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Desde 2008, o NEPEFE, agora chamado Núcleo de Estudos e Pesquisas em Filosofia e 

Educação, tem procurado promover uma aproximação entre estudantes e pesquisadores por 

intermédio de seminários abertos e da realização bianual de seu Congresso de Fenomenologia, já em 

sua 6a edição e de seu Simpósio de Filosofia, Educação e Psicologia em sua 2ª edição. Em sua 

Extensão – 2017/2 o NEPEFE  respalda-se em experiências bem sucedidas com extensões 

realizadas em 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016. Procurando dar continuidade a esse trabalho 

propomos o 2º Ciclo de palestras sobre temas, problemas e pesquisas que diretamente ou 

indiretamente dialogam com a filosofia, educação e a psicologia. 

A extensão consistiu de aulas-palestras sobre temas, problemas e pesquisas que diretamente 

ou indiretamente pertencem à interface filosofia, educação e psicologia. Procurou-se enfatizar as 

interações que as diversas áreas do conhecimento humano podem e devem manter entre si, 

particularmente no âmbito das ciências humanas e seu incessante diálogo com a educação .  

Procurando possibilitar a leitura inter-transdisciplinar de temas e questões importantes no 

âmbito da filosofia, educação e psicologia, além de promover a aproximação de estudantes e 

pesquisadores no estudo de temas e problemas no campo dessas três áreas, aqui estão publicados os 

textos de algumas das palestras apresentadas em nossa Extensão – 2017/2.  

Boa leitura 
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PROGRAMAÇÃO 
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NIETZSCHE 

EDUCAÇAO COMO DOMESTICAÇÃO-AMANSAMENTO DO HOMEM 

 

Prof. Dr. Wanderley J. Ferreira Jr.  
 Faculdade de Educação/UFG. 

 

Introdução: afinal, vivemos ou sobrevivemos? 

Vivemos um tempo que cada vez mais desconfia das meta-narrativas totalizantes 

[ciências, religiões, grandes sistemas metafísicos] que sacralizavam e sacralizam uma determinada 

ideia de ser, verdade, sujeito, Deus. As experiências traumáticas de duas guerras mundiais, onde a 

barbárie nazista promoveu o extermínio industrial de pessoas por motivos racistas, fizeram com que 

os homens do século XX questionassem se realmente existira progresso na história conforme leis 

lógicas que poderiam ser compreendidas?  

No campo das ciências assistimos a emergência de novos paradigmas que se opõem a 

uma visão determinista da natureza e da sociedade. Fala-se não mais da ordem a partir da ordem, mas 

da ordem a partir do acaso, de desordem organizadoras, de Princípio de Incerteza e 

complementaridade (Física Quântica), descobrimos que o microscópico não é simples mais 

complexo, ou melhor, não existe a estrutura última da matéria, quanto mais aprofundamos no 

infinitamente pequeno, descobrimos uma realidade que se desdobra em níveis diferentes de 

complexidade.  

Novas tecnologias afetam o processo de produção e exigem um novo perfil de 

trabalhador. Observa-se uma intelectualização do processo de produção, implicando o uso de 

tecnologias sofisticadas e outros meios que exigem habilidades comunicativas, cognitivas e 

flexibilidade de raciocínio do trabalhador. O fato é que os novos paradigmas e novas formas de 

agenciamento do saber instauram novos modos de adquirir, armazenar e transmitir conhecimentos 
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que nem sempre são considerados ou compreendidos pelos gestores, professores e alunos em nossas 

escolas e universidades. Como realizar a necessária transformação em nossa forma de ser, pensar, 

sentir e produzir conhecimentos em um mundo cada vez mais esquadrinhado pelo cálculo e sob o 

domínio de uma “inteligência cega” [Edgar Morin], que apenas separa, isola e fragmenta uma 

realidade que é essencialmente complexa, irredutível ao cálculo e em constante mutação?  

Na Sociedade do conhecimento repete-se como um mantra a necessidade da educação 

continuada/permanente, que infelizmente visa mais adaptar o indivíduo às necessidades do mercado, 

em vez de humanizá-lo no sentido de sua maior autonomia no pensar e no agir com senso de 

responsabilidade social. As pedagogias do aprender a aprender subjacentes à sociedade do 

conhecimento consideram que a educação deve preparar os indivíduos para se adaptarem a uma 

sociedade em acelerado processo de mudança. A educação passa ter como objetivo formar nos 

indivíduos as competências necessárias visando sua melhor adaptação ao sistema.  

O homem converte-se, aqui, em material humano que deve render o máximo ou ser 

descartado como ruído que compromete a otimização da performance do sistema. O fato é que o 

homem tornou-se Sujeito, e tudo no mundo tornou-se objeto disponível para seus cálculos. Sua 

vontade é um sujeitar todas as coisas ao seu domínio. A relação do homem com os outros seres é 

uma relação de dominação. Progresso, aqui, significa uma crescente dominação sobre o mundo 

natural e humano, mediante o poder provocador da Técnica. A ciência baniu o mistério de toda 

presença e de todas as distâncias, mas nem por isso nos colocou mais próximos às coisas e de nós 

mesmos (HEIDEGGER, 1979b, p. 49).  

Hoje uma constatação se impõe, dos genes, passando pelo corpo, pela afetividade, 

psiquismo, inteligência, imaginação e criatividade, o poder penetrar todas as dimensões da realidade. 

