir, alimentar um equilíbrio 

psíquico que o mantenha integrado a si mesmo, e não pesado aos demais, 

viver dimensões éticas e espirituais da existência, cultivando valores como a 

abertura aos demais, o respeito às normas sociais, a cooperação com os 

outros, a benquerença para com todos, o convívio com as diferenças, a busca 

da verdade e da justiça e a capacidade de relacionar-se com a fonte de todo o 

ser, Deus (BOFF, 2010, p. 204-205). 

 

Se há sujeitos individualmente sustentáveis, é natural que se anuncie a busca de uma 

sociedade sustentável: organizada para incutir nas gerações futuras um equilíbrio cósmico e 
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humano; uma sociedade responsável pelo que produz como autonomia e subsistência; uma 

sociedade capaz de perseguir um índice de seguridade e justiça compatível com o fim da 

pobreza e da exclusão. É baseado nesta consciência que o ato educativo é visto como ato de 

cuidar que é uma relação amorosa com a realidade:  

 

Impulsiona  um investimento de zelo, desvelo, solicitude, atenção e proteção 

com aquilo que tem valor e interesse para nós. Tudo o que amamos também 

cuidamos e vice-versa. Pelo fato de sentirmo-nos envolvidos e 

comprometidos com o que cuidamos, o cuidado comporta também 

preocupação e inquietação. O cuidado constitui a plataforma real que 

possibilita às demais dimensões do humano emergir (Ibid., p. 208). 

 

 A educação da nova cosmologia reelabora uma nova postura da consciência, isto é, a 

mudança de mentalidade assume o status de categoria “causa-fim”: à medida que é elemento 

inicial da formação humana, também torna-se fim de tal processo. Neste sentimento, 

Leonardo Boff (2009a) acredita que somente pela mudança em nossa mente – a noosfera – é 

possível alcançar um verdadeiro compromisso ético com a Terra e toda a sua biodiversidade, 

resgatando na educação o principio da re-ligação de tudo com todo, formando uma existência 

complexa e educável. 

 

5.4.3.2  Por uma noosfera pedagógica 

 

 O sentido da educação perpassa todos os projetos meramente instrumentais, pois lida 

com o que há de essencial: o ser humano. Ao lidar com o ser humano, todos os projetos 

pedagógicos são direcionados ao intento de fazer com que ele se desenvolva e trilhe caminhos 

de inteireza e complementaridade. Se é verdade que o fim da educação é ensinar a viver, 

então para Boff (2012c) torna-se primordial pensar sobre os caminhos que delineiam o “bem 

viver”. E pensar sobre esses caminhos implica reformular o modo de pensar diante da 

perspectiva que não mais permite a unilateralidade e a solidão da simplicidade. 

 A partir dessa preocupação, o cuidado pensado por Boff abraça a concepção de que 

somente pela mudança de ideias e do horizonte do coração é que é possível ampliar o cuidado 

ecológico. Por isso, assim se expressa a conclusão da Carta da Terra apresentada por Boff 

(2003c):  

 

Isto requer uma mudança na mente e no coração. Requer um novo sentido de 

interdependência global e de responsabilidade universal. Devemos 

desenvolver e aplicar com imaginação a visão de um modo de vida 

sustentável aos níveis local, nacional, regional e global. Nossa diversidade 
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cultural é uma herança preciosa, e diferentes culturas encontrarão suas 

próprias e distintas formas de realizar esta visão (p. 127). 

 

 A partir dessas considerações, já não basta falar unicamente de um tipo de ecologia, a 

ambiental, principalmente quando se assume o seu aspecto complexo. A casa é uma casa 

comum, é oikos, morada e abrigo, mas é também ethos, moradia com responsabilidade e 

consciência. Junto à ecologia ambiental, somam-se a ecologia política e social, a ecologia 

mental e a ecologia integral. O elemento que se torna élan é a ecologia mental que, por sua 

vez, está em processo de intra-retro-ação em relação aos outros. 

 A ecologia ambiental é a expressão do cuidado pela comunidade de vida (BOFF, 

2009a, p. 104-107). Diante desta comunidade, deparamo-nos com a necessidade de 

novamente olhar para a aliança com a expansão criadora e, a partir dela, gerar novas formas 

de consciência e de escolhas. O meio ambiente se amplia e alcança uma complexidade tal que 

só pela via da inserção do ser humano é que é possível vislumbrar um futuro de vida. Não há 

limite ou barreira entre o que é humano e o que é cósmico: o ser humano é o meio ambiente 

que se faz ambiente de seu meio. 

 Urge uma educação ambiental que se ocupe e se preocupe com aquele que é o seu 

principal conteúdo: gerar a comunhão cósmica com o humano e com o todo. É este o primeiro 

passo de uma ecopedagogia: humanizar o cosmos para que o humano seja invadido pela 

estrutura cósmica que lhe compõe. Nessa perspectiva, a própria educação se orienta a uma 

concepção globalizadora, incutindo um novo processo de convivência e reelaboração do 

modo de sentir e cuidar da Terra. 

 

Todo o processo pedagógico deve culminar nesta conscientização que 

confere ao ser humano, homem e mulher, um alto significado universal. A 

partir desta conscientização fica claro que o valor supremo e global é 

salvaguardar o planeta Terra e com ele o universo e garantir aquelas 

condições que o cosmos construiu em 15 bilhões de anos de trabalho para 

que toda a vida possa manter sua tendência interna que é se realizar, se 

reproduzir e progredir, especialmente a vida humana (BOFF, 2004, p. 170). 

 

 Daí a importância de olhar adiante e perceber que além da ecologia ambiental há um 

processo decisório que é nevrálgico para a vivência da comunhão na comunidade de vida. A 

ecologia política e social que aprofunda o olhar sobre os recursos naturais e as formas a partir 

das quais esses recursos são postos, assim como, no que tange a participação dos seres 

humanos para a consciência de um novo tipo de responsabilidade no processo de regeneração 

dos recursos e de garantias de vida às gerações futuras (2012c, p. 15). É aqui que se torna 
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imperativo um olhar de sustentabilidade a partir do qual é possível se dar conta da 

problemática da indigência humana e dos diferentes modelos de injustiça que permeiam o 

ambiente humano e o meio ambiente. 

 Para Boff (2012c), criou-se uma sociedade em que é muito forte a crença de que tudo 

se move entre o infinitude dos recursos naturais e a infinitude do desenvolvimento e do 

crescimento:  

 

O mais grave é que este tipo de sociedade produz dois tipos de injustiça: a 

injustiça social e a injustiça ecológica. A injustiça social reside nisto: criam-

se profundas desigualdades entre as pessoas, as classes e os países. Os 20% 

da população mundial detêm 80% de toda riqueza da Terra (...) Há também a 

injustiça ambiental, quer dizer: o mau trato para com a natureza, as florestas, 

os animais, as águas, o ar e os solos” (p. 17-18). 

 

 Há uma lógica perversa que reproduz a ideia de que assim como se explora a natureza 

e os cosmos também é possível a exploração do ser humano. A exploração de um sempre 

implica a exploração do outro. Mais do que educar para a justiça ecológica, é necessário 

educar para o protagonismo acerca das decisões que incidem no cuidado do outro, mundo e 

pessoa, a partir dos quais a convivência será de libertação ou escravidão. 

 Falar de educação, na perspectiva de Boff, é falar da formação da consciência (2012a, 

p. 247-248). Essa consciência implica não apenas o exercício dos processos mentais e o 

usufruto de suas potencialidades abstratas e gnosiológicas, mas indica, sobretudo, que a 

ecologia mental 

 

se ocupa com a mente e com o que ocorre dentro dela. Também considera os 

valores e as visões de mundo que as sociedades projetaram. Muito de nossa 

agressividade para com o sistema Terra, o mau uso dos recursos naturais e o 

descuido com os resíduos tem sua origem nos conceitos e preconceitos 

incrustados na mente humana e que são de difícil desmontagem. Com razão 

constata a Carta da Unesco: “porque as guerras começam na mente humana 

é na mente humana que devemos erigir os baluartes da paz (BOFF, 2012c, p. 

23). 

 

 A ecologia mental assume dois desafios do nosso tempo: o de vencer os obstáculos a 

uma nova consciência e o de despertar a atitude de cuidado benevolente para com a casa 

comum (2009a, p. 115-118). A ecologia mental é compreendida por Boff como espaço 

transformador da mente e do coração. Para se efetivar como tal, ele apresenta seis obstáculos 

a serem superados e cinco marcos orientadores de uma pedagogia do cuidado pensada a partir 

da ecologia mental. 
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  Os obstáculos soam como desafios de aprendizagem sem os quais não é possível 

orientar o processo de humanização integral. O primeiro obstáculo é a falta de consciência de 

que o ser humano, parte da natureza e filho da Terra, está diante de uma catástrofe anunciada. 

O estrago está feito e, então, depara-se o ser humano com o seu narcisismo existencial e o seu 

antropocentrismo dominador, o segundo obstáculo. Ao ser centro de tudo, o ser humano cria a 

ideia de que a sua racionalidade e a frieza de sua tecnociência barram a sensibilidade e a 

compaixão que existe no coração, estamos diante do terceiro obstáculo, que bloqueia o pathos 

e lhe nega a possibilidade de uma ética compatível com a espiritualidade. Se a convivialidade 

escanteia o coração, então coloca por terra as potencialidades de benquerença e cuidado 

necessário, inaugurando o quarto obstáculo: o individualismo cultural, que ultrapassa o 

individualismo pessoal. O quinto e o sexto obstáculos, por fim, traduzem a situação da 

sociedade moderna e diante da qual se encontra a complexidade da missão de educar: 

 

O quinto obstáculo é a competição e a concorrência. A lei básica da 

economia e do mercado é a concorrência e a competição. Só o mais forte 

triunfa (...) O sexto e último obstáculo é o consumismo. Consumimos por 

consumir, muito além de nossas necessidades e da capacidade de reposição 

da Terra (2012c, p. 26). 

 

 Não basta identificar os degraus e os obstáculos a serem superados. Indicar os desafios 

é apenas o primeiro passo para o ato humanizador, educativo propriamente dito. Segundo 

Boff (2012c, p. 27-28), o caminho a seguir para que a vida triunfe sobre a morte passa pela 

observância e prática daquelas que são as atitudes fundamentais para uma educação integral. 

Em primeiro lugar, faz-se necessário o cultivo de uma sensibilidade holística, na qual somos 

parte deste todo e todo desta parte. O sentimento de pertença ao universo e ao que nele há nos 

dá a consciência de que estamos imbricados em um mesmo processo e inter-retro-ativamente 

comunicados pelo ideal cósmico que nos fundamenta; em segundo lugar, torna-se imperativo 

o cuidado a partir da compaixão, da compreensão e do amor; em terceiro lugar está o 

chamado à responsabilidade universal, ilustrado pelo imperativo categórico: “aja de forma tão 

responsável que tua ação seja boa para a manutenção e desenvolvimento da vida” (BOFF, 

2012c, p. 28); em quarto lugar se anuncia o desejo de que sobre toda e qualquer lógica de 

exploração, competição e concorrência, triunfe a cooperação e a solidariedade; por fim, diz 

Boff, 

 

Precisamos melhorar nossa mente com o cultivo da espiritualidade. Esta não 

se identifica com as religiões, embora lhes seja subjacente, mas pertence à 
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dimensão profunda do ser humano. Sempre que ele se pergunta de onde 

veio, para onde vai e o que pode esperar, sempre quando detecta que por trás 

de todas as coisas há uma energia misteriosa que une e reúne tudo numa 

grande harmonia e que dá sentido à vida até para além da morte, sempre que 

o ser humano vive essa dimensão, está alimentando sua espiritualidade. Ela 

se expressa pelo amor, pelo cuidado, pela compaixão, pela aceitação do 

outro, pela resiliência e pela esperança (BOFF, 2009a, p. 118). 

 

 É por esta dimensão espiritual que nos damos conta de que a educação abraça a 

inteireza dos enlaces humanos. Por ela nos damos conta da comunidade cósmica da qual 

fazemos parte e que o ser humano está inserido no processo de integração com a Terra e com 

o Todo. Eis, aqui, a ecologia integral, a qual 

 

procura acostumar o ser humano com essa visão global e holística. O 

holismo significa a captação da totalidade orgânica, uma e diversa em suas 

partes, mas sempre articuladas entre si dentro da totalidade e constituindo 

esta totalidade. Na parte está o Todo, e o Todo se compõe da articulação de 

todas as partes. Isso foi expresso pelo poeta brasileiro Gregório de Matos: “o 

todo sem a parte não é todo; a parte sem o todo não é parte; mas se a parte o 

faz todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo o todo” (Ibid., p. 120). 

 

 

5.4.3.3 – Educação para o cuidado: exigências para a integralidade 

 

 O pensamento pedagógico na era planetária é visualizado por Leonardo Boff muito 

mais numa amplitude complexa do que numa simplificação metodológica. Educação e 

Cuidado estão para o processo de humanização assim como a vida está para o processo de 

simbiose dos seres. Ao acolher a ideia de educação planetária, Boff delineia algumas 

considerações na sua obra “O cuidado necessário” (2012a). Muito mais do que ideias 

pedagógicas, ele apresenta um opúsculo do que ele considera trajeto histórico da educação, 

considerando as suas dimensões de criticidade, criatividade e libertação, e introjeta um 

questionamento: Em todo o percurso da História da Educação Moderna, onde ficou o 

Cuidado? 

 Como resposta a esse questionamento, Boff reafirma a importância do cuidado em 

todas as teorias educativas. De alguma forma, mesmo que de forma implícita, o cuidado 

tornou-se imperativo no âmbito da educação. 

 

O cuidado é o novo imperativo categórico, que assim formularia: “se 

quiseres salvar este belo e pequeno planeta, teu lar humano, se quiseres 

salvar a diversidade das formas de vida, se quiseres salvar a civilização 
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humana, se quiseres salvar a ti mesmo, então comece já agora a cuidar de 

tudo e de todos, porque fora do cuidado não há salvação para ninguém” 

(2012a, p. 261) 

 

 Ao se tornar um imperativo categórico, o cuidado passa a fazer parte de todas as 

dimensões da convivialidade do ser humano, em especial na educação. Preocupar-se com o 

planeta, com o lar humano e com a diversidade das formas de vida implica necessariamente 

desenvolver um projeto de permita a atitude de cuidar, fato que só é possível pela via de uma 

educação apta ao comprometimento com o cuidado necessário, afirmado como expressão do 

coração. 

 Nessa perspectiva, torna-se imperativo neste momento apresentar a descrição feita por 

Leonardo Boff acerca do que ele denomina de “exigências de uma educação para o cuidado” 

(2012a, p. 261) e, ao mesmo tempo, promover um ensaio de ampliação dessas exigências por 

ele apresentadas. Diferente da perspectiva clássica da história da educação, que compreende 

teorias educativas enraizadas e fundamentadas na criticidade, criatividade e libertação, o olhar 

de Boff se abre à complexidade e à inteireza do Mistério da vida e das experiências infindas 

da convivialidade cósmica. Trata-se, aqui de seis exigências que direta ou indiretamente já 

tratamos no decorrer das nossas explanações, mas que agora são complementadas numa 

perspectiva pedagógica, fomentando a nossa intenção de perceber as categorias que emergem 

do pensamento de Leonardo Boff e que nos ligam diretamente à prática pedagógica. 

 Pode-se afirmar que a educação para o cuidado pode ser vista a partir dos seguintes 

blocos conceituais: 1. Elementos antropológicos da convivialidade e aprendizagem; 2. 

Elementos curriculares da educação; 3. A Educação Espiritual a partir do espírito de 

comunhão; e, por fim, 4. A interdisciplinaridade como transdisciplinaridade ética. 

 No que toca ao primeiro bloco, elementos antropológicos, há o delineamento em busca 

de “resgatar a razão sensível e cordial (...) Superar todo tipo de antropocentrismo, como se 

somente nós, como humanos e como sociedade, tivéssemos valor” (BOFF, 2012a, p. 262). É 

imperativo que se paute o agir pedagógico a partir do coração enquanto expressão sensível da 

razão. Não há incompatibilidade entre a razão sensível e o sentimento racional, não há 

dicotomia. É função da educação o resgate do reencantamento pela vida, das suas dimensões 

mais profundas e da comunhão mais verdadeira com o cosmos. Isso só é possível pela 

relocação do ser humano em relação à convivialidade terrestre, sendo visto não mais como o 

centro e senhor de si mesmo – fruto do paradigma da ciência moderna -, mas como parte 

integrante de uma estrutura ecológica do Universo. 
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 O segundo bloco é composto pelas duas exigências seguintes, nas quais Boff apresenta 

o que ele considera como elementos importantes que podem compor um aspecto curricular: 

 

Incorporar os princípios básicos da ecologia, presentes em todos os seres que 

existem na Terra: tudo é relação e tudo tem a ver com tudo, em todos os 

momentos e lugares; a energia que tudo alimenta e sustenta vem do Sol; a 

matéria, a energia e as informações circulam pela teia da vida; todos os seres 

são interdependentes e todos cooperam entre si para continuarem neste 

planeta (...) Conhecer nossos irmãos e irmãs da comunidade de vida significa 

reconhecer a importância do Sol, conhecer nossa flora e a nossa fauna, a 

origem das montanhas, dos vales e dos rios de onde moramos. Mas não só: 

conhecer a história humana destes lugares (...) Isso implica derrubar as 

paredes das escolas e fazer que os estudantes entrem em contato direto com a 

natureza, com a organização da cidade, com a distribuição dos espaços, não 

apenas na forma de curiosidade, mas de reconhecimento e de comunhão com 

todos os irmãos e irmãs que nos circundam (Ibid., p. 262-263).  

 

 A consequência desse olhar ecológico é o surgimento de uma nova aprendizagem, 

fundamentada na espiritualidade cósmica – o terceiro bloco -, a partir da qual acontece a 

sensibilidade às mensagens de beleza, generosidade e ternura que invadem existência: 

entender a linguagem da natureza, sentir o espírito de comunhão e compreender a 

profundidade espiritual dos aspectos fontais da relação entre o ser humano, a natureza e o 

cosmos como um todo. Nessa perspectiva, é inaugurada o que se pode chamar de “pedagogia 

profunda”, moldada pela complexidade da existência e manifestada nas relações intra-retro-

pedagógicas. 