Um poder que se objetiva/concretiza e atomiza mediante diversos instancias como as ciências, o 

capital, o Estado, as mídias. Assim podemos dizer que o poder tornou-se sem centro, em rede, 

reticulado, molecular, atomizado em múltiplas relações complexas que modelam nossa forma de 

perceber, de sentir, de amar, de pensar e procriar. Nessa perspectiva, o poder não se manifesta 



 

AAeXXENT 

 

Extensão NEPEFE – 2017/2 

2º Ciclo de Palestras: Filosofia, Psicologia e  Educação: diálogos possíveis 

 

 

- 9 - 
 

apenas como uma força transcendente, ou como forma repressivo-coercitiva, mas é um poder 

imanente a toda forma de vida e organização.  

Nietzsche foi um dos primeiros a mostrar que a vida traz em si potencias indomáveis e 

inesgotáveis que sempre se rebelarão contra o estabelecido, a ordem vigente ou qualquer tentativa 

controla-la ou enfraquece-la. Mas como podemos pensar uma resistência a essa onipresença e 

onipotência do poder que tudo controla e monitora? Ao poder sobre a vida, responde a potência da 

vida. É a própria vida e a vontade de potencia que lhe é inerente e imanente que se recusa a entregar-

se à maquinação, ao poder desafiador da técnica. A própria vida se apresenta como uma reserva 

inesgotável de sentidos, direções, impulsos, que não se deixam controlar, monitorar, pelas estruturas 

de comando e dispositivos de controle existentes.  

Apesar dessa resistência da vida, o fato é que o biopoder hoje a reduz à sobrevida 

biológica, produz sobreviventes: como aquelas figuras e cadáveres ambulantes dos campos de 

concentração que não passavam de uma reunião de funções biológicas em seus últimos instantes. 

Seres que vagam sem vontade, com olhar opaco e sem expressão. Esse biopoder, que nos reduz à 

condição de sobreviventes, não se limita aos regimes totalitários, ele está presente nas chamadas 

democracias ocidentais, na sociedade de consumo, no hedonismo das massas e na medicalização da 

existência.  

Estamos apegados demais à vida e ao seu prolongamento. Talvez por isso os atos 

extremos de terroristas, soldados ou heróis anônimos, que sacrificam a vida por uma crença, uma 

causa ou um ideal qualquer, causa-nos admiração, assombro ou mesmo revolta. A maioria demonstra 

um apego patético pela vida e um horror pela morte. Fomos educados e treinados para preservar a 

vida a qualquer custo, não importa em que condições, queremos simplesmente sobreviver.  

Somos os “últimos homens” de Nietzsche (1986) que resistem em perecer e prolongam 

sua agonia numa existência banal afundada no consumismo e em múltiplos prazeres diários 

momentâneos e passageiros. Não percebemos a gravidade da situação, não fomos nós que falhamos 

ou erramos, nós somos a própria falha, somos o erro a ser corrigido para que de nossas cinzas nasça 
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um novo tipo de homem, que avalia e quer para além de bem e mal. (Nietzsche, 1986). Nada mais 

contemporânea que a pergunta do apóstolo Paulo: quem está realmente vivo hoje? Será que estamos 

realmente vivos, ou apenas contentando com uma existência vazia, sem sentido, afundada na 

impessoalidade de escolhas que fizeram por nós?  

Tudo que vive, já nos ensinou Nietzsche, quer aumentar seu domínio, não pode se 

contentar, como esse aviltante animal de rebanho, em apenas sobreviver. Entretanto, na sociedade 

do espetáculo, do sobrevivencialismo, preferimos ser Sísifo, ou seja, sobreviver realizando uma tarefa 

inútil e enfadonha, sem sentido. Poucos ousam ser Prometeu, ou seja, fazer algo de extraordinário, 

imprevisível, imponderável, irrepetível, verdadeiramente diferente. Temos horror ao verdadeiramente 

novo, nesse reino da substituição total de tudo e tomado pela inquietação da busca do novo do mais 

novo, que sempre confirma nossa submissão a uma existência administrada, tutelada, vazia e nua.  

O terrorista a ponto de explodir a si mesmo e os outros, o bandido e o policial que 

vivem situações extremas colocando-se frente a frente com a morte, não estariam mais vivos que 

nós, seguros no conforto de nosso lar, domesticados e reféns de nosso próprio medo? A sociedade 

da vigilância total quer nos convencer de que algo pode acontecer conosco a qualquer momento, 

portanto, é preciso se cuidar, se preservar, ou seja, abrir mão de viver e apenas sobreviver uma 

existência anônima e esvaziada de sentido.  

Essa vida sem forma, sem grandes tristezas e alegrias do homem comum cria um tipo 

humano – “presenças indiferentes, sem espessura, o homem ordinário, anônimo” (Idem). Esse 

homem comum, essa existência afundada no impessoal as vezes tem a ilusão de banir o tédio, a 

solidão, o nada, com a agitação de bares, festas, igrejas, feiras, convenções, congressos, etc. Locais 

onde tudo flutua na indiferença de um mundo esquadrinhado pelo cálculo e entupido de mercadorias 

cada vez mais substituíveis e virtuais. Mas o que poderia nos tirar desse transe, desse encantamento 

pelo progresso, desse esgotamento da vontade, abrindo nossos olhos para o perigo que se apresenta 

como sinal de bem estar e segurança?  
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A exigência que se coloca agora é repensar os fins e os meios utilizados para formação 

humana num contexto pós-humanista em que não se pode mais pensar a Bildung como resultado de 

uma confraria de amigos forjada na leitura de alguns clássicos que supostamente teriam o poder de 

“melhorar” o homem.  

Com Nietzsche vamos tentar questionar as possibilidades do humanismo como forção 

educadora e re colocar a  questão da formação humana como processo de auto constituição do 

indivíduo no qual ele tornar-se aquilo é 

As conferências da juventude sobre os estabelecimentos de ensino. 

De 16 de janeiro a 23 de março de 1872, o jovem Nietzsche proferiu 5 conferências 

sobre educação na Sociedade Acadêmica da Basiléia, Suíça, com o título:  "Sobre o futuro de nossos 

estabelecimentos de ensino". Dois anos antes, aos 27 anos, Nietzsche  publicou o Nascimento da 

tragédia no espírito da música, texto que não foi bem recebido no meio acadêmico, o que teria 

marcado o início do distanciamento de Nietzsche do estilo e ambiente acadêmico. 

 As conferências sobre educação foram inspiradas em algumas teses do Nascimento da 

tragédia, como: o espírito 'iluminista' socrático de caráter crítico e racionalista, seria responsável pela 

perda do sentido pessimista grego, no qual o mistério e o medonho da tragédia fundamentar-se-iam. 

O fato é que o tom geral das conferências de Nietzsche sobre o futuro dos estabelecimentos de 

ensino alemães expressam um profundo desencanto com o estado das instituições de ensino e 

cultura.  

Nietzsche vê a razão principal da decadência do ensino em sua  crescente cientificização, 

massificação, profissionalização e superficialidade do currículo. O fato da concepção científica de 

educação estar ocupando os espaços educacionais decorreria da interferência do Estado e da ciência 

em suas diretrizes. O Estado moderno requisitaria a formação de pessoal qualificado para ocupar os 

novos postos da sociedade industrial o que exige a ampliação do número dos estabelecimentos de 

ensino e a redução do tempo de estudo. Para ser útil a sociedade ele não precisaria de uma longa 

formação; quanto mais rápido ingressasse no mercado de trabalho, melhor.  
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A intromissão das ciências na educação tem como consequência o afunilamento do saber 

e a alienação do estudante para questões filosóficas ou estéticas. Nietzsche é crítico do projeto 

iluminista racionalista socrático-platônico, e defende ao mesmo tempo a existência de uma distinção 

natural entre aqueles que nascem com a capacidade artístico-metafísica e aqueles que nascem sem 

elas. A educação no Estado moderno violenta a natureza ao promover o crescimento do número dos 

estabelecimentos de ensino para aumentar o número dos que os frequentam, crê ser possível 

suplantar a própria natureza e tentar fazer de trabalhadores braçais trabalhadores intelectuais.  

Segundo modelo de Nietzsche, à classe eleita pela natureza seria dado o privilégio de 

freqüentar os poucos estabelecimentos de ensino cujos docentes, encarados como mestres e guias 

espirituais, se voltariam para a formação de seus escolhidos. Universidade deveria dar a essa casta de 

privilegiados - condições de acesso ao ensino não utilitário, mas voltado para o ócio, e à formulação 

das questões filosóficas e estéticas perenes.  

Uma questão a ser colocada: o caráter nacionalista de parte da obra de Nietzsche faria 

dele um precursor das ideais nacionalistas defendidas pelo  NAZISMO? O fato é que Nietzsche é 

um nacionalista sem ser defensor de um Estado nacional forte, totalitário que massifica o indivíduo. 

Aos bem dotados deve ser dado a chance de se dedicarem à aprendizagem da cultura sem jamais 

terem que se preocupar em como podem ser úteis à produção.  

Nietzsche – o humanismo educa ou domestica o homem? 

Não se pode compreender o humanismo antigo sem considerar que ele toma partido em 

um conflito de mídias – o livro propõe uma resistência contra o anfiteatro, assim como a leitura 

filosófica humanizadora, provedora de paciência, prudência, bom senso e criadora de consciência 

opõe-se às sensações e embriaguez desumanizadoras, impacientes e intolerantes dos estádios. Ontem 

sacrifícios de cristãos e combates mortais entre gladiadores, hoje shows, festas Raves, Funk, carnaval 

e, claro, futebol. Para alcançar a humanitas em nós é necessário escolhermos os meios pelos quais 

nossas tendências bestiais sejam superadas pelas tendências domesticadoras-formadoras.  

Nesse contexto ocorre o apequenamento do homem, denuncia Nietzsche.  
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Em todos os lugares, vejo portões mais baixos...Ando por entre esse povo mantendo os 

olhos abertos. Eles se tornaram menores e ficam cada vez menores – nisso consiste sua concepção 

de felicidade...Alguns deles querem, quanto a maioria porém, outros querem por eles. São redondos, 

corretos e bons uns com os outros...Abraçar modestamente uma pequena felicidade – a isso chamam 

resignação...Querem no fundo ingenuamente uma coisa acima de tudo – que ninguém lhes faça 

mal...Virtude é para eles aquilo que torna modesto e domesticado – fazem do lobo um cão e dos 

próprios homens os melhores animais domésticos para os homens.(Cf. Nietzsche, 1986). 

Os homens da atualidade são acima de tudo– bem sucedidos criadores que conseguiram 

fazer do homem selvagem o ultimo homem. O que seria a educação senão um sistema que insiste em 

banir as exceções a favor do medíocre. O que são escolas, famílias, igrejas senão lugares onde se 

amansa a besta humana e se ensina, não a viver a vida, mas a sobreviver uma vida bestializada e 

impotente.  