 Tais olhares, portanto, requerem que a prática pedagógica esteja profundamente 

marcada pela missão de propor uma necessidade imperativa e que compõe o que podemos 

chamar de quarto bloco: “cultivar uma ética do cuidado que perpassa todas as disciplinas e 

impregna todas as nossas atitudes” (Ibid., p. 264). Trata-se de uma “educação para os 

valores”, marcada pelo diálogo interdisciplinar de ideias, pela responsabilidade no ato de 

conviver e pelo ato de solidariedade com as gerações que hão de vir: “Nós, seres humanos, 

emergimos do processo da evolução com essa consciência e missão: sermos guardiões e os 

cuidadores desta herança sagrada que o universo e Deus nos confiaram. Fomos criados 

criadores. Copilotamos o processo de evolução da Terra. Junto com as forças diretivas que 

comandam o caminhar das coisas, damos a nossa contribuição” (Ibid., p. 265). 

 Para Boff (2012a), a educação do cuidado retoma o que há de mais misterioso e belo 

no ser humano: “a consciência, a amorosidade, o cuidado, a criatividade, a solidariedade, a 

compaixão e o sentimento de pertença a um Todo que nos sustenta e anima” (p. 266). Educar 

é apontar para a o resgate do cuidado individual e coletivo. Um cuidado que começa na mais 
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tenra idade e faz de cada passo um retorno à aliança com a criação, à aliança com o cuidado 

dos outros que começa com o cuidado de si. Para expressar esta realidade, Boff retoma o 

discurso do músico e poeta Pablo Casale dirigido à Assembleia Geral das Nações Unidas 

sobre as crianças como futuro da humanidade, em 1980: 

 

A criança precisa saber que ela própria é um milagre; saber que desde o 

início do mundo jamais houve uma criança igual a ela e que, em todo o 

futuro, jamais aparecerá outra criança como ela. Cada criança é algo único, 

do início ao final dos tempos. E assim a criança assume uma 

responsabilidade ao confessar: é verdade, sou um milagre. Sou um milagre 

do mesmo modo que uma árvore é um milagre. E sendo um milagre, poderia 

eu fazer o mal? Não. Pois sou um milagre. Posso apelar para Deus ou para a 

natureza, ou ainda para Deus-natureza. Pouco importa. O que importa  é que 

eu sou um milagre feito por Deus e feito pela natureza. Poderia eu matar 

alguém? Não. Não posso. Ou então, o outro ser humano que também é um 

milagre como eu, poderia me matar? Acredito que aquilo que estou dizendo 

às crianças pode ajudar a fazer surgir um outro modo de pensar o mundo e a 

vida. O mundo de hoje é mau. E o mundo é mau porque não falamos assim 

às crianças do jeito que falei agora e do jeito que elas precisam que lhes 

falemos. Então o mundo não terá mais razões para ser mau (apud BOFF, 

2012a, p. 268). 

 

   

 A educação passa pelas estratégias pedagógicas que se firmam no caminho de uma 

formação humana enraizada nos valores e nas formas mais elementares de saber lidar com a 

vida e com os atores da vida. Se, ser humano já é um milagre, trabalhar no processo de 

formação das consciências é outro grande milagre, pois educar perpassa o prenúncio de uma 

educação que começa na menor idade da existência e que encontra o seu ocaso não na soma 

do tempo que passa, mas na intensidade de se saber elemento de comunhão com os outros e 

com o cosmos. Educar a criança ou o adulto é, pois, superar as dicotomias dos currículos 

formais e inaugurar uma formação integral em que o bem ou o mal, o indivíduo ou a 

sociedade, são expressões de valores cósmicos pautados nos sentimentos de pertença e 

benquerença que invadem o coração humano e o processo de humanização do qual ele é o 

principal artífice. 
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6 EDUCAÇÃO, INTEGRALIDADE E TRANSCENDÊNCIA: ELEMENTOS DE 

EDUCAÇÃO ESPIRITUAL NO PENSAMENTO PEDAGÓGICO DE EDGAR 

MORIN, PAULO FREIRE E LEONARDO BOFF. 

 

 

 Uma verdadeira educação espiritual implica a integralidade das dimensões humanas. 

No estudo dos diferentes pensamentos aqui propostos, vimos que cada um apresenta um olhar 

específico acerca da integralidade do ser humano, diferindo, no entanto, na forma de 

compreender como se dá a experiência de reconhecimento da prática formativa neste 

processo; Os três autores – Morin, Freire e Boff – representam três formas de espiritualidade, 

respectivamente; da mesma forma, esses três tipos de integralidade indicam três formas de 

conceber a educação do ser humano. 

Chegamos à última etapa da nossa pesquisa com o intuito de apresentar a ideia de que 

uma autêntica educação espiritual implica um real comprometimento com a instância mais 

profunda do ser humano: a transcendência. O encontro com o que há de mais verdadeiro em 

nós só é possível pela disponibilidade do ser humano em se comprometer com a realidade 

mais fundamental que é transcendente, fato que só é possível pela via das cifras, como nos diz 

Karl Jaspers (1968). A transcendência, portanto, é uma categoria que foge à simples 

dicotomia entre sujeito e objeto, muito delineada pelo paradigma científico positivista, e 

objetivada como inobjetiva possibilidade.  É nela e a partir dela que acontece o autêntico 

reconhecimento das nossas práticas, da nossa autonomia e do exercício da liberdade.  

Por isso, neste capítulo que se segue queremos retomar a compreensão de 

integralidade presente em cada um dos pensamentos pesquisados e, ao mesmo tempo, 

perceber em que medida a transcendência é considerada no construto pedagógico desses 

pensamentos. Para isso, consideraremos alguns elementos de aproximação e de 

distanciamento entre os autores, assim como, as suas inspirações à luz do pensamento integral 

presente na concepção de uma Educação Espiritual que preza pela formação humana. 

Enfatizaremos, ainda, a compreensão de que as diferentes teorias da integralidade humana e 

da transcendência implicam diferentes concepções de educação, primando por uma 

aplicabilidade de uma educação espiritual condizente com o nosso tempo. 
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6.1  COMPLEXIDADE, PRÁXIS E TEOLOGIA: AS TRÊS VISÕES INTEGRAIS 

COMO FORMAS DE ESPIRITUALIDADE E DE EDUCAÇÃO 

 

 Encontramo-nos diante de três pensamentos que evocam a Integralidade e a 

Espiritualidade. Edgar Morin assume a integralidade e a Espiritualidade numa perspectiva 

antropológico-identitária do ser humano, evocando a ideia de enraizamento/desenraizamento 

e considerando as suas dimensões como elementos constitutivos de uma unidade complexa; 

Paulo Freire, por sua vez, evoca a integralidade a partir da mundanidade e da 

transcendentalidade, tendo-as como interfaces da transcendência que se manifesta no 

comprometimento emancipatório do ser humano em ser mais a partir das cifras pedagógicas 

que envolvem o processo educativo. Leonardo Boff, enfim, assume a transcendência como 

dynamis/anima do seu pensamento, partindo de uma perspectiva teoantropocósmica de 

espiritualidade e evocando a transcendência como elemento inerente à educação para o 

cuidado. Deus é a razão primeira e última do seu pensar. Transcendência, aqui, é afirmada 

como fé reveladora e compromisso humano em realizar na história o sonho divino da 

emancipação e do sentido da vida. 

 A inspiração fundante do que denominamos „Educação Espiritual‟ encontra-se pautada 

nos estudos até aqui desenvolvidos, sobretudo nas expressões conceituais acerca da 

Integralidade e da Transcendência. Muitos autores nos direcionam a uma compreensão 

espiritual do humano baseados, sobretudo, na redescoberta da dimensão mais sutil do ser 

humano: a Espiritualidade. No primeiro capítulo, apresentamos alguns projetos de superação 

do reducionismo, tais como Karl Jaspers, Martin  Buber, Emmanuel Mounier. Em todos eles, 

a Espiritualidade alcança um nível de compreensão existencial, marcada principalmente pela 

capacidade do ser humano em desenvolver as duas categorias que invadem a sua condição 

constitutiva: a imanência e a transcendência. Na perspectiva da Integralidade, não há 

dicotomia entre as dimensões. A existência do ser humano não nega a abertura que lhe é 

inerente, assim como, a afirmação da transcendência não nega ao ser humano a grandiosidade 

da objetividade imanente. O que se busca, neste caso, é saber em que medida imanência e 

transcendência se integram e formam uma percepção humana dos elementos mais fundantes 

do existir.  

 Tanto Röhr (2010, 2013) quanto Jaspers (1965, 1968) desenvolvem concepções de 

Espiritualidade a partir da integração das dimensões e da percepção dos elementos fundantes 

que constituem o humano. Há uma abertura à dimensão mais sutil da existência que é a 

espiritual. Na compreensão de ambos os pensadores, a Transcendência ocupa um lugar 
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privilegiado na formação do conceito de integralidade. No plano da imanência, todas as 

nossas dimensões tocam a percepção direta dos nossos fazeres e quefazeres. A vivência 

dessas dimensões refere-se ao aspecto da objetividade, mas que não abarca uma compreensão 

definitiva da sua vivência. É fato que a ciência moderna enfatizou a dicotomia entre sujeito e 

objeto no estudo do que é propriamente „objetivo‟ e, consequentemente, na compreensão 

pedagógica do que podemos considerar como formação humana. O dado objetivo da nossa 

materialidade é vivenciado a cada instante e quanto mais se vive a sua objetividade acontece 

um movimento de aproximação relacional a uma compreensão mais integral da incidência de 

cada um dos aspectos entre si no plano existencial. 

 A dimensão espiritual do ser humano vem dizer que a objetividade não basta a si 

mesma, pelo menos no aspecto que estamos acostumados a conceber e que é fruto do 

paradigma da ciência moderna. A dimensão espiritual é a busca do sentido mais profundo da 

nossa objetividade. É o encontro com o significado mais sutil, e transcendente, portanto, da 

nossa condição. Pela dimensão espiritual tocamos o humano em sua inteireza e integralidade, 

tomando-o a partir dos seus elementos constitutivos e das suas implicações mais verdadeiras. 

 Na perspectiva da Educação, inaugura-se um novo horizonte pedagógico, o qual 

compreende a abertura do ser humano aos fundamentos e ao comprometimento com as 

realidades mais constitutivas da existência. Prova disso, é que tal abertura só pode ser 

assumida à luz da liberdade e da compreensão que se possa ter do sentido da vida. Educar na 

perspectiva da Espiritualidade é assumir a integração de cada uma das nossas dimensões e 

perceber que todas elas fazem parte de um mesmo processo de desenvolvimento humano. 

Considerar a formação humana na perspectiva da integralidade significa insistir no 

“reconhecimento da importância específica de cada dimensão básica” (RÖHR, 2010, p. 17). 

Tal reconhecimento só é possível pela via da dimensão espiritual, uma vez que é ela a 

responsável de olhar o ser humano para além das suas categorias superficiais.  

 O pensamento da Complexidade, da Práxis e da Teologia, portanto, desenvolvem um 

modo singular de espiritualidade. Pelo que vimos, o modo de conceber a espiritualidade muda 

de acordo com as matrizes conceituais de cada um dos pensamentos e, consequentemente, o 

modo de conceber a integralidade se constitui diferentemente, em especial no processo 

educativo, que considera a relação entre hominização e humanização como elementos 

constitutivos da formação humana. 

 Até aqui delineamos os diferentes aspectos dos pensamentos pedagógicos em questão. 

Edgar Morin, Paulo Freire e Leonardo Boff reiteram a ideia de que a formação humana passa 

pela concepção de integralidade, isto é, os projetos educativos por eles enfocados não 
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prescindem de uma prática humanista, mas ao contrário, indicam que a integralidade é 

condição essencial para se conceber a educação. Levando em consideração de que a 

integralidade implica as diferentes dimensões e que a compreensão das mesmas implica um 

tipo de espiritualidade, podemos dizer que neste momento há uma aproximação de categorias 

entre os pensamentos desses três autores. 

De alguma forma há um tipo de fé em cada um deles. Trata-se de três pensamentos 

que explicitam três tipos de “fé”: a fé ética, a fé práxico-libertadora e a fé teológica. Esses 

três tipos de „fé‟ evocam três tipos de espiritualidade e, consequentemente, geram três tipos de 

educação. Por se tratar de „fé‟, temos consciência de que há um espaço de afirmação entre a 

„autotranscendência‟ e a transcendência. Na perspectiva da complexidade, refere-se a uma 

transcendência afirmada como “autotranscendência”; na perspectiva da práxis, afirma-se uma 

transcendência que encontra raízes na história e na vivência de Paulo Freire, tornando a 

transcendência um elemento histórico-transformador das realidades e do quefazer educativo, 

tratando-se muito mais de uma força para a transformação política e educativa do que 

propriamente um horizonte sobre o qual se desenvolve todo o seu pensamento pedagógico; na 

perspectiva da teologia, o ponto de partida e de chegada é sempre a compreensão do divino, 

de uma realidade transcendente e pessoal. 

 

6.1.1  Edgar Morin: a integralidade pedagógica à luz da „transcendência‟ horizontal 

 

A integralidade no pensamento da complexidade é pensado sempre a partir do 

indivíduo: a sua composição „genética‟ e o desenvolvimento de uma antropogênese 

condizente com os limites do próprio ser humano. As dimensões do ser humano, uma em 

relação às outras, dão identidade à dialogia própria do movimento integral. O homem é ao 

mesmo tempo sábio e louco, trabalhador e lúdico, econômico e consumidor, empírico e 

imaginário, prosaico e poético. É o próprio ser humano quem constitui a sua „transcendência‟ 

o que, na prática, torna-se autotranscendência.  

 Edgar Morin elabora a compreensão de uma vivência da “fé ética”, a qual compreende 

três exigências fundamentais: resistir à crueldade e à barbárie do mundo; contribuir com a 

vivência poética do humano que inclui o amor, a comunhão, a fraternidade, o encantamento e 

o êxtase; e a expressão da fé ética que, responsável por salvaguardar em si a relação 

amor/racionalidade (2010, p. 240). Isso faz de Morin um “místico” da imanência, uma vez 

que o amor e a conduta humana estão direcionados à condição terrestre do ser humano e que, 
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de alguma forma, identifica a autotranscendência: “o amor é uma mística; a contemplação do 

rosto e do corpo do ser amado transporta-nos para um outro estado, que não é feito apenas de 

desejo, mas também de exaltação e adoração” (MORIN, 2010, p. 317). 

 A vida é tocada pela aura do divino enquanto vida mortal. É na vida e na experiência 

da sua finitude que o ser humano percebe a alternância necessária entre a prosa e a poética. A 

prosa mostra o seu lado frio e a poesia aquece a dinâmica do existir. Mesmo que a poesia 

lance ao encantamento do cotidiano, ela não tira os pés do chão, apenas faz um movimento 

que é, em sua completude, expressão do humano: a contemplação da flor que nasce, uma 

borboleta que retoma o estado de embriaguez, um rosto visto de relance, a escuta de uma 

canção e de uma música sem palavras. Todas, sem exceção, enaltecem o espírito humano. 

 A „autotranscendência‟ moriniana concebe a fé no conhecimento. A educação, para 

ele, gera a ideia de clareza e de libertação das névoas tenebrosas, pois a fé epistemológica 

ultrapassa a fé revelada. Quem conhece, assim o faz por acreditar que não é algo que 

ultrapassa a ciência em sua totalidade e nisto se encontra o itinerário real do mistério: 

 

O mistério não é, para mim, a expressão de um Deus oculto. Ele afasta Deus. 

Apesar disso, sou impulsionado na direção do Mistério (...) Tenho vontade 

de me aproximar do mistério, mas até onde alguém pode se aproximar dele? 

Continuo racional, mas não sou só isso. A razão tem limites. O Mistério está 

em toda parte. Mas, atenção: é preciso distinguir o desconhecido do 

inconcebível, que depende do Mistério. Não podemos (ainda) determinar as 

fronteiras entre o desconhecido e o inconcebível. Estou convencido de que 

existem imensos desconhecidos que poderemos conhecer. Lembro de que 

não estamos senão na pré-história do espírito humano: a aventura do 

conhecimento ainda nos reservará muitas surpresas (Ibid., p. 346). 

 

A educação para a integralidade na perspectiva de Edgar Morin incute o caminho de 

uma transcendência horizontal. A história e a consciência humana são os limites do seu agir 

pedagógico. Por isso é importante saber que o seu horizonte pedagógico está profundamente 

enraizado no seu pensamento complexo, a partir do qual a condição humana é entendida e a 

educação desenvolvida. Os saberes e a aprendizagem estão inseridos num mesmo processo de 

reordenamento e de „reforma‟ da educação, principalmente no que toca à experiência de 

abertura a uma integralidade que resgata o sentido da vida e a uma formação condizente com 

o processo de humanização. Os saberes necessários nem sempre são os saberes ensinados aos 

educandos, requerendo uma reorientação identitária do educador e das suas práticas, uma vez 

que ele o responsável por propor o conteúdo do itinerário educativo; por outro lado, a 

aprendizagem precisa seguir os horizontes de uma retidão existencial, isto é, importa aprender 

o que há de mais essencial em termos de fundamentos da existência e do sentido da vida. Daí 
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a ideia de que a educar para a humanização não requerer apenas a identificação de sujeitos e 

conteúdos. Faz-necessário propor um processo de aprendizagem menos doloroso e mais 

humano em que a integralidade dos saberes seja a melhor forma de despertar o processo 

pedagógico para um processo de formação emancipadora e de liberdade. 

A educação aponta para a afirmação dos elementos históricos e integrais do ser 

humano. O mistério que invade a existência é entendido na lógica de um espiritualidade 

humana, responsável por afirmar os fundamentos e ajudar os educadores e educandos no 

processo de percepção das razões mais interiores do seu agir e do seu pensar. O que aprender? 