A tese nietzschiana do ser humano como criador, domesticador de seres humanos faz 

explodir o horizonte humanista. O humanista assume o homem como dado e aplica-lhe então seus 

métodos de domesticação, treinamento e formação. Nietzsche percebe, contudo, que por trás da 

domesticação escolar dos homens, descortina-se um horizonte sombrio. Lutas intermináveis surgirão 

sobre o direcionamento da criação de seres humanos. O fato de o homem ter ficado menor, 

tornando-se uma besta do trabalho dócil, uma vida nua e vazia, é o resultado de uma política de 

criação indiscutível.   

Os homens conseguiram com ajuda de uma hábil combinação de genética e ética criar a 

si mesmos para serem menores. “Eles próprios se submeteram a domesticação e puseram em pratica 

sobre si mesmos uma seleção direcionada para produzir uma sociabilidade a maneira de animais 

domésticos”.(Sloterdijk, 2000, p. 40).  

Em sua suspeita contra a cultura humanista, Nietzsche considera que o conflito do 

futuro será a luta entre os que criam o ser humano para ser pequeno e os criam para ser grande, 

pensando e sentindo além de bem e mal e inocentando a vida mesmo na dor e no sofrimento. O que 
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a perspicácia de Nietzsche denuncia é que a domesticação do ser humano é o ideal inconfessado de 

toda espécie de humanismo que acredita que pode melhorar o homem via educação. Esse processo 

de domesticação do ser humano não se deu apenas através da leitura de alguns clássicos. Apesar do 

poder da leitura para a  formação humana, é a seleção (hoje baseada na meritocracia) que opera por 

trás da proposta de formação do humanismo. 

Nesse sentido, podemos afirmar que a humanitas não inclui só a amizade do ser humano 

pelo ser humano via textos, cartas, ela implica também que o “homem representa o mais alto poder  

para o homem...”(Nietzsche, 1986).  

Nietzsche – uma filosofia a marteladas 

Em Ecce Homo, um livro no qual Nietzsche fala de si e de sua obra, para alguns, já sob 

influência da loucura, lemos  

“ Quem sabe respirar o ar forte de meus escritos sabe que é um ar da altitude, um ar forte. 
É preciso ser feito para ele, senão o perigo de se resfriar não é pequeno. O gelo está perto, a 
solidão é descomunal – mas com que tranquilidade está todas as coisas à luz! Com que 
liberdade se respira! Quanto se sente abaixo de si! – filosofia, tal como até agora entendi e 
vivi, é a vida voluntária em gelo e altas montanhas – a procura por tudo o que é estrangeiro 
e problemático na existência, por tudo aquilo que até agora foi exilado pela moral. De uma 
longa experiência que me foi dada por andanças pelo proibido, aprendi a considerar as 
causas pelas quais até agora se moralizou e idealizou, de modo muito diferente do que seria 
desejável: a história escondida dos filósofos, a psicologia de seus grandes nomes, veio à luz 
para mim”. (NIETZSCHE, 1983, p. 366). 

Nietzsche recorre à natureza para expor  sua concepção e filosofia como expressão da 

dureza.  

“Tem coragem, irmão meu? Tem valentia? Não coragem diante de testemunhas, mas 
valentia de solitário e daquele ao qual nem mesmo um deus faz mais do que ser espectador. 
As almas frias, cegas, bêbadas, não são para mim corajosas. Tem coração aquele que 
conhece o medo, mas tem somente controle sobre o medo; aquele que olha para o abismo, 
mas com orgulho. Que olha para o abismo, mas com olhos de águia – que com garras de 
águia prende o abismo: isto constitui a coragem. (Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. 1997, 
p 273). 

A filosofia é para aqueles que olham para o abismo sem medo da altura, porque trazem 

dentro de si o abismo e para aqueles que têm o olhar de águia: forte, solitário, panorâmico. A águia é 

aquela que olha o abismo sem medo, com arrogância, com um olhar desafiador porque trás o abismo 
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a dentro de si. A águia remete ao tipo de homem que o ensino de filosofia deve formar. E talhar o 

homem na dureza do espírito significa ir aos abismos da existência:  

‘... o que pode ser amado no homem, é que ele é um passar e um sucumbir. Amo Aqueles 
que não sabem viver a não ser como os que sucumbem, pois são os que atravessam. Amo 
os do grande desprezo, porque são os do grande respeito, e dardos da aspiração pela outra 
margem. Amo Aqueles que não procuram atrás das estrelas uma razão para sucumbir e 
serem sacrificados: mas que se sacrificam à terra, para que a terra um dia se torne do além-
do-homem [...] Amo Aquele cuja alma é profunda também no ferimento, e que por um 
pequeno incidente pode ir ao fundo [...] Amo todos Aqueles que são como gotas pesadas 
caindo uma a uma da nuvem escura que pende sobre os homens: eles anunciam que os 
relâmpagos vêm, e vão ao fundo como anunciadores. (NIETZSCHE, Assim falou 
Zaratustra.). 

O que Nietzsche nos ensina é que a filosofia e seu caráter formativo não significa um 

bálsamo para nossa dor ou sofrimento. Ela deve nos aproximar do caráter terrível e problemático da 

própria vida. Não buscar um sentido para vida – mas reconhecer que não há unidade na 

mutiplicidade do devir, não há finalidade  ou sentido no devir, e também não há o outro mundo. 

Suporte isso, erga a taça mais uma vez e inocente a vida com um sim, eu quero mais uma vez..  