O que ensinar? Para onde iremos na qualidade de „ensinantes‟ e „aprendentes‟ na perspectiva 

de uma educação integral? É o que Morin tenta responder quando nos coloca a ideia de uma 

aprendizagem para a religação, os saberes necessários à educação e a meta educacional para a 

qual estamos orientados. 

 

6.1.1.1 Aprendizagem da religação 

 

Para Morin, a educação parte de uma experiência religadora. Tendo como ponto de 

partida os princípios da complexidade – recursivo, dialógico e hologramático – a educação 

precisa propor a comunicação com o todo. A partir dessa comunicação, o conhecimento é 

muito mais que elemento produzido por um sujeito, pois ele também é (auto) produtor; as 

verdades produzidas ou encontradas são a experiência de verdades mais profundas, em que o 

contrário ou o paradoxal não é prescindível, mas parte necessária da incorporação de verdades 

que se causam e são causadas; a educação não apresenta a extrema opção pela parte ou pelo 

todo, mas ela o incorpora de tal forma que a integralidade vai consistir não em considerar e ou 

outra, mas considerar um „no‟ outro, assim como a parte está no ponto e ponto está na parte. 

A consequência prática de tais considerações é o fato de que a educação precisa ser um 

espaço de aprendizagem do que é essencial. A essencialidade da educação está na 

consideração do que realmente conta, que é a capacidade de conectar o ser humano na sua 

autêntica missão de integrar:  

 

A missão primordial do ensino supõe muito mais aprender a religar do que 

aprender a separar, o que, aliás, vem sendo feito até o presente. 

Simultaneamente é preciso aprender a problematizar (...) Religar e 

problematizar caminham juntos. Se eu fosse professor, tentaria religar as 

questões a partir do ser humano, mostrando-o em seus aspectos biológicos, 

psicológicos, sociais. Desse modo, poder chegar às disciplinas, mantendo 
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nelas a relação humana e, assim, atingir a unidade complexa do homem 

(MORIN, 2007a, p. 68-69). 

 

 A experiência da religação introjeta a ideia de integralidade. É esta a missão da 

educação: ensinar a religar e a problematizar a própria existência. No que toca à Ciência e às 

humanidades, ainda existe um processo de esquartejamento de saberes e disciplinas. É preciso 

refundá-las na lógica da religação. E apostar nessa lógica é acolher a aprendizagem de valores 

que orientam o ser humano à compreensão mais fundamental da existência.  

 A aprendizagem da religação nos orienta à crença em valores e, como tal, passamos a 

pautar a educação em tipos de aprendizagem. Junto à aprendizagem da religação, junta-se a 

crença na fraternidade e na liberdade, isto é, a necessidade de uma aprendizagem para o amor 

e para o exercício da liberdade. Para Morin, vivemos o tempo todo na possibilidade de 

diluição ou aquecimento do amor na educação. A exemplo de Platão, ele defende a ideia de 

que para ensinar necessitamos do eros: “O eros não se resume apenas ao desejo de conhecer e 

transmitir, ou ao mero prazer de ensinar, comunicar ou dar: é também o amor por aquilo que 

se diz e do que se pensa ser verdadeiro. É o amor que introduz a profissão pedagógica, a 

verdadeira missão do educador” (Ibid., p. 71). Ensinar o amor é a condição necessária para 

uma aprendizagem segundo a amorosidade. 

 O grande desafio da educação é lidar com as liberdades. Ao falar de liberdade estamos 

tratando de estruturas complexas e concretas nas quais o ser humano exerce a sua capacidade 

de decisão. Uma autêntica reforma da educação não é quantitativa, mas qualitativa, pois “não 

se pode reformar a instituição sem ter previamente reformado os espíritos e as mentes, mas 

não pode reforma-los se as instituições não forem previamente reformadas” (Ibid., p. 75). As 

liberdades se expressam no processo da multididimensionalidade, incluindo o conhecimento, 

uma vez que torna-se imperativo lidar com indivíduos e com o planeta para além de todo 

pragmatismo científico. Inaugura-se uma nova ecopedagogia, em que o todo e as partes estão 

em processo de complexidade, isto é, diante de interações, implicações mútuas e ligações 

necessárias. Forma-se, assim, uma nova antropoética, a partir da qual o gênero humano 

assume a responsabilidade de religar e civilizar a Terra, apontando para a meta da cidadania 

terrestre. Assim, a reforma da educação começa pela reforma dos espíritos dos homens e 

mulheres que são sujeitos do processo educativo, por isso, é importante que educadores e 

educandos assumam a responsabilidade de estarem atentos à experiência de uma educação 

aberta, integral e problematizadora: 
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“Quem educará os educadores”?, a grande pergunta feita por Marx em A 

Ideologia Alemã, ainda se encontra sem resposta. Seria necessário que eles 

se educassem a si próprios, embora não tenham muita vontade de fazê-lo. 

Seria necessário, também, que identificassem as necessidades existentes na 

sociedade. Esperemos que as circunstâncias façam amadurecer estes 

problemas e que, talvez, assistamos a uma possibilidade de regeneração” 

(Ibid., p. 104). 

 

6.1.1.2 A aprendizagem dos saberes necessários: uma nova noologia. 

 

A consistência de um novo projeto pedagógico que vise à integralidade passa pela 

mudança de mentalidade, uma mentalidade que toca o coração e é assumida como atitude 

ética. Aprender os saberes necessários é aprender novos degraus que orientam ao sentido da 

vida. “As crenças e as ideias não são somente produtos da mente, são também seres mentais 

que têm vida e poder. Dessa maneira, podem possuir-nos” (MORIN, 2002d, p. 28). A 

experiência da possessão de ideias fazem-nos perceber o que nos falta e nos orienta a uma 

experiência de fé na ideia de que o resal resiste à própria ideia. 

Na perspectiva integral da educação, não há conhecimento alheio ou 

compartimentado. Não se aprende a parte longe da sua totalidade, assim como não é possível 

aprender o todo se eximindo da sua parte. O ser humano que ensina e que aprende precisa 

voltar à integralidade no processo que se afirma como pedagógico, pois até hoje, 

principalmente com a divisão de disciplinas e das dimensões inerentes ao ser humano, só foi 

possível a dicotomia da aprendizagem. Requerer-se a restauração da aprendizagem acerca do 

humano, assumindo a condição humana como objeto essencial de todo o ensino e 

aprendizagem (Ibid., p. 15).  

Se o ponto de partida é a aprendizagem da condição humana, é importante não 

esquartejá-la, pois assim estaríamos também esquartejando o processo pedagógico. Ensinar a 

condição humana é partir da experiência do enraizamento/desenraizamento, enfocando 

sobretudo as dimensões cósmica, física, terrestre e espiritual do ser humano. Não há o ser 

humano sozinho. O que há é um gênero aberto à possibilidade de congregar as esferas 

individual e social numa perspectiva e integralidade e inteireza. A integralidade nesse sentido, 

seria a valorização da identidade terrena, a partir da qual o ser humano se afirma como ser 

planetário, detentor de características que precisam estar presentes em todas as experiências 

do ser humano, e de esperança, capaz de capitanear os caminhos uma abertura da mente para  

a acolhida do novo, uma vez que os perigos mais negadores de uma educação integral portam 



329 
 

consigo as melhores esperanças (Ibid., p. 75). Por isso, a aprendizagem de uma cidadania 

terrena passa necessariamente pelas novas formas de aprender a viver para inscrever em nós: 

 

a consciência antropológica, que reconhece a unidade na diversidade; 

a consciência ecológica, isto é, a consciência de habitar, com todos os seres 

mortais, a mesma esfera viva (biosfera): reconhecer nossa união 

consubstancial com a biosfera conduz ao abandono do sonho prometeico do 

domínio do universo para nutrir a aspiração de conviviabilidade sobre a 

Terra; 

a consciência cívica terrena, isto é, da responsabilidade e da solidariedade 

para com os filhos da Terra; 

a consciência espiritual da condição humana que decorre do exercício 

complexo do pensamento e que nos permite, ao mesmo tempo, criticar-nos 

mutuamente e atocriticar-nos e compreender-nos mutuamente (MORIN, 

2002d, p. 76). 

 

 Daí, a dupla missão do ser humano e que também é abraçada pela educação: salvar a 

unidade humana e salvar a sua diversidade, isto é, “ensinar a ética da compreensão 

planetária” (Ibid., p. 78). Essa compreensão é vista, sobretudo, na perspectiva de uma postura 

ética, que indica responsabilidade por um novo caminho do ser humano e, consequentemente, 

uma nova forma de conceber a formação para a integralidade.  

Morin indica a necessidade de assumirmos a construção de um novo sujeito humano 

que leve em consideração as implicações de decisões conscientes e esclarecidas (antropo-

ética), tais como “assumir a condição humana individuo/sociedade/espécie na complexidade 

do nosso ser; alcançar a humanidade em nós mesmos e em nossa consciência; e assumir o 

destino humano em suas antinomias e plenitude” (Ibid., p. 106). Da mesma forma, a educação 

assume o que ele chama de missão antropológica do milênio que é “trabalhar para a 

humanização da humanidade; efetuar a dupla  pilotagem do planeta: obedecer à vida, guiar a 

vida; alcançar a unidade planetária na diversidade; respeitar no outro, ao mesmo tempo, a 

diferença e a identidade quanto a si mesmo; desenvolver a ética da solidariedade; desenvolver 

a ética da compreensão; ensinar a ética do gênero humano” (Ibid., p. 106). 

 

6.1.2  Paulo Freire: a integralidade pedagógica como expressão histórica do toque 

humano na transcendência. 

 

 O pensamento pedagógico de Paulo Freire carrega uma peculiaridade que lhe é 

própria: somente ele pode se afirmar como genuinamente pedagógico desde o início e, como 
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tal, detentor de um caráter histórico e político capaz de aproximar de forma unitiva a 

mundanidade e a transcendência. No seu pensamento, como vimos, a transcendência é muito 

mais que a mera transcendentalidade. A transcendência é o alcance mais profundo e 

fundamental no qual acontece a ligação entre a história, que tem o mundo como suporte, e a 

meta-história, que se afirma como utopia para adiante. A percepção desse aspecto sutil na 

educação é que a torna elemento de integralidade e transcendência, movida pela dimensão 

espiritual que está no cerne da condição humana. 

 Por isso, Freire desenvolve o seu pensamento a partir de uma atitude de “fé” práxico-

histórica, fundamentada na experiência de re-ligação por ele vivenciada desde as suas 

experiências mais genuínas de transcendência e pelo atrelamento dessa experiência à 

mudanidade histórica, profundamente marcada pelo movimento da dialética herdado das 

sistematizações a que mais se dedicou. A práxis, por sinal, encontra na dialética marxiana a 

sua fundamentação e, em Freire, deve-se muito á sua opção política e vivencial desde muito 

jovem. O movimento dialético fundamenta o sistema da práxis no nível prático e teórico. É na 

práxis que o pensamento freiriano encontra respaldo e, na dialética, o modo pelo qual se 

desenvolve a sua concepção de homem, de mundo e de educação. 

 Não é difícil entender os motivos pelos quais a educação é abraçada como processo de 

constante síntese histórica e, ao mesmo tempo, torna-se compreensível a sutil consideração 

feita por Freire acerca da interconexão entre a mundanidade e a transcendentalidade. Para ele, 

que teve uma formação cristã e marxista, não é difícil fazer a relação entre as dimensões 

menos sutis com as dimensões mais sutis do ser humano. O processo que guia o início é o 

mesmo que coordena o final. A imanência que revela a ação histórica não exclui a 

transcendência que a ela dá sentido. 

 A mundanidade e a transcendentalidade são interfaces da transcendência. O ponto de 

partida dessa percepção é sempre o mundo, a história, o indivíduo, porém, sem perder a 

referência originária sobre a qual está eregida a ação humana. A integralidade acontece 

quando esses elementos são percebidos e compreendidos a partir do toque na transcendência. 

A educação integral é aquela que leva o indivíduo a compreender que a sua existência é a 

marca significada - cifrada – do que há de mais fundamental e realizador no seu ato existente. 

Compreendendo-se como existência é possível ao educando compreender não apenas a vida, 

mas também o sentido que nela habita. 

 Mais uma vez a dialética define o desenrolar do projeto educativo freiriano: a história 

que justifica também é justificada; a educação que forma também é formada e o ser humano 

que é oprimido, uma vez oprimido, torna-se apto à libertação. A educação práxica se afirma 
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como educação dialética e histórica. O grande diferencial em Freire, fato que ele já afirmava 

em “Educação e prática da liberdade” (2002a), é que ele não se contenta com o teor 

histórico enquanto elemento determinante de si mesmo, mas o afirma a partir da ligação com 

uma realidade criadora e que está na raiz de toda significação. Tal ênfase apresenta uma 

significatividade espiritual: há um mais além de toda a história que fundamenta as buscas, as 

decisões e as convicções formuladoras do nosso existir. 

 Na perspectiva freiriana, a transcendência é mais que autotranscendência. Uma vez 

que não há separação entre o ato político e o ato educativo, a opção histórica e a utopia, o 

sonho e a esperança, a autotranscendência não é outra coisa senão o movimento inicial rumo à 

transcendência. É no mundo onde a inconclusão humana toma forma e a história, torna-se o 

espaço propício para a vivência dos condicionantes da existência. 

 Aqui, a educação é processo histórico de humanização. Como processo, a educação 

prima pelo embate e pelas sínteses que a história lhe permite e o protagonismo lhe confere; 

como história, este processo é concreto e se refere à vida mesma dos que dele participam; e, 

como processo de humanização, a educação abre-se à integralidade e ao aspecto formador do 

humano a partir dos fundamentos. A práxis educativa desse processo humanizador é 

emancipatória, pois é pela educação que o sujeito se faz presente no mundo e a partir dele 

reconhece outras tantas presenças. Educar, portanto, é um ato de transcendência na atitude 

que gera sujeitos conscientes da sua própria identidade e do seu ato próprio de significar e 

ressignificar as presenças autênticas que diante dele se apresentam. O fundamento de todas 

essas significações só pode ser ensinado pelo autêntico ato educativo: reconhecedor das 

presenças também autênticas e revelador das instâncias decisórias da nossa condição. 

 A educação, assim, passa a ser pensada na lógica dos fundamentos e dos fins. O ponto 

de partida, que é a práxis, já contempla o fim teleológico que é a humanização. Entre o 

fundamento e a meta educativa existe a realidade a partir da qual são afirmadas todas as ações 

de liberdade e de convicção do ser humano. Entre o percurso histórico e a realização 

humanizadora existe o aspecto mais fundante da educação: a transcendência. Não há educação 

autenticamente humanizadora que não preze pela consciência de que educar não é apenas 

transmitir conteúdos ou elaborar processos metodológicos. Educar implica olhar para o 

sentido da vida; implica ensinar que além de toda significação existe o sentido de todo 

sentido, a partir do qual se embasam teorias e sobre o qual se sustentam todas as nossas 

buscas, as nossas opções, os nossos sonhos e as nossas esperanças. 

O trajeto histórico e intelectual de Paulo Freire se assenta sobre a consideração de 

algumas categorias herdadas do discurso cristão e da sua militância político-histórica-eclesial 
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da qual fez parte na América Latina e no mundo. As suas obras revelam esse caminho de 

desenvolvimento conceitual e de categorias presentes nas fases históricas da sua produção. 

Desde “Educação como prática da liberdade” (2002a) e “Pedagogia do oprimido” (2003c), 

o discurso da transcendência torna-se muito presente, em especial na consideração de 

categorias que encontram o seu fundamento na interpretação histórica e teológica da fé cristã. 

Tais categorias perduraram durante o tempo de exílio, em especial no processo de assessoria 

educacional junto ás nações pobres da África e da América Latina através do Conselho 

Mundial de Igrejas, órgão representativo das diferentes denominações cristãs espalhadas pelo 

mundo. No retorno ao Brasil, Freire retoma os mesmos conceitos e os amplia na perspectiva 

do engajamento junto aos movimentos políticos e sociais, em especial àqueles que nasceram 

junto à militância da Igreja Católica do Brasil. 

 As obras de retorno, que são aquelas escritas no processo de „reaprendizagem do 

Brasil‟ e aqui chamadas por nós de „obras ampliadoras‟, trazem as mesmas categorias de 

forma ampliada, de tal forma que o seu resgate junto ao projeto educativo acaba dando a ideia 

de um legado escatológico, isto é, protagonismo histórico que encontra fundamento na 

transcendência, mas que se afirma como busca de plenitude, incluindo a plenitude refletida 

nos sonhos de Deus para a humanidade. Isso nos leva a crer que Freire nunca abandonou as 

suas raízes cristãs, porém, o seu protagonismo histórico e educativo revelou muito mais o seu 

materialismo dialético do que propriamente a sua fé transcendente, elemento que podemos 

perceber nas entrelinhas do seu pensamento. 

 Por isso, algumas dessas categorias são tomadas por nós neste momento como 

elementos formadores de um projeto de educação par a integralidade. Afirmamos, no entanto, 

que a educação espiritual não se restringe a um currículo ou a um projeto educativo, mas ao 

contrário, ela se afirma justamente na ampliação desses elementos sem deixar de estar 

presente em todos eles, movendo-os para adiante, rumo à compreensão dialógica de todas as 

dimensões que formam o ser humano. Uma educação para a integralidade, na dinâmica da 

educação espiritual e permeada pela experiência da transcendência, faz-nos mirar elementos 

abertos a uma formação humana condizente com as categorias defendidas por Freire e por ele 

implementadas como teoria e como práxis. 

 O processo educativo desenvolvido por Freire é direcionado sobremaneira à relação 

pedagógica entre educador-educando-tarefa pedagógica no loco próprio do processo de 

ensino-aprendizagem. Entenda-se educador numa direta referência à figura do professor; 

educando, referindo-se a aluno; e, tarefa pedagógica, como quefazer educativo. Uma vez que  

a pedagogia da práxis freiriana é desenvolvida à luz da relação ensino-aprendizagem, é 
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notório que se trata de uma educação orientada para a formação do ser humano, num primeiro 

momento numa perspectiva de alfabetização, num segundo momento referindo-se à 

escolarização e, num terceiro momento, acerca das políticas de educação. 

 A partir das categorias expostas no decorrer da nossa análise, acreditamos tratar-se de 

um caminho pedagógico a ser trilhado por cada um dos sujeitos envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem. Educador e educando são chamados a desenvolver uma atitude 

existencial a partir da qual se configura a formação integral. Da mesma forma, tais atitudes 

educativas são vistas por nós como elementos de uma educação espiritual que além de mirar a 

integralidade também vislumbra a transcendência, mesmo que Freire se sinta mais a vontade 

quando fala da sua opção política, da sua utopia e dos seus sonhos pedagógicos (2006, p. 85). 

 

6.1.2.1  Ensinar a fé e a esperança: raízes da formação humana 

 

 A condição humana agrega certas atitudes que se tornam essenciais no processo 

educativo. Á luz de uma educação para a humanização é imprescindível que se proponha o 

reconhecimento das „presenças‟ que se interpõem no mundo. A fé explicita uma consciência 

de transcendência diante da finitude e, a partir dela, é gerado um processo de religação entre o 

que nos é imanente e o essencial. Educar para a humanização implica a existência de um tipo 

de fé que, na perspectiva da práxis, abrange a própria história, mas não se fecha à 

transcendência como seu fundamento essencial (FREIRE, 1983, p. 68). 

 A fé é o agraciamento de uma dádiva que nos permite a atitude do reconhecimento 

histórico do que há de mais essencial em nós. Toda a experiência de fé está permeada pelo 

encontro que religa a nossa experiência temporal ao infinito atemporal. As considerações de 

emancipação e a relação com o transcendente desenvolvida por Freire evocam sobremaneira a 

relação com o transcendente enquanto „propriamente outro‟, representado, sobretudo, pelo 

discurso religioso, do qual Freire se apropria desde os primeiros momentos da sua formação. 

Trata-se de um discurso que sempre esteve nas entrelinhas dos seus conceitos, apesar de não 

ser o principal mote a ser explicitado nos seus escritos. Mais do que um discurso religioso na 

educação, Freire evoca o sentido de religação sempre presente: “(...) Daí que a religião – 

religare – que encarna este sentido transcendental das relações do homem, jamais deva ser um 

instrumento de sua alienação. Exatamente porque, ser finito e indigente, tem o homem na 

transcendência, pelo amor, seu retorno à sua Fonte. Que o liberta” (FREIRE, 2002a, p. 48). 

 A fé na educação é a dimensão assumida pelo que há de mais essencial no ser humano: 

o encontro com a Graça reveladora da vida. Neste encontro, junta-se a subjetividade e a 
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objetividade, agora não mais como relação instrumental, mas como qualidade de 

reconhecimento das categorias fontais da nossa existência. A fé do homem está delineada pelo 

reconhecimento da “Graça” que nos presenteia com as convicções acerca de nós e do 

„Totalmente Outro‟ que diante de nós se manifesta. Nas palavras de Buber, autor que esteve 

nas raízes do pensamento freiriano, a fé implica o estupor do „mysterium tremendum‟, que se 

ausenta na mera imanência, mas se evidencia na proximidade mais próxima que a nossa 

própria identidade (BUBER, 1979, p. 92). 

  A fé é o ato livre pelo qual tornamo-nos reconhecedores da comunhão existente entre 

a ausência e a presença. A ausência objetiva torna-se presença inobjetivável. O caminho de 

revelação está no encontro dos sujeitos que se afirmam e se reconhecem, mesmo que para isso 

seja necessário trilhar a „fé‟ para além da objetividade. Na educação, educadores e educandos 

provam essa experiência através do recíproco e contínuo reconhecimento. 

 A fé implementa um projeto de rebeldia e de comprometimento com um tipo de 

educação que liberta. A fé em Deus, ou na transcendência, é acompanhada pela fé em uma 

„presença‟ que é elemento e raiz de todas as utopias. A fé na transcendência deflagra um tipo 

de rebeldia amorosa, mesmo quando essa transcendência chama-se é personificada num ser 

específico que recebe o nome de „Deus‟, aqui entendido como “(...) uma presença na História 

que não me proíbe fazê-la mas me empurra em favor da transformação do mundo, com o que 

se restaura a humanidade de exploradores e de fracos (FREIRE, 2006, p. 85). 

 Ensinar a fé é deixar que o ser humano se permita à experiência libertadora da 

transcendência. Uma fé que não anula a utopia, os sonhos e as opções históricas. Trata-se de 

uma fé encarnada e, pela sua própria razão de ser, envolvida pela dificuldade de crer, pois 

experimentá-la é saber das exigências nela contidas: “(...) Exigências de assumir a liberdade, 

que implica o respeito pela liberdade do outro, no sentido da eticidade, da humildade, 

coerência e tolerância” (Ibid., p. 86). 

 Se crer é um ato livre de aceitação de um encontro existencial entre presenças, é 

factível o atrelamento a este processo o imperativo existencial da esperança. A esperança se 

afirma como abertura à possibilidade, que é mais do que puro desejo, ou pura espera. A 

esperança nos insere no protagonismo radicado na inconclusão: “a assunção crítica da minha 

inconclusão me insere necessariamente na busca permanente. O que me faz esperançoso não é 

tanto a certeza do achado mas mover-me na busca. Não é possível buscar sem esperança; nem 

tampouco, na solidão” (Ibid., p. 87). 

 Na educação, educadores e educando estão unidos na busca pela via da esperança, 

principalmente quando os processos de formação lhes negam a humanização. A esperança 
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identifica o projeto de educação que é emancipatório. Educar para a esperança é permitir que 

os homens e as mulheres vislumbrem o inédito viável como resposta às incompletudes 

históricas da nossa finitude. É a esperança “(...) uma espécie de ímpeto natural possível e 

necessário, a desesperança é o aborto deste ímpeto. A esperança é um condimento 

indispensável à experiência histórica” (FREIRE, 1997b, p. 80-81). 

 A esperança pedagógica carrega a ideia de que a concretude da educação consiste em 

traspassar as situações-limites e gera um engajamento de protagonismo histórico:  

 

O que poderá fazer a educação com vistas à esperança? Enquanto processo 

gnoseológico, ela engaja sujeitos (educadores e educandos) mediados pelo 

objetivo cognoscível ou conteúdo a ser ensinado pelo sujeito-educador e 

aprendido pelo sujeito-educando. Qualquer que seja a dimensão pela qual 

apreciemos a autêntica prática educativa – gnoseológica, estética, ética, 

política – seu processo implica a esperança. Educadores desesperançosos 

contradizem sua prática. São homens e mulheres sem endereço, sem rumo. 

Perdidos na história (FREIRE, 2006, p. 87-88).  
  

 A esperança está na raiz da autenticidade educativa. É ela um dos componentes 

básicos da prática pedagógica. Não há educação autêntica que prescinda da esperança. O 

educador encarna a esperança nas motivações pelas quais se faz educador e na prática a qual 

se dedica com os seus educandos, propondo-lhes atitudes de voltar-se para o que “ainda-não-

é”, mas com o compromisso de assumir uma prática histórica condizente com o que se almeja. 

Essa prática histórica é que revela o alcance do livre comprometimento de educadores e 

educandos com o projeto de uma educação humanizadora. 

 O “ainda-não-ser” da esperança está ancorado no “ainda-não-ser” escatológico. Isso 

quer dizer que a esperança concreta na história tem o seu sentido conectada à plenitude 

realizadora e autêntica, que se refere não apenas ao sentido último, mas também ao sentido 

primeiro. A esperança nos dá a certeza de que a abertura humana ao transcendente encontra o 

seu significado na comunhão que há entre os fundamentos das nossas decisões históricas com 

os anseios mais profundos que carregamos em nós. 

 

6.1.2.2  Ensinar o mais além: “a vocação de ser-mais”. 

 

 A formação integral só pode existir na resposta que o ser humano dá à sua vocação de 

ser mais. Vocação, aqui, segue a mesma lógica cristã de „agraciamento de um chamado‟: há 

sempre alguém que chama e outro que é chamado. Trata-se de uma dimensão ontológica, que 

faz do ser humano um ser de inconclusão e abertura, e de uma dimensão histórica, pois é na 
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história que acontece a missão de superar toda e qualquer atitude negadora da condição 

humana como resposta à vocação ontológica à humanização. 

 A vocação do ser mais está sempre no embate entre a humanização e a 

desumanização: 

 

(...) E onde fica a vocação para o ser mais? Fica onde mulheres e homens a 

puseram ao longo da história de suas lutas. Fica na natureza humana como 

tal, historicamente condicionada. É exatamente por isso que o ser mais é 

vocação, não é dado dado, nem sina nem destino certo. É vocação como 

pode, distorcendo-se, virar desumanização. Por isso é que viver a vocação 

implica luar por ela, sem o que ela não se concretiza (FREIRE, 2003b, p. 

199). 

 

 Cumprir a vocação ontológica do ser mais implica assumir a liberdade como 

fundamento realizador de tal vocação. O gosto pela liberdade autentica os nossos atos e 

corroboram o desejo de ser livre. A autenticidade é afirmada pelo comprometimento com a 

instância decisória que há em nós. A busca do ser mais referenda o nosso gosto pela 

liberdade: que cresce à medida que manifesta a responsabilidade, pois “há responsabilidade 

no exercício da liberdade, quando esta vai assumindo eticamente os limites que a autenticam” 

(FREIRE, 2003b, p. 201). 

 Na educação, educadores e educandos apresentam-se como sujeitos de liberdade, 

encontram-se inseridos no processo de afirmação e reconhecimento da sua condição 

ontológica. O educador livre é o que consegue formar um processo de conectividade autêntica 

entre a responsabilidade proposta e a decisão assumida; o educando, por sua vez, é chamado a 

identificar o exercício de sua liberdade com a busca a que se propõe, não apenas no que toca à 

aprendizagem, mas também no que se refere á sua dimensão integral e humanizadora. 

 O processo pedagógico se autentica quando se torna espaço de autonomia e de 

liberdade. Apenas homens livres se tornam autônomos. Apenas pessoas autonomamente 

afirmadas podem trilhar uma educação humanista. Por isso, o ser mais na liberdade evoca a 

consciência de uma educação transformadora, movida pela constância de ser autêntico e pela 

autenticidade de ser livre. 

 

6.1.2.3  Ensinar a solidariedade humana: saber-se ético, estético e amoroso. 

 

 Uma das afirmações fundamentais do pensamento freiriano é que a esperança é uma 

categoria não apenas ontológica, mas também solidária. O sonho é a expressão mais 
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“concreta” da coletivização da atitude de “tornar-se” efetivamente humanizado, pois ele é a 

expressão histórico-social dos homens e das mulheres acerca da emancipação. O sonho é o 

anúncio presente de um futuro a ser implementado. A história dinamiza o sonho porque sabe 

que a sua razão de ser está na compreensão mais profunda e autêntica do nosso existir. É lá 

onde buscamos as razões de mover o sonho para ser mais: 

 

O gosto da liberdade, o amor à vida, que me faz temer perdê-la, o amor à 

vida, que me situa num permanente movimento de busca, de incessante 

procura do SER MAIS, como possibilidade, jamais como sina ou fadoi, 

constituindo social e historicamente a natureza humana (...) a práxis humana 

– ação e reflexão – implica decisão, ruptura, escolha. Implica ética (FREIRE, 

2003b, p. 213). 

 

A base da solidariedade é o reconhecimento da alteridade, o outro que é presença 

diante do eu que o reconhece como outro. O resconhecimento do outro na sua singularidade 

nos faz ansiar pela benquerença que está na raiz do ato amoroso de educar. A solidariedade 

acontece não apenas na comunhão histórica com os projetos de realização coletiva, mas na 

expressão da afetividade que permeia o ato educativo. Educadores e educandos tomam o 

protagonismo da identidade reconhecida e o transformam em atitude amorosa, carregada de 

decisões livres e de cumplicidade no projeto comum de uma educação capaz de transformar 

não apenas os atos individuais e coletivos, mas também toda a existência. 

O educador age com decência – ética – à medida que constitui a sua ação educativa  

como “boniteza de benquerença” – estética amorosa. „Querer bem‟ é a característica própria 

de quem cuida da formação humana, pois encontra no amor ao outro a razão primeira do 

comprometimento com o humano verdadeiro. Abrir-se ao „querer bem‟ significa orientar-se à 

alegria da vida, “(...) justa alegria de viver, que, assumida plenamente, não permite que me 

transforme num ser „adocicado‟ nem tampouco num ser arestoso e amargo (...) A alegria não 

chega apenas no encontro do achado mas faz parte do processo  da busca. E ensinar e 

aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria” (FREIRE, 1997b, p. 

160). 

A responsabilidade ética e amorosidade são condições de uma educação para a 

integralidade. A decência da ação se encontra com a autenticidade do amor educativo. 

Homens e mulheres decentes aprendem que viver o amor e a benquerença é apostar na 

decência existencial que nos move para o fundamento de tudo o que há. A educação integral 

nos move ao comprometimento livre, dialógico e emancipatório para com o amor gerado na 

relação dos educadores com os educandos.  
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6.1.3  Leonardo Boff: a fé teológica e a integralidade pedagógica como sacramentos da 

Transcendência 

 

 A experiência de debruçar-se sobre a „fé‟ revela que há uma categoria presente no ser 

humano que independente de como se apresenta acaba formando um trajeto de integralidade. 

Na perspectiva do pensamento de Leonardo Boff, a categoria da Transcendência é elemento 

formador dessa integralidade que se afirma mais adiante como pedagógica. A construção 

teórica do pensamento de Boff centra-se nos pressupostos da teologia cristã e assume a 

integralidade como elemento desenvolvedor da formação humana, formando não apenas um 

edifício de práxis teológica, mas também uma abertura à práxis pedagógica movida pelos 

conceitos de imanência, transcendência e transparência.  

 O ponto de partida é a compreensão da fé, que é tida por ele como sendo a melhor 

forma de procurar entender a transcendência que se revela no mundo e em cada um de nós. O 

pressuposto primeiro é que não estamos entregues ao acaso no Universo, assim como, não 

surgimos do „nada‟ em relação àquilo que hoje compreendemos como „Absoluto‟. O que 

entendemos por „nada‟ acaba sendo uma referência ao que havia de diferente e anterior ao 

„criado‟. Já no „nada‟ revela-se a experiência do „Absoluto‟, pois o nada não é negação do 

Absoluto, mas experiência de uma realidade diferente e fundante que foge à experiência do 

tempo ou à quantificação do processo criador. 

 A teologia cristã acaba por fundamentar-se na mesma lógica da teologia judaica: 

abraça um Deus que é totalmente Outro, torna-se radicalmente íntimo e firma existência em 

todas as coisas. Deus é, portanto, a razão primeira de se fazer teologia. Tornando-se Outro, 

abre caminho à transcendência; tornando-se íntimo, assume radicalmente a imanência; 

existindo em cada uma das coisas criadas, faz-se expressão da transparência.  

A teologia, portanto, torna-se interdependente da fé. Ambas, numa perspectiva crítica, 

são resposta a um projeto que se anuncia a partir da visão de um Deus que, sendo 

transcendente, torna-se transparente pela integração no imanente. Na teologia cristã, em 

específico, Deus realiza esta participação na história através da pessoa de Jesus de Nazaré, o 

Cristo. Aqui, a fé e a teologia, desenvolvem uma atitude de resposta à Boa Nova do Reino 

anunciada por Jesus Cristo, pois é pela fé na encarnação do Filho de Deus que o seu projeto 

de humanidade se transforma em caminho de realização, tornando a vinda de Deus e a ida do 

ser humano um mesmo movimento da „Graça‟ afirmada como participação da vida divina.  
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É nesse caminho que a teologia entende a presença de Deus e que se desenvolve o 

projeto de uma educação autêntica, espiritual e promotora da integralidade humana. Ao 

vislumbrar a educação numa perspectiva espiritual, Leonardo Boff constrói um legado de 

superação das dicotomias, isto é, resgata a experiência simbólica diante das inúmeras 

experiências diá-bólicas (BOFF, 1998a, p.11-12). Diante do que separa e do que divide, a 

educação integral reorienta o olhar pedagógico para a transcendência, pois é nela que 

encontramos o caminho seguro de uma educação profundamente espiritualizada e detentora 

dos sonhos mais fundamentais da condição humana. 

Educar, neste sentido, é recuperar o que há de mais humano na sua interioridade e 

resgatar a experiência do sonho de uma humanidade orientada à sua integralidade. Educar 

para a humanização incute nos educadores e educandos a pergunta pelos sonhos fontais que 

permeiam a nossa existência que, numa perspectiva de realização, são também os sonhos de 

Deus para a humanidade. Por isso, a educação como processo de formação precisa questionar-

se acerca dos caminhos que a sua prática desenvolve e até que ponto esses caminhos elaboram 

um „retorno-para-frente‟ como forma de reencontro com o que se almeja e se pensa para a 

humanidade.  

Para Boff (1998a), é urgente perguntar-se pelos sonhos e pelas esperanças que 

invadem os nossos jovens e as nossas crianças; que visões ocupam o imaginário através da 

educação e dos valores que são criados; quais os cuidados que estão sendo desenvolvidos para 

com os seres da criação; quais as atitudes de benevolência que surgem do ato de cuidar; quais 

as ações que corroboram a poesia e a gratuidade; que irmandade está sendo estabelecida entre 

os diferentes povos e culturas; enfim, perguntar-se pelo Mistério que nos circunda e de que 

forma o celebramos. 