O narcisismo humano e as instituições de ensino e cultura sob suspeita  

Seria legítimo denunciar, como faz Nietzsche, que a consciência é falsa, não passando de 

um epifenômeno que de forma alguma esgotaria as possibilidades da realidade e do próprio 

pensamento? Em que sentido o pensamento de Nietzsche representa um duro golpe para o 

narcisismo humano, ao sugerir que  não há nenhuma intenção ou finalidade no e para o Universo, 

muito menos para esse aviltante animal de rebanho chamado homem.  

Ora, para Nietzsche o intelecto humano não passaria de um meio, uma espécie de 

astúcia daquele que é o mais “infeliz, delicado e perecível dos seres”, o homem. (Cf. Nietzsche, 1983, 

p. 45). Desqualificando os valores supremos da humanidade [Ser, Verdade, Unidade, Finalidade] 

como sintomas de decadência e expressão da vontade dos fracos, o filósofo nos convida a perguntar: 

Quem avalia e de onde avalia o que é a Verdade, o Bem, o Bom, etc.?  

Em algum remoto rincão do universo cintilante que se derrama em um sem número de 

sistemas solares, havia uma vez um astro, em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. 
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Foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso  da história universal, mas também foi somente um 

minuto. Passados poucos fôlegos da natureza congelou-se o astro, e os animais inteligentes tiveram 

que morrer? Está poderia ser uma fábula para ilustrar quão lamentável, quão fantasmagórico e fugaz, 

quão sem finalidade e gratuito fica o intelecto humano dentro da natureza. Houve eternidades em 

que ele não estava, quando de novo ele estiver passado, nada terá acontecido. Pois não há para 

aquele intelecto nenhuma missão mais vasta que conduzisse além da vida. Ele é humano, e somente 

seu possuidor e genitor o toma tão pateticamente, como se os gonzos do mundo girassem em torno 

dele... mas se pudéssemos nos entender com uma mosca que boia no ar, veríamos que ela também se 

sente no centro do mundo."(NIETZSCHE, 1987, p. 67). 

Nietzsche denuncia que esse suposto Sujeito pensante cartesiano, que consagra e 

sacramenta a objetividade do conhecimento, legitima uma moral e sustenta os ideais emancipatórios 

da razão moderna, encontra-se habitado, não por uma força racional e livre, mas por forças 

irracionais, inconscientes que foram negligenciadas ou tolhidas durante a formação da humanitas no 

homem constitutiva do processo civilizatório.  

O fato é que a filosofia e toda tradição iluminista-humanista, na qual fomos educados, 

não teriam percebido que as relações do homem com o mundo e consigo mesmo devem ser 

concebidas de várias perspectivas e através de diversos meios e órgãos, em relação aos quais a razão, 

a consciência, não tem nenhum privilégio. É no âmbito dessa crítica aos fundamentos da razão, 

particularmente a razão  técnico científica, que Nietzsche propõe sua “paidéia” para nos ensinar a 

tornamo-nos o que já somos, para tanto empreende uma crítica demolidora às instituições de ensino 

e cultura da Alemanha de seu tempo. 

Em Schopenhauer como educador e nas Conferências sobre os estabelecimentos de 

ensino na Alemanha o filósofo expõe sua crítica aos estabelecimentos de ensino da Alemanha do séc. 

XIX, nos quais a educação não passaria de um sistema que insiste em banir as exceções a favor do 

medíocre, mediante uma crescente cientificização do ensino que abole o estudo da filosofia, literatura 

e artes. Ao olhar para as escolas e universidades da Alemanha de seu tempo o diagnóstico de 

Nietzsche é claro: massificação do ensino, excessiva profissionalização e superficialidade dos 
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currículos, que se preocupavam com a formação técnico-científica, esquecendo a verdadeira cultura 

(arte, filosofia, literatura, música).  

Não se pode negar que em sua crítica à massificação e tecnificação do ensino na 

universidades Nietzsche parte de um  pressuposto bastante discutível: haveria uma diferença natural 

entre intelectuais e trabalhadores braçais. Para o filósofo, somente a classe eleita pela natureza teria o 

privilégio de frequentar os poucos estabelecimentos de ensino superior cujos docentes, encarados 

como mestres e guias espirituais, se voltariam para a formação de seus escolhidos. Até que ponto 

seria legitimo defender, com Nietzsche, que a universidade deva ser o lugar para que uma casta de 

privilegiados tivesse condições de acesso ao ensino não utilitário,  mas voltado para o ócio e para  

questões filosóficas e estéticas perenes? Mesmo no campo da cultura, há um elemento diferencial, 

assim como em nossas avaliações. As culturas mais sadias e fortes poderiam criar indivíduos 

distintos, criativos e mais poderosos, ao passo que culturas fracas e fragmentadas criariam seres 

medíocres e inferiores. E somente a filosofia e a arte seriam as mestras e redentoras da humanidade, 

os instrumentos de culturas fortes e sadias. 

Infelizmente, hoje, a cultura foi instrumentalizada,  massificada por uma indústria 

cultural e pela própria educação e imprensa que pretendem mostrar fragmentos de uma realidade 

complexa dispensando o trabalho da reflexão e do pensamento.  