 Tratar dos sonhos na educação é perguntar-se pelos sujeitos que dela fazem parte, 

numa perspectiva de coletividade social e de construção de novas esperanças. Por isso, esses 

sujeitos  

 

São aqueles que, mesmo dando pequenos passos, ensaiam um 

comportamento alternativo e enunciam pensamentos criadores. São ainda 

aqueles que ousam organizar-se ao redor de certas buscas, de certos níveis de 

consciência, de certos valores, de certas práticas e de certos sonhos, de certa 

veneração do Mistério e juntos começam a criar visões e convicções que 

irradiam uma nova vitalidade em tudo o que pensam, projetam, fazem e 

celebram (BOFF, 1998a, p. 34). 
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 A fé teológica nos insere na problemática da humanidade e nos questiona acerca dos 

caminhos trilhados pela educação. A única forma de responder a tais questionamentos é olhar 

para o ser humano que está sendo formado e o ser humano que ansiamos formar a partir da 

nossa comunhão com o universo e com o grande Mistério que nos circunda. A espiritualidade 

nos permite compreender o sentido de toda a realidade objetiva, identificando-a como 

aproximação ou afastamento da comunhão com o grande Mistério, que é Transcendente. Na 

perspectiva da fé, não há realidade objetiva ou subjetiva, pois aos olhos da fé toda a realidade 

é relação com Deus (BONATTO, 1986, p. 36).  

Boff delineia a concepção de um tipo de educação espiritual que se assenta sobre um 

Mistério que é transcendente. Uma educação que nos permite compreender que as questões 

mais importantes e fundamentais do ser humano são encontradas a partir do olhar para si 

mesmo, da experiência da religação, do olhar para o alto e para a vida, da capacidade de 

encarnar o desejo da Transcendência e de experienciar a Deus como absconditus e profundo 

projeto de desejo. 

É esta a missão da educação: resgatar no ser humano o cuidado para com a vida 

presente em cada sujeito e gerar um processo de comunhão com o cosmos. A razão desse 

processo de cuidado está permeada pelo Mistério que nos circunda e pela consciência de que 

todos nós somos responsáveis por cada unidade viva no universo. A educação para a o 

cuidado desenvolve um caminho pedagógico de espiritualidade que se concretiza na 

profundidade das decisões, convicções e mistérios que delineiam a própria existência humana. 

 A Espiritualidade tem sido um tema corrente em meio aos diferentes segmentos da 

sociedade contemporânea. Fala-se de uma espiritualidade científica, econômica, cósmica, 

existencial, educativa, religiosa, etc., levando-nos a crer que a cada dia vem se perdendo o 

monopólio por anos atribuído às religiões, lugar natural da espiritualidade.  Segundo Boff 

(2001a, p. 10), a emergência da espiritualidade deve-se à existência de um momento 

dramático pelo qual a humanidade está envolvida: a ameaça constante da exterminação da 

espécie humana, da Terra e do seu futuro. Em momento como esses o ser humano se volta 

para a profundidade do ser e se pergunta pela missão dele no mundo e no conjunto dos seres, 

assim como, pergunta-se pelas razões da sua esperança. Dá-se conta de que “a espiritualidade 

é uma das fontes primordiais, embora não seja a única, de inspiração do novo, de esperança 

alvissareira, de geração de um sentido pleno e de capacidade de autotranscendência do ser 

humano. Porque o ser humano só se sente plenamente humano quando busca ser super-

humano, pois ele se vivencia como projeto infinito” (p. 11).  
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Boff toma a distinção entre religião e espiritualidade, feita por Dalai-Lama na sua 

obra “Uma Ética para o Novo Milênio”, e a assume como a concepção de que a 

espiritualidade está sendo descoberta como a dimensão profunda do ser humano. Assim Boff 

transcreve o teor dessa distinção: 

 

Julgo que religião esteja relacionada com a crença no direito à salvação 

pregada por qualquer tradição de fé, crença esta que tem como um de seus 

principais aspectos a aceitação de alguma forma de realidade metafísica ou 

sobrenatural, incluindo possivelmente uma ideia de paraíso ou nirvana. 

Associados a isso estão ensinamentos ou dogmas religiosos, rituais, orações, 

e assim por diante. Considero que a espiritualidade esteja relacionada com 

aquelas qualidades do espírito humano – tais como amor e compaixão, 

paciência, tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção de 

responsabilidade, noção de harmonia – que trazem felicidade tanto para a 

própria pessoa quanto para os outros (apud BOFF 2001a, p. 20-21). 

 

 Essa consideração é o ponto de partida da integralidade pedagógica: levar educadores 

e educandos à disposição em se tornarem artífices de uma revolução interior. O projeto de 

uma formação integral do ser humano é fruto de itinerários que são percorridos a partir da 

disponibilidade de ambos, educadores e educandos, a assumirem a radicalidade de uma nova 

consciência e de constituir uma nova humanidade. Por isso, ao delinear um itinerário de 

espiritualidade, Boff delineia um caminho seguro de educação capaz de efetivar as mudanças  

mais profundas na humanidade e delinear os projetos fundamentais de uma nova pedagogia 

integra e humanizadora. 

 

6.1.3.1 Mudança interior: a noosfera pedagógica 

 

A Espiritualidade é excelência do ser humano quando se volta para a sua 

profundidade. Para dizer do teor antropológico do sentido de espiritualidade, Boff cita 

novamente um diálogo com Dalai-Lama em um dos muitos encontros com ele em que ele foi 

perguntado sobre o que é espiritualidade, ao que ele responde: “Espiritualidade é aquilo que 

produz no ser humano uma mudança interior” (apud 2001a, p. 16) e completa Boff: “(...) a 

espiritualidade vem sendo descoberta como dimensão profunda do humano, como momento 

necessário para o desabrochar pleno de nossa individuação e como espaço da paz no meio dos 

conflitos e desolações sociais e existenciais” (2001a, p. 18). 

A educação espiritual pressupõe que a transformação pedagógica começa com a 

mudança interior. Na verdade não é uma mudança de superação, mas de „retorno‟ à fonte, a 

partir da qual se vislumbra uma educação causante e causada, fruto de uma noosfera que 
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indica as regras do bem viver a partir de um redirecionamento das mentes e dos corações para 

uma nova mentalidade de unidade e realização (BOFF, 1998a, p. 119). Formar para a vida e 

para uma nova dimensão de humanidade é o dever da educação. 

À medida que acontece um redirecionamento da interioridade, é possível dizer que há 

um redimensionamento da existência, de tal forma que a ação educativa compreende muito 

mais do que uma prática isolada a partir de um currículo específico ou de regras 

predeterminadas. A educação que nos move é a educação que leva o ser humano a perceber-se 

como ser de transcendência, que transgride a sua própria condição temporal para se apossar 

das suas possibilidades e do sentido mais pleno do que nele há de verdadeiro. O ser humano 

se apossa do infinito como fruto da transgressão da sua finitude. Na perspectiva de Boff, a 

transcendência é essa transgressão da qual nos fazemos participantes e nos faz encontrar com 

o grande Mistério que é Deus. 

 

Quanto mais o conhecemos, tanto mais permanece o mistério no 

conhecimento. Por que isso? Porque Deus é sempre maior. Dizia 

admiravelmente Santo Agostinho: „por mais altos que sejam os voos do 

pensamento, Deus está ainda para além. Se compreendeste, não é Deus. se 

imaginaste compreender, compreendeste não Deus, mas apenas uma 

representação de Deus. Se tens a impressão de tê-lo quase compreendido, 

então foste enganado por tua própria reflexão‟. Deus é absolutamente 

transcendente a todas as coisas existentes e possíveis. Isso quer dizer: Ele 

ultrapassa todos os limites e vai além de qualquer horizonte real e possível. 

Embora presente e perpassando tudo, não pode ser retido nas malhas de 

nenhuma presença concreta. Ele as viola e vai além. Por outra parte, 

exatamente por ser transcendente em cada concreção, a Ele nunca vamos 

nem dele jamais saímos. Sempre estamos nele. Embora dentro, Ele está para 

além de tudo (BOFF, 2011b, p. 18). 

 

 Na perspectiva educativa, o trato pedagógico segue um contínuo processo de 

conversão da mente e do coração, o que os gregos denominavam de metanoia. O educador 

converte o processo pedagógico em processo educativo à medida que reorienta o educando 

para uma experiência de formação integral no próprio processo em que ambos estão inseridos; 

o educando converte-se ao caminho proposto pelo educador, mas que não se afirma absoluto, 

pois em algum momento a atitude autônoma do educando cria novos caminhos de realização. 

A missão da educação, portanto, consiste em criar possibilidades para que o educando trilhe o 

seu próprio caminho. A conversão aqui disposta não está atrelada à superação dialética, mas à 

vivência integral das dimensões constitutivas de cada um dos sujeitos envolvidos no processo 

pedagógico. 
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 A metanoia acontece quando o coração se orienta ao caminho de novas práticas. Trata-

se de uma constância a ser considerada, pois a prática depende de uma mudança interior capaz 

de visualizar o sentido da relação entre o quefazer pedagógico e os fundamentos da educação. 

Mudar em sua interioridade é redimensionar não só o trato humano, mas o significado de todo 

projeto educativo; significa cultivar o amor que se presencia nos atos livres do 

comprometimento com a liberdade e com os autênticos sentimentos humanos. 

 

6.1.3.2 A experiência da re-ligação 

 

A educação na perspectiva da fé teológica apresenta elementos a partir dos quais a 

integralidade deixa de ser uma simples junção de partes aleatórias para ser uma relação 

atitudinal do ser humano consigo, com Deus e com o cosmos. Nessa relação, o élan que 

perpassa a experiência de integralidade é a transcendência. Se a mudança interior só é 

possível quando há o comprometimento com a realidade da qual estamos convencidos e a 

partir dela miramos o que há de mais profundo na inspiração de novas atitudes existenciais, a 

experiência da re-ligação coloca em evidência a dimensão da transcendência. 

Para ilustrar o seu conceito de transcendência, Boff recorre ao exemplo bíblico de 

Adão e Eva, narrativa presente nas primeiras páginas do livro do Gênesis e que é interpretado 

quase sempre a partir do código religioso judaico-cristão: 

 

Mas a leitura antropológica e filosófica descobre aí o ato supremo do ser 

humano: “você não pode comer da fruta proibida; se comer, você morre.” E 

o ser humano tem o prazer de violar o interdito, de fazer a coisa proibida. 

Não existe tentação maior. E ele viola, descobre a sua realidade de 

transcendência, se transforma em humano, isso faz com que essa passagem 

bíblica seja grandiosa, revele a essência da liberdade (BOFF, 2000a, p. 31). 

 

 A transcendência é permeada pelo desejo de romper com os interditos e possibilitar a 

visualização da liberdade presente nas relações do ser humano. Para isso, o ser humano 

desenvolve um processo de re-ligação de tudo com tudo e de todos com todos (BOFF, 1998, 

p. 34). Tal re-ligação só é autêntica quando é feita mediada pelo Mistério que nos envolve e 

que passa a ser elo de ligação entre todas as coisas existentes. A experiência do Mistério 

desenvolve a sacralidade da nossa finitude. O ser humano entra em relação com o seu 

„paraíso‟ e se dispõe a não aceitar qualquer ordem, mesmo sendo esta do próprio Criador. O 

estabelecimento de uma ordem específica vinda de fora não tem valor de obrigatoriedade e 
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comprometimento do ser humano. Ele quer está convencido de que o ato de re-ligar carrega a 

profundidade uma decisão autêntica e de uma liberdade que brota das sua condição. 

 Boff restitui ao ser humano e ao projeto pedagógico a necessidade de se implementar 

uma nova experiência de re-ligação. A experiência de religar introduz o ser humano na 

expressão abrangente de se tornar fio condutor das diferentes experiências e dos diferentes 

saberes. Trata-se do modo pelo qual a identidade do universo e o entrelaçamento das 

pontencialidades humanas se tornam elementos de um mesmo processo de integração. Forma-

se uma religião cósmico-integradora  no sentido etimológico do termo – religare: ligar de 

novo – e no sentido antropológico – a partir do qual o ser humano carrega a capacidade de 

conectar-se com o todo. Religar, portanto, significa estar disposto a superar os riscos do 

isolamento e se aproximar sempre mais da experiência de comunhão. 

 

(...) a civilização da re-ligação dará centralidade à religião e à espiritualidade 

como aquela instância que se propõe re-ligar todas as coisas entre si, com o 

ser humano e com o Supremo, porque as vê todas re-ligadas umbilicalmente 

com o seu Criador. Esta civilização emergente será religiosa ou não será. 

Pouco importa o tipo de religião – ocidental, oriental, antiga, moderna – 

contanto que seja aquela que veicule e alimente continuamente a experiência 

radical de re-ligação, expressa em mil caminhos religiosos e espirituais, 

experiência que consiga re-ligar, efetivamente, todas as coisas e gestar um 

sentido de totalidade e de integração. Então poderá surgir a civilização da 

etapa planetária, da sociedade terrenal, a primeira civilização da humanidade 

com a humanidade (BOFF, 1998a, p. 37). 

 

 Na perspectiva pedagógica, o cuidado assume o loco de realidade causadora e 

causada. À medida que o educador imprime um caminho de diálogo e interconexão do ser 

humano com as realidades que o circundam e o cuidado com essas realidades passa a ser 

efetivo, há um aprimoramento do próprio cuidado, de tal forma que a experiência de 

comunhão se concretiza como prática educativa. A educação para a integralidade assume uma 

tríplice ligação que compreende a experiência da responsabilidade humana: a re-ligação do 

ser humano com o ser humano, do ser humano com Deus e do ser humano com o Universo. A 

responsabilidade do ser humano perpassa a ideia de que não há no ser humano a preocupação 

com um aspecto único da existência, pois o ser humano que existe ao mesmo tempo está 

ligado ao semelhante, à força do mistério que lhe gera e à força cósmica que lhe compõe. Isso 

quer dizer que na perspectiva da educação, há o desenvolvimento não só de uma pedagogia 

espiritual, mas também de uma Ecoespiritualidade, incutindo práticas e atitudes permeadas 

pela instância de decisão e de liberdade do coração humano. 
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6.1.3.3 - Encarnar o desejo da Transcendência: a ética do cuidado como prática da liberdade 

 

O terceiro ponto fundante de uma educação para a integralidade na perspectiva do 

pensamento de Leonardo Boff aponta para dois elementos fundamentais: o primeiro, refere-se 

ao que ele, movido pela espiritualidade cristã, considera como atitudes básicas que encarnam 

o desejo da Transcendência; e o segundo, refere-se ao que ele considera como meta 

educacional: “libertar a águia que há em nós”. Esses dois elementos vêm antecedidos pelo 

midraxe-hagadá
34

 da águia e da galinha, narrado pelo educador africano James Aggrey, e que 

recebe uma atenção especial de Leonardo Boff na sua obra “A águia e a galinha” (1997a). 

 

Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro 

para mantê-lo cativo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia. 

Colocou-o no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria 

para galinhas. Embora a águia fosse o rei/rainha de todos os pássaros. 
 

Depois de cinco anos, este homem recebeu em sua casa a visita de um 

naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: 
 

- Esse pássaro aí não é galinha. É uma águia. 
 

- De fato – disse o camponês. É águia. Mas eu a criei como galinha. Ela não 

é mais uma águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar das 

asas de quase três metros de extensão. 
 

- Não – retrucou o naturalista. Ela é e será sempre uma águia. Pois tem um 

coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas. 
 

- Não, não – insistiu o camponês. Ela virou galinha e jamais voará como 

águia. 
 

- então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a 

bem alto e desafiando-a disse: 
 

- Já que você de fato é águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então 

abra suas asas e voe! 
 

A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista. Olhava 

distraidamente ao redor. Viu as galinhas lá embaixo, ciscando grãos. E pulou 

para junto delas. 
 

O camponês comentou: 
 

- Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha! 
 

- Não – tornou a insistir o naturalista. Ela é uma águia. E uma águia será 

sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. 
 

No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa, sussurrou-

lhe: 
 

- Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe! 

                                                             
34

 Trata-se de duas palavras hebraicas que significam: Midraxe: midrash em hebraico significa interpretar e 

aprofundar; Hagadá: livro em forma de antologia que apresenta, em forma simples, a origem do judaísmo. 

Midraxe-alacá, quando se trata de leis. Midraxe-hagadá, quando se trata de históricas (BOFF, 1997ª, p. 

194.198). 
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Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas, ciscando o chão, pulou e foi 

para junto delas.  
 

O camponês sorriu e voltou à carga: 
 

- Eu lhe havia dito, ela virou galinha! 
 

- Não – respondeu firmemente o naturalista. Ela é águia, possuirá sempre um 

coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã a 

farei voar. 
 

No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo. Pegaram a 

águia, levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto 

de uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. 
 

O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: 
 

- Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, 

abra suas asas e voe! 
 

A águia olhou ao redor. Tremia como se experimentasse nova vida. Mas não 

voou. Então o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para 

que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do 

horizonte. 
 

Nesse momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico kau-kau 

das águias e ergueu-se, soberana, sobre si mesma. E começou a voar, a voar 

para o alto, a voar cada vez para mais alto. Voou... voou... até confundir-se 

com o azul do firmamento...” (1997a, p 

 

 A partir da história que acima nos foi exposta, o primeiro ponto a considerar na 

perspectiva educativa é o cuidado de si a partir das atitudes que encarnam o desejo de 

Transcendência e que devem estar na prática educativa como elemento de engrandecimento 

do humano e enaltecimento da sua condição. Para Boff, o ser humano carrega em si o 

supremo desejo pelo infinito que é o desejo de mergulhar no próprio ser, captar a sintonia com 

a totalidade e o sentimento de que é chamado à plenitude: “Vivemos no finito. Tudo o que 

tocamos é limitado. Mas o nosso desejo é infinito, é ilimitado. Então, para sermos fieis aos 

apelos de nossa interioridade, é preciso manter essa abertura (...) cada um é águia que voa alto 

e, simultaneamente, é galinha que cisca cá embaixo” (2000a, p. 62) 

 Movido por esse sentimento de abertura ao infinito, Boff identifica três atitudes 

básicas do ser humano (2000a, p. 67-69): a primeira atitude ele identifica como sendo aquela 

que recusa o objeto de desejo, mas reconhece que o ser humano se manifesta no mundo como 

abertura à totalidade, isto é, um ser aberto na sua pureza e simplicidade, mas sem objeto 

definido, assim como pensam parte dos pensadores ditos existencialistas; a segunda atitude é 

aquela em que não há definição pela abertura à transcendência. Há o desejo em ansiar por um 

objeto de desejo, mas há o temor em aderir a ele, atitude esta que é identificada com os grupos 

de intelectuais e agnósticos; a terceira atitude, enfim, é a aquela desenvolvida pela maioria 
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das religiões e que carrega em si a coragem dar nome ao seu objeto de desejo: “Eles invocam 

o nome de Deus, que, em sânscrito, significa a realidade que brilha e que ilumina. Nessa 

perspectiva, Deus tem pleno sentido. Deus só tem sentido existencial se for resposta à busca 

radical do ser humano por luz e por caminho a partir da experiência de escuridão e errância” 

(BOFF, 2000a. p. 69). 

  No segundo ponto proposto, desenvolvemos a ideia de que a educação aponta para 

uma meta específica: “libertar a águia em nós”. A liberdade é uma descoberta e uma 

conquista, a qual só é possível pelo encontro com outras liberdades que nos fazem assumir os 

apelos mais interiores de nós. Há sempre alguém a nos fazer olhar para o céu, a recuperar os 

sentidos do retorno e a desenvolver a experiência da solidariedade e da compaixão no resgate 

do humano. Isto quer dizer que precisamos de educadores que evoquem e insistam no 

caminho da liberdade. São os „heróis/heroinas‟ que encontramos no caminho, assim como a 

águia encontrou o camponês. Eles nos fazem acordar para os valores e assumir a missão de 

também sermos heróis/heroínas da própria existência. “ (...) A liberdade nos foi dada para 

moldar a vida e modificar o destino. Na liberdade podemos acolher como rejeitar o paradoxo 

de paraíso e queda, de águia e galinha e de vida e morte.” (BOFF, 1997a, p. 129).  

 A águia para ser liberta e reencontrar a sua própria liberdade passou pela experiência 

da compaixão, do amor incondicional, aquele que cria laços de gratuidade e de entrega. Nada 

pediu em troca o camponês, apenas quis apresentar a jovem àguia ao seu objeto de Desejo, a 

liberdade. Foi ele que a fez olhar o sol, foi ele que a despertou para o „grito de liberdade‟, 

quando encontrou a sua própria condição e os desejos que lhe habitavam a alma. Assim o é na 

educação, o educador é o responsável por despertar o desejo pelo numinoso, pelo infinito do 

céu que faz resplandecer a finitude da terra. 

 A educação precisa de figuras exemplares as quais pertencem ao cotidiano da nossa 

vida, que nos fazem olhar para o sol e atender ao chamado e a ouvir com atenção a nossa 

natureza essencial: “São pais, mães, Avós, irmãos e irmãs modelares, mestre-escola, 

profissionais de várias áreas; uma dona-de-casa e mãe no seu anonimato e permanente 

cuidado amoroso” (Ibid., p. 138). Todos, sem exceção, nos fazem fascinar pelo que de mais 

verdadeiro há em nós: a liberdade. É este o dever dos educadores e mestres que nos são 

referenciais: fazer-nos orientar à descoberta da liberdade.  

 

Os mestres referenciais despertam em nós virtualidades latentes. Ajudam-

nos a evitar enganos e erros. Sustentam a esperança de que sempre vale a 

pena seguir lutando. Impedem que o desânimo tome conta da nossa vida. 

Alimentam permanentemente com o óleo da confiança, da solidariedade, do 
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perdão e do enternecimento a lamparina sagrada que arde em nós. Assim 

sempre haverá luz em nosso caminho. A águia que somos não se 

mediocrizará e erguerá voo sempre de novo. 

(...) Os mestres exemplares nos recordam a atitude fundamental que 

devemos ter para com a integralidade do ser humano: o cuidado. (BOFF, 

1997a, p. 143.146). 

 

 A grande meta da educação é o encontro com o „Sol‟ que nos dá identidade, a unidade 

originária que nos faz encontrar o que somos e o que ansiamos. Retornamos ao ambiente 

originário quando reencontramos o caminho da unidade e da comunhão. Quando cuidamos da 

Terra como cuidamos de nós; quando resgatamos o sentido de sermos nós na experiência do 

outros que são diferentes de nós. Todos nos compreendemos na profunda comunhão, que 

também é educativa e que é o retorno para o sentido verdadeiro de se educar: mergulhar no 

mistério da vida, da consciência, da comunhão e do amor. Na liberdade que nos compõe e nos 

repõe, tornando-se uma só realidade: águia e galinha, mente e coração, Céu e Terra, ser 

humano e Deus. 

 

6.2 INTEGRALIDADE, TRANSCENDÊNCIA E EDUCAÇÃO: UM OLHAR PARA 

ALÉM DA COMPARABILIDADE. 

 

Os temas até aqui estudados consideram que os pensamentos pedagógicos em questão 

carregam semelhanças e diferenças. Mais semelhanças que diferenças, acreditamos. 

Entendemos que se torna natural a existência de elementos que se aproximam e outros que se 

distanciam. Mais do que exercitar a comparabilidade, algo que fazemos quase que 

espontaneamente devido à identificação das categorias de cada pensador, queremos aqui 

apresentar alguns dos elementos que são fundamentais na prática educativa e que incidem 

diretamente no tipo de educação a que se propõe.  

O estudo da integralidade no pensamento de Edgar Morin, Paulo Freire e Leonardo 

Boff propõe categorias que delineiam um projeto de educação integral e espiritual. Essas 

categorias, dependendo de como são indicadas pelos respectivos autores, incidem numa forma 

específica de ver a educação. Na perspectiva da educação integral, urge perguntar se as 

diferenças ou semelhanças entre os pensamentos da Complexidade, da Práxis e da Teologia – 

matrizes básicas dos autores pesquisados – têm explicação na visão de transcendência que 

cada um dos autores apresenta.  

Podemos dizer que a visão de transcendência indica os elementos de diferenciação ou 

aproximação entre as propostas de uma educação integral, pelo menos num primeiro 
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momento. São três autores com três formas diferentes de pensar a integralidade e a 

transcendência. Edgar Morin pensa a transcendência como movimento de horizontalidade, 

isto é, o ser humano é transcendente no limite da imanência, ao que chamamos de 

transcendência horizontal. Não há um mistério a ser alcançado ou uma formação ideal a ser 

desejada. Tudo acontece na perspectiva psicocultural do ser humano, que tem a capacidade de 

romper interditos e preencher-se de si mesmo na abertura ao ser de outro modo, porém, 

sempre no plano da imanência. Não há espaço para a aceitação de personificações ou 

realidades metafísicas e redentoras.  

Paulo Freire, por sua vez, é reconhecedor da transcendência vertical, mas não faz dela 

elemento contínuo ao qual se refere e ao qual identifica como fundamento. Para ele, a 

transcendência está sempre identificada na convivialidade com a história e com as lutas 

políticas. A transcendência, portanto, é pressuposta, mas não é assumida explicitamente como 

categoria pedagógica; Leonardo Boff, por sua vez, na qualidade de teólogo, assume a 

transcendência vertical como elemento identitário do seu pensamento e da sua prática. Deus é 

a fonte e a razão, o mistério do qual tudo emana e para qual tudo conflui. É Ele a razão dos 

nossos atos, o misterium tremendum que irrompe no nosso existir e dá sentido ao processo 

formador do ser humano. 

Uma das marcas dos três autores é a diferenciação metodológica na forma de 

constituir o seu pensamento. Edgar Morin pensa a complexidade e a educação na perspectiva 

dos princípios (2007a, 66-67): recursividade, processo pelo qual os efeitos e produtos são ao 

mesmo tempo elementos de produção e de causação; dialogia, em que o paradoxal torna-se 

efetivamente “junto”, somando-se a verdades contraditórias na compreensão do todo; 

hologramático, a partir do qual a parte está no todo e o todo está na parte. O conhecimento e 

as suas implicações estão no cerne do processo educativo, orientando inclusive as reformas 

educacionais numa perspectiva de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. O cerne de 

todo processo está na „epistemologia do conhecimento‟, agora não mais visto numa 

perspectiva dialética, mas da dialogia. Reformar a educação é reformar o pensamento diante 

de paradoxos que, em si, aparentemente se contrapõe, mas são na verdade pontos 

convergentes para a compreensão do todo e da parte. Paulo Freire assume a dialética como 

elemento metodológico. A história e o ser humano são vistos a partir da ideia de tese, antítese 

e síntese, num primeiro momento na perspectiva hegeliana e, num segundo momento, na 

perspectiva do materialismo dialético de Marx, em que a contraposição não é apenas no nível 

do espírito, mas na realidade social na qual o ser humano está inserido. Nessa lógica, a 

educação é sempre um processo histórico que o tempo todo está diante dos embates entre a 
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libertação e a escravidão, a anulação e a emancipação. Leonardo Boff, por sua vez, assume a 

hermenêutica como elemento de análise teológica e a dialética como elemento de análise dos 

novos conhecimentos, principalmente na extensão do seu pensamento quando se dedica 

sobremaneira á reflexão social e política da teologia da libertação na América Latina e no 

desenvolvimento da ecoespiritualidade. 

Os pensamentos da Complexidade, da Práxis e da Teologia, compreendem três tipos 

de „fé‟ que, a partir dos parâmetros de cada um, tornam-se elementos de integralidade e 

transcendência. A „fé‟ de Edgar Morin está pautada na crença no conhecimento verdadeiro e 

nas bases da epistemologia científica para desenvolver a humanidade. A fé no ser humano é 

pressuposto para a educação, porém, a sua formação se baseia numa compreensão do 

conhecimento integrado, capaz de juntar o que está separado (interdisciplinaridade) e 

transformar por dentro o que está junto (transdisciplinaridade). Mais uma vez, recorre-se à 

ideia de uma fé no mistério concreto da vida: no ser humano que ama, que sofre, que almeja, 

mas que é capaz de superar as próprias condições numa busca constante pela Terra-Pátria. 

A fé de Paulo Freire, é uma „fé‟ práxico-histórica, muito mais movida pela 

transcendência horizontal do que propriamente pela ênfase na transcendência vertical, mesmo 

que a ela se reporte como reconhecimento de sua efetividade, mas não como elemento que é 

assumido verdadeiramente na sua prática pedagógica. Na perspectiva da educação, a fé no ser 

humano e a fé no seu protagonismo histórico refletem a confiança de uma revolução 

educacional; a „fé‟ teológica de Leonardo Boff evoca o sentido mais religioso do termo, que é 

o reconhecimento do Mistério mais profundo do ser, porém, que não se isola na sua 

transcendência vertical, mas se insere na transcendência horizontal como forma de se tornar 

transparente. Somente pela busca da realidade mais profunda do ser é que podemos 

fundamentar o cuidado que devemos ter no trato de uma formação integral. Educadores e 

educandos precisam reorientar o processo pedagógico para o protagonismo da busca e da 

identificação com as realidades fundamentais que são transcendentes, mas assumem a nossa 

condição como elemento de revelação. 

 Morin e Boff desenvolvem a ideia muito próxima de re-ligação, diferenciando-se 

apenas no objeto de desejo que está impregnado no coração que quer re-ligar. Na perspectiva 

de Morin, a re-ligação dá-se no plano específico de uma horizontalidade histórica, limitando-

se à imanência. O objeto de desejo é a integração com o universo, com a Terra, com o homem 

e com os saberes que deles provêm. Trata-se de uma re-ligação com universo, com o ser 

humano e com a responsabilidade de agregar o conhecimento, superando a compartimentação 

dos pensamentos. Já na perspectiva de Boff, o objeto de desejo é o próprio Mistério-Criador, 
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Deus. É a partir d‟Ele que acontece a experiência de uma „teoantropocosmologia‟, isto é, pela 

re-ligação do ser humano com o Criador, cria-se uma ecoespiritualidade, em que ele não mais 

é senhor do Universo, mas partícipe do projeto de cuidado, como forma de prolongar a idade 

da Terra e a sobrevivência do próprio ser humano. Na perspectiva da educação, re-ligar é uma 

condição para os dias atuais. Tanto Morin quanto Boff têm a consciência da necessidade de 

uma formação humana que olhe para o Universo como a casa comum, enfatizando a 

responsabilidade e o cuidado dos quais todos nós devemos ser portadores. Une-se, aqui, 

ecologia integral, ecologia profunda e ecologia humana. Na perspectiva ainda da re-ligação, 

Freire não desenvolve diretamente essa categoria, mas deixa implícita a necessidade de uma 

ecologia humana pautada numa ecologia ambiental, mesmo que seja apenas em conceitos 

esparsos.  

Edgar Morin e Leonardo Boff, ambos, desenvolvem a concepção de noologia. O 

primeiro, desenvolve numa perspectiva epistemológica, isto é, de mudança de mentalidade 

para indicar novas práticas na perspectiva do desenvolvimento humano, do conhecimento e da 

educação; o segundo, desenvolve a noologia não apenas como mudança de mentalidade, mas 

como mudança interior, gerada pela força de um coração convertido à comunhão e à 

responsabilidade para com a Terra, a nossa casa comum. Aqui, Boff desenvolve muito mais a 

noosfera como sendo a expressão do coração e da mente que mostram a afetividade como 

elemento fundamental da arte de cuidar, principalmente na educação; Freire, por sua vez, fala 

muito mais de consciência no plano histórico-político-transformador, não se aproximando de 

uma perspectiva noológica específica, mas tendo-a como elemento a ser integrado num 

processo contínuo de uma educação libertadora a partir da consciência política de libertação. 

A mudança de mentalidade se concretiza nas lutas históricas e políticas por uma educação de 

qualidade, mas também em atitudes que sejam responsáveis de dar ao ser humano uma vida 

melhor e mais digna. Educação, para ele, não é um processo separado da sociabilidade e da 

política, assim como não é um elemento neutro nas decisões mais fundamentais do ser 

humano. Tudo se interliga na busca de um quefazer pedagógico que olhe para o humano na 

sua inteireza verdadeiramente humana, isto é, em todas as suas dimensões corporais, 

intelectivas e espirituais. Educadores e educandos socialmente integrados são também sujeitos 

em processo de abertura à integração pedagógica. E, educadores e educandos 

pedagogicamente integrados refletem a força de uma consciência social que os inclui como 

sujeitos de saber-se e de saber existente. 

 A categoria da esperança assume uma diferenciação significativa na forma que os 

autores a reivindicam no seu projeto pedagógico. Edgar Morin entende a esperança como 
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categoria antropológica e que vislumbra não um “para-frente” em termos de realização e de 

“não-ser”, mas um “para-frente” como atualização dos atos de liberdade que estão no seu 

fundamento. A esperança não é um princípio que se baseia numa meta-história, mas um 

princípio evocado sobre a própria condição humana que, enquanto humana, precisa dar 

sentido ao seu ato de esperar com práticas verdadeiramente humanas na construção da Pátria-

terrestre; para Freire, a esperança tem o toque da transcendência, mas se apresenta 

historicamente como inédito-viável. A esperança é o motor sem o qual a humanidade não 

vislumbra a possibilidade de realização dos sonhos e as utopias e que, mesmo estando a sua 

realidade num plano pleno e transcendente, só é possível senti-la em sua autenticidade nas 

lutas históricas que são travadas no cotidiano do ser humano. Trata-se de uma esperança 

militante que deixa de ser “pura espera” para ser “ato de emancipação”. Em Boff, enfim, a 

esperança é assumida na perspectiva de uma escatologia que toca a própria humanidade, isto 

é, a esperança é a antecipação „para agora‟ das realidades que estão no „para adiante‟ e na raiz 

de toda finitude. 

Há uma categoria que só está presente em Paulo Freire: “a vocação de ser-mais”. Esse 

ser-mais indica que há uma experiência de ser-menos. O objetivo da educação é levar os 

educandos a perceberem a necessidade de um processo de projeção para frente. Trata-se, aqui, 

de uma projeção realizadora em que a consciência e a liberdade se afirmam no educando 

como força propulsora de superação das condições desfavoráveis à humanização. Na 

perspectiva da educação, trata-se de um efetivo embate político e pedagógico, pois o ser-mais 

está diretamente ligado às práticas educativas que humanizam e que formam o sujeito na sua 

inteireza. O fim da educação é formar o sujeito para o ser-mais. 

Ética, estética e amorosidade são conceitos que estão presentes nos três autores de 

forma muito significativa e espiritual. Trata-se de três implicações imprescindíveis à 

educação. Na perspectiva de Edgar Morin, a Ética permeia todas as dimensões que compõem 

o humano e o seu ambiente. Ética, aqui, significa ação consciente e transformadora em prol da 

solidariedade humana, a partir da qual as ações não são isoladas, mas parte de uma 

antropoética, baseando-se, sobretudo, na prática democrática, no diálogo livre e no cultivo de 

uma cidadania terrestre que começa na individualidade em consonância e ressonância com a 

sociedade, o indivíduo e a espécie. Da mesma forma a estética em Morin é desenvolvida pela 

via da poesia, elemento a partir do qual acontece a sua experiência de transcendência diante 

do belo, do esplendoroso e atraente na condição humana. O amor reflete a entrega total e 

gratuita às causas do conhecimento verdadeiro, que inclui o amor humano como parte da 

expressão da poesia que supera a melosidade e se afirma como profundidade do coração 
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humano. A formação de um novo homem e de uma nova mulher passa pela consideração do 

que há de mais humano: a sua ação bela, responsável e livre. Ensinar a ética do gênero 

humano é despertá-lo para o mistério da vida e com ele assumir a responsabilidade de 

caminhar rumo à Terra-pátria. 

Para Paulo Freire, a ética, a estética e a amorosidade vêm todas juntas no ato do 

processo educativo, que também é político. A ação humana, para ser ética, precisa vir 

permeada pela boniteza e pelo amor ao mundo e ao ser humano. O desejo ético vem 

justificado pela „justa raiva‟ do educador que não vê boniteza e nem amorosidade na forma de 

educar os seus educandos. A ação humana é legitimamente ética quando resgata a boniteza e 

amorosidade no mundo e na história, sobretudo, na expressão da liberdade, do diálogo e da 

justa decisão. 