Na realidade em tempos de indigência, nada mais atual e verdadeira do que a crítica que 

Nietzsche faz a cultura moderna, um amálgama sem forma de estilos, ideias e obras, lugar de um 

racionalismo excessivo, de um  individualismo egoísta alimentado por um otimismo raso. Em Da 

utilidade e dos inconvenientes da história para a vida, Nietzsche argumenta que, com a proliferação 

dos estudos históricos, o homem moderno estava sendo paralisado e esmagado pelo conhecimento 

histórico (Cf. Considerações Intempestivas 2, ¨Prefácio). Na realidade o homem moderno não 

passava de um aviltante animal de rebanho, de personalidade/caráter fracos. Contra essa decadência, 

Nietzsche propõe que o estudo da História fosse posto a serviço da criação de grandes 

personalidades e da promoção do renascimento de uma cultura afirmadora da vida, que coloca sob 
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suspeita que a história do pensamento como uma iluminação progressiva, que se desenvolve com 

base na apropriação e na reapropriação cada vez mais plena dos fundamentos últimos da realidade.  

Toda essa tradição iluminista-humanista teve como resultado o surgimento do 

especialista, do erudito microscópico avesso a uma visão filosófica de conjunto. Como consequência, 

o jornalista tomou  o lugar do filósofo, do grande educador. Em tal contexto, as instituições de 

ensino e cultura  orienta seus alunos para uma carreira, uma função no mercado  ou cargo no Estado. 

Ora, a educação não pode se contentar em apenas instruir, conferir competências e habilidades para 

um futuro servidor do Estado ou do mercado. Deve se propiciar a formação  de mulheres e homens 

superiores que impulsionam e criam novas possibilidades para a existência humana, fazendo de si 

mesmos campos de batalha, tubos de ensaios e experimentos.  

Ninguém pode construir no teu lugar a ponte que te seria preciso tu mesmo transpor no 

fluxo da vida – ninguém, exceto tu. Certamente, existem as veredas e as pontes e os semideuses 

inumeráveis que se oferecerão para te levar para outro lado do rio, mas somente na medida em que 

te vendesses inteiramente: tu te colocarias como penhor e te perderias. Há no mundo um único 

caminho sobre o qual ninguém, exceto tu, poderia trilhar. Para onde leva ele? Não perguntes nada, 

deves seguir este caminho. Quem foi então que anunciou este principio: „Um homem nunca se eleva 

mais alto senão quando desconhece para onde seu caminho poderia levá-lo‟? (NIETZSCHE, 2003, 

p. 141).  

Mas afinal, como se chega a ser o que se é? 

Nietzsche retoma um antigo lema de Píndaro – como tornar-se o que se é. Coloca-a 

como sub título de Ecce Homo – um livro autobiográfico no qual o filósofo contou sua vida a si 

mesmo. Lema repetido e retomado em diferentes momentos da obra de Nietzsche. A re escrita dessa 

frase atravessa a obra de Nietzsche, porém, dizendo  cada vez coisas diferentes, ... com um sentido 

que é cada vez, de novo, indeciso e, portanto, cada vez, de novo, por decidir, funcionando ao acaso 

como uma fórmula, como um enunciado sempre demasiado cheio ou demasiado vazio. (LARROSA, 

2005, p. 49).  
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Na realidade Nietzsche estabelece uma certa tensão entre a Paidéia grega e a ideia de 

Bildung, contrapondo a concepção de formação grega baseada no lema de Píndaro -  torna te o tu és 

com a concepção alemã de formação humana. Podemos considerar que a ideia de Bildung articula se 

em três campos de discursos distintos. Primeiro temos o campo da filosofia da história, filosofia da 

cultura e do espírito que alimenta um certo neo humanismo muito fecundo para nossa compreensão 

do que seja as ciências humanas que se configuram a partir de uma materialidade textual e histórica. 

Em segundo lugar a ideia de Bildung repercute também na Pedagogia, particularmente naquelas 

tendência que insistem em enfatizar o papel formativo das humanidades mesmo diante do triunfo, 

aparentemente irreversível, de uma educação mais pragmática, realista, que privilegia a formação 

técnico-científica. A ideia de Bildung se expressa também em certas narrativas de novelas de 

formação (bildungsroman), cujo modelo é Wilhelm Meister de Goethe que se apresenta como o 

relato exemplar de todo processo de formação de um individuo singular, que abandona a segurança 

do lar e um destino planejado para sair aprendendo na escola da vida, em experiências que o levam 

em direção a si mesmo. 

Ora, podemos considerar que Nietzsche coloca em questão a Bildung tanto no campo da 

filosofia quanto no campo da pedagogia ao combater o historicismo, a concepção histórica 

tradicional da cultura. Com isso Nietzsche nos dá  um modo de interrogar o passado e volta-lo 

contra um presente preenhe de potencialidades ainda adormecidas. O fato é que Nietzsche não 

perdoa a cultura e as instituições de cultura (Escola e Universidade) que teimam em domestificar a 

besta humana mediante uma cultura rasa, jornalística. Nosso filósofo explode a ideia de Bildung 

fundamental para a constituição da própria identidade espiritual da Alemanha de seu tempo e como 

processo temporal pelo qual um indivíduo singular alcança sua própria forma, constitui sua própria 

identidade convertendo-se naquilo que é. (Cf. LARROSA, 2005, p. 52). 

Todo processo civilizatório pretendeu “melhorar”  o homem através de humanismos 

que não passam de teorias da auto-afirmação do homem, que só aumentam seu narcisismo e a falsa 

sensação de senhor e controlador da natureza e sociedade. A tese subjacente à tradição humanista é 

que pode-se forjar uma confraria de amigos mediante a leitura  de alguns clássicos, que supostamente 
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poderiam melhorar o homem. No Ecce Homo Nietzsche nos mostra como seria o leitor perfeito 

“um monstro de valor e curiosidade, e, além disso, uma coisa dúctil, astuta, precavida, um 

aventureiro e um descobridor nato.” (Cf. NIETZSCHE, Ecce Homo). No seu Assim falou 

Zaratustra o pensador fala a quem se dirige seus palavras mais sibilinas, mais enigmáticas.  