No pensamento de Leonardo Boff, enfim, a ética, a estética e a amorosidade se 

afirmam numa perspectiva de realização do desejo de Deus para a humanidade. A ética é a 

ética do cuidado: com a vida, com a Terra, com o ser humano e todas as forças do universo; a 

estética é a compreensão de que o equilíbrio da vida e do cosmos é restaurado pela percepção 

e pela decisão humana de deixar um mundo melhor e mais sustentável para a as gerações que 

hão de vir. O belo está sempre no respeito ao coração humano. O coração que pulsa e que 

contempla o universo e a vida é o mesmo coração que está enraizado na experiência espiritual 

de um Deus que se afirma na totalidade e que se faz presente em cada elemento por Ele 

criado. A beleza do universo é a beleza de Deus que, por um ato livre do ser humano, pode 

também resplandecer em sua vida. A amorosidade, no entanto, é a marca do coração humano 

que se torna sacramento do amor gratuito de Deus. Amor é Graça e, como tal, trata-se de uma 

experiência profunda, imanente e gratuita da vida mesma do Mistério que nos atrai. 

As categorias aqui elencadas carregam consigo a força de uma potencial educação para 

a integralidade. Todas falam do que de melhor falaram Morin, Freire e Boff: educar é 

humanizar. Vimos que os autores aqui pesquisados desenvolvem diferentes caminhos e até 

categorias acerca do processo educativo. Em todos os elementos, no entanto, damo-nos conta 

de que se trata de alicerces próprios para cada um dos pensamentos. A educação que dessas 

categorias surge é fruto da aplicabilidade do educador no projeto por ele delineado junto aos 

seus educandos.  

A educação espiritual, portanto, acolhe a todas essas categorias como elementos de 

uma educação para a humanização. Não há um protótipo de projeto ou uma perfeição de 

realidade educativa. O que aqui se apresenta é o conjunto de formas diferenciadas que 

caracterizam uma educação na perspectiva da espiritualidade. Nessa perspectiva, a tríade 
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educador-educando-tarefa pedagógica encontra o seu sentido quando a sua relação se torna 

um retorno à identidade, pela via dos fundamentos, e à busca de metas educativas pelo 

desenvolvimento desses fundamentos como elementos de verdadeira integralidade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Combati o bom combate, terminei  

minha carreira, guardei a fé” 

                                   (2Tm 4,7)  

 

A beleza de chegar é o coroamento da unidade estética da beleza de partir. Na 

perspectiva epistemológica, a chegada é sempre o anúncio de uma nova partida, pois ao 

chegar não nos contentamos com o “estar posto” da certeza de que chegamos, mas damo-nos 

conta de que chegar é apenas uma condição para novamente partir. Na perspectiva de uma 

pesquisa, a humildade nunca nos deve faltar, pois pesquisar é sempre uma aventura incerta e 

de aprendizagem. “É preciso aprender a navegar em um oceano de incertezas em meio a 

arquipélagos de certeza” (MORIN, 2002d, p. 86). Estamos certos de que chegamos para 

partir, de que terminamos para começar. 

O fato de termos ciência de sempre estarmos partindo não nos exime da 

responsabilidade de, ao chegar, concluir. Ao concluir, cumprimos o dever intelectual de 

apresentar a atenção que demos às razões pelas quais introduzimos a nossa pesquisa. Somos 

feitos de razões, pequenas ou grandes, que nos fazem viver e acreditar. Somos homens e 

mulheres que empenhamos um ato de fé, que ao despertar para a capacidade de busca, uma 

vez mais nos aproximamos das potencialidades das quais somos portadores. Eis-nos aqui: 

concluindo para terminar e olhando para adiante com o intuito de não considerar por 

terminada a pesquisa que ousamos iniciar. 

Os homens e as mulheres do nosso tempo se encontram diante do dilema da 

Espiritualidade. Fala-se de espiritualidade em tantos segmentos que o seu verdadeiro 

significado fica à mercê do verdadeiro sentido e muitas vezes se perde nos modismos que se 

incluem. Trata-se de uma questão que cada vez mais toma lugar na história. Desde os 

segmentos das ciências físicas, passando pelos estudos místicos e até mergulhando nos 

saberes das ciências sociais, a pergunta é uma só: em que a Espiritualidade ainda responde 

aos anseios humanos? E então nos damos conta de que o alcance do propriamente espiritual 

perpassa a própria condição em que nos encontramos e penetra no que há de mais autêntico 

do sentido da vida e das coisas que nela fazemos. A espiritualidade é a forma mais específica 

de falarmos do humano enquanto detentor de uma condição horizontal e vertical da 

existência.  

A Espiritualidade é significada por um espírito sempre vivo que está em nossa 

humanidade e nos dá suporte para realizar em todas as épocas aquilo que nos integra e nos 
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revela; aquilo que nos assume e nos torna aptos a transformar. Assim, a espiritualidade é a 

marca de existências que não negam a própria imanência e que, por ser assim, afirmam-se em 

transcendência.  

A educação como processo de humanização requer que essa espiritualidade esteja 

intrinsecamente carregada de humanidade. Trata-se de um caminho que quanto mais humano, 

mais espiritual e, quanto mais espiritual, mais cheio de humanidade. Somente a percepção de 

uma inteligência espiritual verdadeira é apta a perceber as relações que acontecem no âmbito 

educacional. A educação, se espiritual, assume uma nova postura diante do mundo. Não 

apenas o interpreta ou descodifica, mas o reaviva e lhe dá um novo sentido. A interioridade do 

sentido que damos é sempre a marca maior da força que atuamos. Uma postura que não 

apenas faz dizer a palavra, mas evoca o cuidado ao próprio ser para ser cuidado. É a escuta 

das existências que se possibilitam em processo na própria educação. 

O que foi a nossa pesquisa? Foi a tentativa de atender as aspirações mais profundas 

que nos cercavam e que nos motivaram saber as razões pelas quais ainda faz sentido a 

educação; foi o gesto de debruçar-se sobre a educação do ser humano pensada nas suas 

dimensões humanizante e humanizadora. O ser humano visto como um sujeito de um 

processo que não se contenta com o discurso de uma racionalidade reducionista e 

dicotomizante. A nossa pesquisa foi o desenvolvimento de um olhar sobre a educação e sobre 

os seus sujeitos: educador e educando; foi a possibilidade dada pela Academia de juntarmos 

as nossas tramas e os nossos sonhos, as nossas capacidades e a arte humana de desenvolvê-la 

em prol de um novo pensar e de um novo agir acerca da educação. 

Desde o início, quando ainda concluíamos a nossa pesquisa de Mestrado, dispomo-nos 

a continuar na trilha das questões que mais tocavam o nosso existir. Se antes havíamos 

pesquisado acerca do ser humano e da educação na perspectiva freiriana, na pesquisa doutoral 

propúnhamos naquele momento a abertura a novos pensamentos e à temática da Integralidade. 

Muito mais que um tema a ser explorado, tratava-se da possibilidade de entender o significado 

da integralidade como elemento fundamental do agir pedagógico. Ali encontrávamos o 

elemento fulcral da nossa pesquisa e dela nos aproximamos com a disponibilidade acadêmica 

e a responsabilidade de que tal temática requereria não apenas pensar a educação na sua 

perspectiva generalizada, mas localizá-la na dinâmica específica de fundamentos teóricos a 

serem assumidos e de recortes necessários a serem feitos. 

A melhor forma de atender as aspirações da nossa pesquisa e, ao mesmo tempo, a 

melhor forma de atender as exigências da linha de pesquisa Educação e Espiritualidade, era 

assumindo a reflexão acerca da educação a partir do ser humano, sujeito central do processo 
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de educar. Formar o ser humano é o dever específico da educação. A sua centralidade 

explicita a sua complexidade e, por isso, percebemos não mais ser possível entender o ser 

humano e a sua prática formativa segundo os parâmetros de uma ciência ou de uma 

inteligência reducionista. Sentimos a necessidade de olhar para os componentes do processo 

educativo – educador, educando e tarefa pedagógica – a partir do que melhor identifica o 

humano: as questões mais profundas, as esperanças mais iminentes e as práticas mais 

humanas. 

Nesse sentido, a educação do ser humana busca despertá-lo para as questões mais 

fontais do seu existir, fato que nos faz ser mais profundos que superficiais, mais integrais que 

reducionistas, mais humanos que pragmáticos. A educação nos lança para além do 

estritamente pedagógico, pois nos orienta ao sentido da vida e nos faz perceber as diferentes 

dimensões que compõem a estrutura de abertura do ser humano, mesmo sabendo ser ele 

inconcluso, indefinível e marcado pela educabilidade.  

Na perspectiva da Educação Espiritual, 

 

 (...) a nossa proposta enquadra-se na preocupação de uma Educação que 

busca a integralidade humana. Ela insiste, especialmente, na inclusão da 

espiritualidade do homem (...) Refletir sobre a espiritualidade implica, no 

nosso pensar, levar em consideração a integralidade do ser humano (...) 

Discutimos as possibilidades que se abrem ao educador na perspectiva de 

uma Educação que encontra na integralidade do ser humano, incluindo a sua 

espiritualidade, a sua meta, as exigências  dessa visão em relação à formação 

e aos limites que encontramos na realização da proposta (RÖHR, 2013, p. 

20.21.23). 

 

A integralidade encontra o seu sentido na Transcendência, fato que ventilamos e 

fundamentamos no decorrer do nosso trabalho. Justamente por não se tratar de um projeto 

aleatório de integralidade é que há espaço para considerá-lo como projeto de Educação 

Espiritual, capaz de implementar um caminho de formação para a humanização. Por isso, 

antes mesmo de entrarmos no pensamento pedagógico dos autores em questão, delineamos 

uma explanação acerca da integralidade como elemento de superação dos diferentes 

reducionismos presentes no pensamento Ocidental. Ali enfocamos a proposta integral de 

Martin Buber, Karl Jaspers e Emmanuel Mounier. Diante dos reducionismos, urge a proposta 

de uma educação integral e para o estudo da integralidade: a centralidade no outro, na 

transcendência e na pessoa. 

Com isso, pudemos ver que a integralidade educativa está ancorada na integralidade 

constitutiva do ser humano. A compreensão fundamental da condição humana baseia-se no 
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outro que se apresenta para a relação, na transcendência que se revela nos modos do 

abrangente e se concretiza na experiência do ser humano enquanto pessoa. Tanto Buber, 

quanto Jaspers e Mounier, apontam para a ideia de que a transcendência é condição 

fundamental para a Integralidade humana que é a partir dela que podemos compreender as 

condições fenomênicas da existência. 

Foi este o nosso intento da pesquisa: investigar a integralidade na educação que inclui 

a Espiritualidade. Como muitas são as concepções de Integralidade, de Educação e de 

Espiritualidade, debruçamo-nos sobre o pensamento pedagógico de Edgar Morin, Paulo Freire 

e Leonardo Boff. São três pensamentos que apresentam três visões de integralidade, no 

entanto, a partir dos pressupostos anteriormente colocados, perguntamo-nos em que sentido a 

integralidade de cada um dos pensamentos em questão incluem ou não a ideia de 

transcendência, pois acreditamos que a Espiritualidade é visualizada em sua autenticidade 

pela experiência da transcendência. A integralidade acontece quando expressa uma visão de 

Espiritualidade. A transcendência é o élan da concepção de integralidade. 

De entre tantas visões possíveis de integralidade, a escolha do pensamento pedagógico 

de Edgar Morin, Paulo Freire e Leonardo Boff mostra que a história é dinâmica e, como tal, 

repleta de implicações e projetos que revelam visões de integralidade. Trata-se, portanto, de 

três visões integrais que se identificam como formas de Espiritualidade. Dizer que se refere a 

três tipos de Espiritualidade significa afirmar que há três formas de visualizar a 

transcendência. E foi isto que constatamos: os três pensamentos têm projetos de integralidade 

e, consequentemente, apresentam três formas de se entender a transcendência. 

Aqui nós tentamos investigar acerca das contribuições de Edgar Morin, Paulo Freire e 

Leonardo Boff, a partir dos princípios da complexidade, da práxis e da teologia, no que toca a 

organização de uma educação que leve em consideração a dimensão espiritual do humano, a 

sua integralidade e a importância da categoria transcendência na concepção de uma formação 

do ser humano para a humanização. Mais do que uma mera expressão dos seus horizontes 

epistemológicos, procuramos entender o significado da transcendência para a concepção de 

uma educação integral vista a partir das raízes epistemológicas, práxicas e teológicas 

presentes nas respectivas concepções de educação. 

Onde se encontram Paulo Freire e Edgar Morin e Leonardo Boff? Onde se afastam? 

Talvez sejam essas as principais questões de uma epistemologia a ser visualizada a partir da 

complexidade, da práxis e da teologia e que, portanto, alimentamos a intenção de aqui 

vislumbrar. Eles se encontram justamente naquilo que chamamos possibilidade epistêmica, 

isto é: a consideração de elementos de multidimensionalidade. Mas não fica no dado do 
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conhecimento. Vai além. Os três, principalmente Morin, apesar de negar a transcendência 

vertical, aponta para um caminho diferenciado onde a sua própria humanidade já indica uma 

integralidade baseada no conhecimento científico e nos “demônios interiores” que são capazes 

de gerar a aproximação com o mundo a partir do processo de autotranscendência humana. 

Cada um, na sua forma única de pensar a educação, carrega visões de integralidade e, 

consequentemente, a sua visão individual do que se pode chamar de transcendência. Mesmo 

não se aceitando a transcendência vertical, no caso de Edgar Morin, de alguma forma a 

experiência de transgressão da própria imanência humana é assumida como transcendência, 

movida pela experiência científica e histórica do ser. 

Estamos diante de três pensamentos que compreendem três tipos diferentes de 

antropologia, três tipos de conhecimento, três tipos de integralidade e três tipos de educação. 

Porém, cada um deles aponta para horizontes diferentes no que toca aos fundamentos da 

integralidade. Há de se entender pelo próprio itinerário presente na vida intelectual de cada 

um deles. Edgar Morin, enquanto onívoro do saber, desenvolve uma amplitude muito mais 

acentuada no que toca à diversidade de saberes e tem a epistemologia do saber científico 

como principal elemento de interlocução, assumindo o discurso pedagógico apenas a partir da 

década de 1990, o que o caracteriza como um pensador, mas não estritamente da educação; 

Paulo Freire, por sua vez, dedicou toda a sua vida ao trabalho educativo. Desenvolveu um 

trabalho estritamente pedagógico, preocupando-se com a composição de uma educação que 

atendesse os anseios fundamentais da formação humana. Todas as suas obras e a sua ênfase 

intelectual recai sobre a educação; Leonardo Boff, enfim, é um teólogo de formação. Não 

desenvolveu um edifício intelectual-pedagógico, propriamente dito, mas a partir da teologia 

pode abrir caminhos convergentes nos quais se pode conceber categorias específicas da 

educação.  

Edgar Morin reconhece a beleza do mistério que envolve a humanidade. Um mistério 

que não é religioso e nem revelado. Um mistério que é „místico‟, contemplação de amor, 

exaltação e adoração. Desenvolve-se uma sabedoria espiritual, conduzida segundo a razão. O 

ponto de partida da sua espiritualidade é a mística humana enquanto enraizamento 

antropológico e aprofundamento científico numa lógica da complexidade, afirmando a 

transcendência horizontal: 

 

Fico impressionado com as visões dos místicos: a comovente irmã Faustina, 

a freira polonesa conversava com o Cristo e a virgem; Sabbataï Zevi, esse 

messias  judeu do séc. XVII que realmente via as legiões de anjos. Sinto-me 

tocado por Teresa D´Ávila, que teceu uma relação intensa de amor, inclusive 
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no sentido físico do termo, com Jesus. Mas é a poesia mística de São João da 

Cruz que repercute profundamente em mim, quando ele evoca a “fonte 

obscura”. Sim, sinto “misticamente” o momento no qual o conhecimento 

desemboca na ignorância, no qual o saber desemboca no mistério. Ao 

mesmo tempo estou racionalmente convencido de que, quanto mais nossa 

ciência avança, mais ela se aproxima do inconhecível. Mas não dou a esse 

inconhecível o nome de Deus. Aqui, ainda uno meu demônio da 

racionalidade com o do misticismo (MORIN, 2010, p. 379). 

  

 A integralidade pensada por Morin está baseada, sobretudo, na compreensão do ser 

humano a partir das categorias que lhe são próprias e as dimensões por ele defendidas como 

multiplicidade constitutiva da integralidade. A condição humana é que determina o agir 

humano. A experiência do enraizamento/desenraizamento do ser humano está na base de sua 

integralidade, profundamente marcada pela bidimensionalidade de identificação do ser 

humano como sapiens e demens, faber e ludens, economicus e consumans, empiricus e 

imaginarius, prosaicus e poeticus (2002d, p. 47-61).  

Para Morin, a transcendência existe por dentro da imanência, isto é, a transcendência 

que existe é a transcendência do ser humano na sua condição mais enraizada. Há ênfase sobre 

a transcendência horizontal em detrimento da transcendência vertical. A imanência lhe basta 

para compreender o processo de vida e de morte, de integralidade e de educação. A 

transcendência humana é marcada pela força da afirmação do próprio ser. A significação e o 

sentido mais profundo da vida se faz presente na „religião sem Deus‟, na revelação sem 

dogmas, na espiritualidade sem transcendência vertical. Fé, razão, dúvida, transcendência, 

educação e religião são todos momentos de um mesmo trajeto de emancipação.  

A concepção de integralidade de Edgar Morin incide diretamente na sua concepção de 

educação. Ao conceber a integralidade sem transcendência, ele concebe também uma 

educação livre dos elementos de transcendência, isto é, afirma sobremaneira a capacidade 

humana de transgredir o próprio tempo e as suas realidades histórico-imanentes a partir dos 

limites psicoculturais que compõem a existência humana. Para Morin, a dimensão espiritual 

do humana é composta pela força da experiência antropológica que incide sobre a formação 

humana e delineia um projeto de educação pautado, sobretudo, nas realidades que se enraízam 

e se desenraizam ao mesmo tempo: o amor humano, a sabedoria da vida como mística 

existencial e as concepções de vida e de morte como algo fundante nos seus processos de 

quefazeres.  