A vós, os audazes buscadores e indagadores, e a quem quer que alguma vez se tenha 
lançado com astutas velas  a mar terríveis, a vós, os ´ébrios de enigmas, que gozais com a 
luz do crepúsculo, cujas almas são atraídas com flautas a todos os abismos labirínticos, pois 
não queres, com mão covarde, seguir tateando um fio ...” 

Nietzsche retoma o lema de Píndaro –o tornar-se o que se é no Ecce Homo para expor 

como ele mesmo tornou-se Nietzsche. O pensador retoma alguns momentos de sua vida, diferentes 

momentos que levaram em direção a si mesmo, de forma não linear ou progressiva na qual os 

acontecimentos anteriores repercutem sobre os posteriores. Sua atitude é reflexiva, ou seja, são os 

acontecimentos posteriores que repercutem sobre os anteriores em um processo de crescente re 

significação retrospectiva. Como essa atitude explode a idéia de Bildung, formação, que subjaz à 

tradição humanista, é o que vamos tentar mostrar. 

Um dos primeiros usos que Nietzsche faz do lema de Píndaro foi na 3ª Extemporânea. 

Uma obra que definitivamente não é para aqueles que leem para relaxar ou simplesmente ampliar o 

conhecimento. Uma obra destinada aos que ainda tem algo para decidir acerca da sua vida e da 

própria cultura. Schopenhauer como educador é uma obra que incita à inquietação e desassossego, 

que nos coloca certas exigências e desafios. 

Nesse texto, para adotar um certo distanciamento, Nietzsche aparece com  máscara do 

viajante... 

Ao se perguntar a ele quais traços comuns havia encontrado nos homens, o viajante, fque 
havia visto muitos povos e países e mitas partes do mundo, responde: tem uma tendência 
geral à preguiça. Alguns pensaram que pudesse ter explicado melhor e com mais certeza: 
todos são covards. Ocultam-se atrás de seus costumes e opiniões. (NIETZSCHE, 2000, p. 
25) 

O viajante, porta voz de Nietzsche na 3ª extemporânea, é o  expectador atraente, do 

homem que  atravessa o mundo sem tomar parte dele. O viajante está entre nós, mas não é um de 

nós. Sob a mascara do viajante, Nietzsche pode olhar o rebanho de fora, como um expectador do 
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espetáculo patético oferecido pela existência vazia do homem-ovelha. E ao observar o rebanho 

humano, independente da cultura, o que se observa é que todos os homens são preguiçosos e 

covardes. É preciso forjar um novo tipo de homem, amante do que é pouco, das grandes distancias, 

que saiba rir, dançar e jogar. 

Depois de observar o rebanho, Nietzsche desloca seu visão para o interior do animal 

humano, para tentar compreender a subjetividade, os sentimentos e medos dos indivíduos que 

formam o rebanho.  Todo homem sabe, embora oculte isso a si mesmo por covardia, que é um 

exemplar único sobre a terra,que sua existência, seu corpo são singuralidades que não se repetirão 

mais. Infelizmente, a maioria é fraca demais para assumir todas as conseguências de ser um 

individuo, um singular, em um mundo massificado no qual o rebanho prefere sofrer junto. Nietzsche 

estabelece assim uma oposição entre o homem como animal gregário, homogêneo, maciço, 

intercambiável e domesticável e o homem  como ser singurlar, heterogêneo, particular, único, 

interior.  O processo de subjetivação aqui é uma luta entre o convencionalismo do agrupamento e a 

ânsia de singularização que o individuo tem. Paradoxalmente, em nossa sociedade do espetáculo 

invadida por um dilúvio informacional e hiperrealizada pela imagem o processo de individuação se 

dá mediante a exigência do sujeito se massificar, se sujeitar às regras e normas da vida social gregária. 

Nessa lutar entre a tendências conflitantes à singularidade e à adaptação e conformismo, sempre 

perdem os preguiçosos e covardes.  

Nessa luta contra a indigência dos tempos presentes, reino da substituição total, 

Nietzsche cria dois personagens: o artista e o filósofo. O artista é o perito da singularidade, o 

demiurgo que na obra singular confere um novo sentido ao real. Ao expressar a beleza do singular, 

do único, vai ajudar os indivíduos “bons” dando-lhes uma imagem  única de si mesmos.  

Somente os artistas odeiam este indolente deixar-se ir por força do convencionalismo e 

opiniões prestdas e descobrem o secreto, a má consciência de cada um. Saber que cada homem é um 

mistério único. Atrevem-se a nos mostrar o  lhomem tal como  é até em seus movimentos 

musculares, tal c omo ele  é só ele é. E  não apenas isso, mas também que formoso e digno de 
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consideração, novo e invível com o toda obra da natureza, e de modo algum aborrecido, em 

consequência estrita de seu carter único. (NIETZSCHE, 2000, p. 25-26). 

O filósofo  é o que é capaz de generalização e do juízo pode ensinar ao homem a arte da 

valoração, ou seja, o grande desprezo. “Quando o grande pensador despreza os homens, despreza 

sua preguiça, toda vez que prexisamente por cuasa dela precem mercadoria feitas em série, sers 

indiferentes, indignos de serem tratdos e educados. “ (Idem). O filósofo é, pois, aquele que denuncia 

nossa covardia e medo de sermos único, singulares em meio a massa, ao grande número que pasta 

solene nas planícies e acreditando que é possível uma felicidade para todos.  