Para Morin é a consciência de autotranscendência que vai fundamentar a sua 

perspectiva de integralidade e, consequentemente, a ideia de uma educação integral do ser 

humano. Essa educação integral está pautada na busca contínua do sentido da vida, a começar 
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pela nova noologia que envolve o ser humano, iniciando uma reforma da educação na lógica 

do conhecimento e das atitudes humanas. Educar para Morin é possibilitar um processo de 

aprendizagem diante da própria vida, em que as experiências humanas e a busca da inteireza 

componham o verdadeiro sentido da vida. Educar é orientar o ser humano e as suas 

potencialidades para a busca do que há em si mesmo: o reconhecimento que somente ele pode 

construir uma ética para o sentido da vida.  

A perspectiva da Integralidade em Paulo Freire está atrelada às concepções de ser 

humano e de educação com as quais ele aprendeu a compreender a vida e os processos 

pedagógicos. Paulo Freire admite a validade da Transcendência, mas não orienta a sua ação 

pedagógica pela Transcendência. A sua ação pedagógica traz implícita a concepção de 

Transcendência, mas no seu desenvolvimento teórico e prático Freire não está impregnado 

pelo conceito de Transcendência propriamente dito. A sua educação familiar e os diferentes 

trabalhos desenvolvidos frente aos órgão de educação no Brasil e no exterior, assim como, no 

desenvolvimento das suas obras, fazem Paulo Freire assumir a Transcendência como algo 

inerente às temáticas discorridas acerca da educação. 

 Para Freire há algo de peculiar no ser humano: a sua vocação ontológica em Ser Mais, 

a sua vocação em ser mais com boniteza. O ser humano não pode ser compreendido fora de 

suas relações com o mundo, uma vez que ontologicamente é um ser-em-situação. Homem e 

mundo são indicotomizáveis, pois não existe um sem o outro. Não se trata de uma relação de 

dominação, mas de complementaridade. O homem, portanto, é o centro de toda e qualquer 

ação educativa. O homem é um sujeito de relações.  Nele, encontra-se a capacidade de se 

afirmar como sujeito de comunicação, transcendência, julgamento crítico e discernimento. É 

ele o ser capaz de tomar distância, de objetivar o mundo e objetivar-se através do ato de 

conhecer. O conhecimento lhe dá a consciência de mundo, a capacidade de elaborar sentidos, 

significações e símbolos. Mesmo de dimensão cósmica, o ser humano tem sua raiz na terra. 

Sabe-se enraizado num pedaço de chão, numa região, com a qual se sente identificado, sem 

fechar-se aos valores de outras gentes.  

Nesse sentido, Freire assume a Transcendência na sua real distinção, e não separação, 

entre a mundanidade e transcendentalidade. A primeira, compreende as marcas da imanência, 

consideradas como autotranscendência; a segunda, compreende as marcas da transcendência 

como elemento fundamental no desenvolvimento das dimensões imanentes e que, por assim 

dizer, são representadas pela ideia de liberdade de religiosidade e de comunhão. É para isto 

que aponta o objetivo da educação: educar para a liberdade, promover a comunhão com o 

mundo e com a realidade transcendente, que é reconhecida por Freire na expressão da 
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religiosidade; e a prática da liberdade como experiência de libertação, processo de 

emancipação do ser humano que só acontece na Transcendência como presença histórica e 

não como meta-história. A compreensão de uma Transcendência que está para além das 

explicação fenomênica só é possível na lógica da comunhão entre mundanidade e 

transcendentalidade.  

As consequências para a Educação são significativas, pois a partir desses pressupostos 

a integralidade como elemento de formação humana passa a ter como teor basilar o 

fundamento emancipatório do ser humano que só é encontrado no mais íntimo de si e no mais 

Outro em relação a si. Trata-se de uma educação que tem o ser humano como centro porque 

percebe não ser ele o fundamento de si mesmo; uma pedagogia que integra educadores e 

educandos numa perspectiva de protagonismo e cumplicidade para além da escolarização e 

dos currículos elementares e formais. A formação integral do ser humano assume uma postura 

geradora de diálogos em que o „Espírito‟ que sopra na carne é o „espírito‟ que abarca a 

totalidade do ser humano e renova a possibilidade de um espaço condizente com a grande 

celebração cósmica: juntar a todos e a todas sob o sopro do mesmo „Espírito‟.  

 Por outro lado, Boff é um místico da religião. Apresenta a espiritualidade como uma 

riqueza herdada pela fé. Deus é a grande realidade sem a qual não podemos conhecer 

qualquer outra: “por mais que conheçamos uma realidade, jamais se esgota nossa capacidade 

de conhecê-la mais e melhor” (BOFF, 1994, p. 15). O que chamamos de realidade é maior 

que a nossa razão. Vem carregado de ternura, de comunhão, comunicação e desejo. Nisto,  

 Para Boff, a Integralidade humana só é possível pelo reconhecimento da 

transcendência vertical, que é o fundamento de toda e qualquer ação humana. Não há 

integralidade sem Transcendência, muito menos na educação. A Transcendência não pode ser 

excluída das experiências humanas, muito menos do pensamento pedagógico. Educar o ser 

humano é educá-lo para a integralidade e, se não há integralidade sem Transcendência torna-

se inviável um projeto de formação integral que não encontre na Transcendência o enlace do 

próprio sentido pedagógico.  

 O conceito de integralidade pedagógica em Leonardo Boff só é possível pela relação 

entre Teologia, Transcendência e Educação.  A fé teológica é a fé que considera a 

Transcendência como elemento de excelência. O ponto de partida é a fé cristã, que se afirma 

como ortopraxis, e se desenvolve na vocação humana para buscar o infinito, apesar de sua 

finitude. A comunhão do ser humano, consigo, com os outros e com o cosmos só é possível 

pela via da Transcendência, principalmente na lógica do novo paradigma e de uma nova 
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cosmologia que se assume na história e que, de certa forma, direta ou indiretamente, fora 

assumida pelos outros dois autores.  

 A educação espiritual assumida por Boff está na origem da sua concepção de 

espiritualidade e ecoespiritualidade. Não se concebe mais a perspectiva de uma educação que 

não seja para o cuidado necessário. É exigência da nova espiritualidade uma educação para o 

cuidado, em que a ética do humano perpassa o próprio cosmos e se orienta pela busca 

incessante do Mistério Incognoscível que está presente no mundo. Educar para o cuidado 

significa desenvolver a consciência de uma integralidade como itinerário de transformação, 

desenvolvendo o horizonte de um novo imperativo ético na forma de tratar o humano, o 

universo e as potencialidades das quais são portadores. 

 Estamos, portanto, diante de três atitudes de fé. A complexidade que se afirma como fé 

ética no comprometimento do humano com a sua própria condição; a práxis que se afirma 

como fé práxico-histórica, assumindo o seu teor de ressignificação histórica e emancipatória 

na educação; a teologia que se afirma a partir da fé teológica como inspiração para uma 

educação ecoespiritual do ser humano. Em todas elas, a integralidade perpassa a formação e 

os conceitos de transcendência horizontal e de transcendência vertical estão inseridos nas 

diferentes formas de conceber a educação. Assim, pudemos compreender que o pensamento 

pedagógico de Edgar Morin, Paulo Freire e Leonardo Boff, apresentam verdadeiros caminhos 

de Educação Espiritual, em especial quando a Integralidade do ser humano é vista a partir do 

élan da transcendência.  

Morin desenvolve uma integralidade baseada no seu construto espistemológico-

científico, compreendendo o ser humano e a educação como autotranscendência, cujo 

fundamento está nos limites da imanência, da ética e do agir humano; Freire assume um 

discurso integral a partir da mundanidade e da transcendentalidade, entendidas como 

interfaces da Transcendência. Ele identifica a transcendência como um elemento que está 

presente no diálogo pedagógico, político e emancipatório, promovendo a formação integral, 

mas que não é a principal categoria do seu discurso educativo. A transcendência para Freire se 

manifesta na educação para o cumprimento da vocação para ser-mais, no ensino da fé e da 

esperança, e na aprendizagem da solidariedade humana que inclui o saber ético, estético e 

amoroso como expressões da liberdade humana. Leonardo Boff, por sua vez, desenvolve um 

conjunto de categorias que compõem a integralidade, colocando como centro o mergulho 

profundo na Transcendência. O seu discurso de integralidade está pautado nos fundamentos 

de uma Teologia antropocósmica, de uma cosmologia eminentemente espiritual e de uma 

educação para o cuidado essencial. Deus está no centro da concepção de integralidade de 
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Leonardo Boff. É a partir dEle que é possível compreender a re-ligação de todas as coisas e de 

todos os processos de cuidado, incluindo a educação.  

Os pensamentos pedagógicos de Edgar Morin, Paulo Freire e Leonardo Boff 

correspondem a três visões integrais que se afirmam como três formas de espiritualidade, 

possibilitando a concepção de que diferentes teorias da integralidade humana e da 

Transcendência implicam diferentes concepções de educação, sobretudo quando a educação é 

pensada na lógica dos fundamentos. A consequência disto para uma educação eminentemente 

espiritual é a proposta deixada por cada um como caminho de espiritualidade e de educação 

integral. Como trajeto de educação integral e espiritual, os autores a que estudamos, 

juntamente com as suas obras, apontam para algumas exigências imperativas que se impõem 

pela própria constituição do seu pensamento.  

Edgar Morin desenvolve um caminho de formação antropológica integral: em primeiro 

lugar aponta a necessidade de uma fé ética a partir da qual a educação é pensada na lógica dos 

fundamentos e na certeza de que o ser humano precisa constituir-se na história; ele firma a 

ideia de uma nova noologia, capaz de transformar a educação pela via do coração e da mente; 

urge a necessidade de uma educação cósmica a partir da qual o ser humano e os sujeitos nela 

envolvidos não compartimentalizem os saberes mas deles disponham numa perspectiva de 

integral; faz-se iminente uma educação que valorize os saberes a partir do processo 

humanização em que a autotranscendência do amor, da sabedoria e das incertezas são os 

grandes responsáveis pela revolução humana espiritual; propõe-se, ainda, uma educação que 

ensine a viver a partir do sentido da vida, na busca da inteireza e da comunhão com os 

fundamentos, que se encontram na ética do gênero humano e na experiência „espiritual‟ da 

prosa e da poesia, que arrebatam a humanidade para o retorno a ela mesma. 

Paulo Freire desenvolve um caminho de Educação Espiritual que incute passos 

necessários para a experiência de voltar-se ao que há de mais fundamental no humano e a 

possibilidade de assumir as suas decisões e a sua liberdade como convicção existencial. Num 

primeiro momento desenvolve a ideia de uma educação para a esperança a partir da 

consideração da categoria do inédito-viável; em seguida aponta para a contínua necessidade 

em se buscar a concretização da vocação do ser-mais, a partir da liberdade e da consciência 

histórico-emancipatória de que é possível alcançar o fundamento da realização educativa em 

sua plenitude a partir da comunhão entre o imanente e o transcendente; em seguida, a 

experiência de uma educação que prime pelo elemento da re-ligação entre o ser humano e a 

atitude ética junto aos seus semelhantes. 
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Leonardo Boff propõe um itinerário de Educação Espiritual a partir dos parâmetros da 

fé teológica, afirmada como sacramentalidade da Transcendência. Este caminho consiste, 

sobretudo, na ideia de um itinerário a ser desenvolvido para uma verdadeira educação 

espiritual que se revela em três pontos fundamentais: Espiritualidade; imanência, 

transcendência e transparência; e a ética do cuidado. Esses pontos se delineiam a partir de três 

outros que afirmam um trajeto de formação espiritual e de consequência fundamental na 

formação do ser humano para a humanização, verdadeiro escopo da educação: 1) a mudança 

interior; 2) a experiência da re-ligação; 3) compreender a Transcendência, Deus, como o 

profundo e obscuro projeto de Desejo. 

Ao findar o nosso trabalho, não queremos dar por encerrada a nossa pesquisa. O que 

aqui fizemos foi um processo de provocação a partir do qual novas questões surgirão e, 

consequentemente, novas respostas serão encontradas. Desde o início, estivemos cientes das 

dificuldades e da amplitude que é estudar o pensamento de três teóricos marcados por sua 

época e por sua história. Em primeiro lugar, foi desafiador por se tratar de três autores e 

pensamentos que conduzem a uma diversidade de obras com categorias singulares e, portanto, 

de larga complexidade; em segundo lugar, porque sabíamos que, ao fazer recortes, 

necessariamente iríamos optar por alguns caminhos em relação a outros; em terceiro lugar, 

tornara-se desafiador a pesquisa em três pensamentos que explicitam a integralidade e a 

transcendência de forma diferente, mesmo que em suas categorias haja mais proximidade que 

distanciamento. 

Abre-se, assim, o horizonte de novas pesquisas que hão de vir. A própria temática da 

integralidade, dependendo do viés que lhe será dado, poderá trazer novas contribuições na 

área da educação, principalmente no desenvolvimento da relação educador-educando-tarefa 

pedagógica; Abre-se o desafio de novos olhares sobre o pensamento dos autores e das 

temáticas aqui estudadas, mas também novas perspectivas e novas empreitadas de estudo que 

visem ampliar a pesquisa acerca da integralidade e da transcendência; Abre-se, enfim, o 

espaço abrangente de novas contribuições, de novas temáticas e de novas relações entre as 

categorias e matrizes de pensamento que ampliem não apenas a contribuição temática das 

teorias da educação, mas também a diversidade interpretativa de todos aqueles e aquelas que 

assumem a tarefa acadêmica como ato de existência. 

O encontro com os limites, a superação das dificuldades e a „fé filosófica‟ que nos 

moveu, fizeram-nos gerar este trabalho de pesquisa. A educação espiritual esteve o tempo 

todo no centro desse processo. Se aqui estudamos a integralidade com a perspectiva de que 

ela pudesse ser elemento de uma verdadeira formação humana, é porque também 
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acreditávamos que é indissociável no processo de educar a relação estreita entre a 

integralidade e educação espiritual.  

O estudo da integralidade pensada por Morin, Freire e Boff como temática da 

Educação Espiritual nos faz reconhecer que tanto o conceito de educação integral como o de 

educação espiritual abrigam uma escala de compreensões distintas que mesmo assim 

apontam numa direção comum. O conceito de integralidade pensado por esses autores 

percorre caminhos diferentes, porém, aponta para a mesma direção: para a compreensão de 

uma educação e de uma formação humana que vislumbre as questões mais fundamentais e 

que nos façam olhar para a grande meta da educação: a humanização. 

Terminamos, assim, apenas mais uma etapa da nossa caminhada acadêmica e de 

pesquisa. Não quisemos, aqui, esgotar ou plenificar as categorias sobre as quais nos 

debruçamos. O nosso intuito é abrir caminhos de novas investidas acadêmicas e somar com as 

investidas já postas, de tal forma que possamos vislumbrar novas descobertas e novas 

considerações acerca da Integralidade, da Transcendência e da Educação no pensamento de 

Edgar Morin, Paulo Freire e Leonardo Boff. O que aqui fizemos foi um trajeto possível a 

partir do nosso comprometimento acadêmico e dos recortes necessários. Em cada nova 

reflexão, fez-se presente a certeza de que procuramos cumprir o melhor e o possível. Estamos 

certos de que os recortes necessários que aqui fizemos representam apenas um olhar dentre 

tantas possibilidades que poderão advir acerca das mesmas temáticas e de outras que 

complementarão e tornarão a nossa pesquisa um degrau na soma das buscas e na 

multiplicação das formas de compreender uma educação integral que considere a 

Transcendência como elemento fundamental no processo humanizador da formação humana. 

O estudo até aqui apresentado nos dá a missão de continuar na tarefa de delimitar os 

conceitos que caracterizam a educação espiritual. Trata-se de uma tarefa que se justifica pela 

necessidade de uma „ontologia pedagógica‟ que coloque o ser humano no centro do seu 

processo educativo e desenvolva a sua formação de acordo com as aspirações mais 

fundamentais do seu desenvolvimento. Junto à integralidade somam-se os mais diferentes 

conceitos que corroboram a busca por uma educação humanista e humanizadora e que 

precisam ser (re) descobertos como elementos de uma nova pedagogia e de uma nova 

estrutura de formação humana. O compromisso em (re) descobrí-los torna-se para nós missão 

indispensável e, para a educação espiritual, um enriquecimento significativo no que toca à 

continuidade das aspirações formativas que nela encontramos. Queremos ir além do já 

“alcançado” e perscrutar o universo que nos permite aproximar do humano e entendê-lo na 

sua integralidade. Na perspectiva da educação espiritual, a identificação dos elementos 
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humanos e as aspirações por uma educação para a integralidade nos faz não querer parar, pois 

à medida que delimitamos conceitos transpomos limites e impomos, a nós mesmos, novos 

horizontes de graça e de comprometimento com a meta educativa.  

Terminamos, então, mais um momento de „agraciamento acadêmico‟, a nós 

„presenteado‟ pela existência e pelo Criador, Transcendência à qual nos reportamos e para a 

qual acreditamos estar orientados. Sabendo-se finitos, terminamos como quem começa: dando 

razão à nossa finitude pela comunhão com o que há de mais infinito em nós - a experiência da 

Graça. Cada palavra aqui escrita ou cada constatação aqui delineada representam a nossa 

profunda comunhão de “Graça”: com o que há de mais nosso em nós, com o que há de mais 

outro no humano diante de nós e no que há de mais transparente no outro que é mais Outro, o 

próprio Deus.  

Que na alegria do término e na força de novos começos, juntem-se as palavras, 

somem-se os sonhos e rejuvenesçam-se em nós as esperanças. Que por um instante apenas as 

palavras tenham tido profundidade, os sonhos tenham criado raízes e as esperanças tenham se 

transformado em voos infinitos de uma finitude repleta de humanidade. E, na perspectiva da 

educação espiritual, uma vez mais tentaremos seguir as inspiradoras palavras de Dom Helder 

Câmara, eterno pastor de Olinda e Recife e educador da Igreja no Brasil: “Não, não pares! É 

graça divina começar bem. Graça maior é persistir na caminhada certa, manter o ritmo. Mas 

a graça das graças é não desistir. Podendo ou não, caindo, embora aos pedaços, chegar até 

o fim”.  
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