Para Nietzsche o homem que não quer pertencer à massa só necessita deixar de 

comportar-se comodamente consigo mesmo e obedecer à sua consciência que lhe grita: Sê tu 

mesmo. Tudo o que agora fazes, opinas e desejas, nada tem a ver contigo. (NIETZSCHE, 2000, p. 

25). Na realidade Nietzsche com suas avaliações impiedosas sobre sua época e seus valores 

permeadas de chamadas exaltadas para a liberação está em busca de uma ética individualista, da 

autenticidade, que não se reduza na definição das normas do comportamento ou numa listas das 

virtudes, mas uma ética que tenha coragem de colocar a questão crucial do que fazer com nossa vida, 

com a existência humana, sabendo que tudo é contigencia, acaso carente de destino, necessidade. 

Nietzsche apela à voz da consciência da qual surge o imperativo de ser sujeito, indivíduo, que não 

pode mais confiar no Estado, na religião, na sociedade, devendo encontrar seu próprio caminho na 

solidão consigo mesmo. 

Nietzsche pergunta incessantemente como nos reencontramos a nós mesmos, como é 

dado ao homem conhecer-se? Na tentativa de responder tal questão o filósofo propõe um olhar 

reflexivo para os próprios educadores que terá como modelo Schopenhauer e cultivo da filosofia  

como forma de vida e disciplina de libertação e intensificação da vida – uma disciplina da 

indisciplina. Daí, o caráter de combativo de textos como Schopenhauer como educador.  Em tal obra 

o dictum de Píndaro como uma preparação para uma negação. Um negação trazida pelo viajante 

(Wanderer), que tem como função despertar no jovem a nostalgia do longícuo. O viajante vem de 
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longe para incomodar, para despertar o rebanhos, ele traz o perfume do perigo, da inquietação. É ele 

que produz a diferença entre o que se é e o que se vem a ser.  

No Ecce Homo Nietzsche fala da 3ª Consideração extemporânea como sendo o lugar 

onde ele expõe o seu devir/tornar-se Nietzsche. “...em Shopenhauer como Educador está inscrita 

minha história mais íntima, meu vir a ser. Sobretudo, meu voto solene... Oh! Quão longe ainda eu 

me encontrava, eu, então, do que sou hoje, do lugar em que me encontro hoje. (NIETZSCHE, 1971, 

p. 77) 

O viajante desfaz o que se é, separa o jovem de seu mundo  e de si mesmo e o lança a 

um vir a ser indefinido. O viajante educa pelo exemplo, não porque encarne uma ideia de homem 

que possa ser tomada como modelo de formação. Ele é o mestre do negativo. Não ensina nada, não 

quer ser seguido, apenas nos oferece a distancia, o horizonte e o impulso para se caminhar rumo a 

novos horizontes. Mas para isso é preciso a negação, a ruptura, o despojamento, estabelecer o nosso 

contra que. O que Nietzsche nega em sua obra é o seu aqui e agora, sua pátria, tudo que estava a 

serviço da formação, as instituições de cultura, os mestres. Tudo isso traz um perigo para essa 

Bildung, formação, que está começando a afirma-se como desejo de vida, como uma nova saúde, 

como força vital. Toda formação autêntica abre um combare contra seu  próprio tempo, é 

necessariamente extemporânea, e visa desconstruir esse eu cujos desejos, ideias, valores, ações 

refletem a decadência de uma época indigente.  Para chegar a ser o que se´é, tem que se negar o que 

já se é... Mas o sentido dessa luta contra o presente e contra o eu/sujeito que sou tem um caráter 

afirmativo. Entretanto, o chegar a ser o que se é, não passa pelo cogito ergo sum cartesiano nem pelo 

capacidade do sujeito autodeterminar-se pensando por si mesmo sem a tutela de outro. “É sabido que 

a Bildung nietzschiana rejeita o imperativo do conhecer-se a si mesmo e desconstrói... o imperativo de “tenha coragem de 

servir-se do seu próprio entendimento.” (LARROSA, p. 61). 

A paidéia nietzschiana busca um novo tipo de homem forjado com um outro tipo de 

conhecimento e com outra coragem. É uma espécie de Bildung alimentada pelo Nitimur in Vetitum 

(Buscar o que é proibido) (Ovídio), que se alimenta, assim como a própria filosofia, da andança pelo 

lado proibido e problemático da existência, do ar rarefeito das grandes altitudes feito para os raros.  
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Na exposição de seu intinerário a si mesmo, Nietzsche aponta os perigos mortais que um 

homem deve superar para se chegar a ser o que se é. Uma vez apontado esses perigos surge a 

questão pelo valor da vida. Mas para justificar a própria vida temos que p erguntar: Lanças no mais 

fundo do teu coração esta exigência? Queres ser seu porta voz, seu salvador? Um único e verdadeiro 

sim de sua boca, e a vida, sobre a qual tão  graves acusações pendem, ficará absolvida. (LARROSA, 

p. 62). A questão de fundo aqui é como podemos nos formar contra nossa própria época.  

O fato é que a afirmação trágica da vida só pode se dar em outro lugar, em outro 

momento, sob outras condições.  

O lema de Pindaro aparece  também em dois fragmentos da  Gaia ciência. O parágrafo 

270 repete o imperativo de Píndaro, e assim como na 3ª extemporânea, ele aparece como um dictum 

da consciência:  “Que diz sua consciência? – Deves vir a ser o que és.” (NIETZSCHE, 1985, p. 157). 

O para nos tornar naquilo que somos temos como tarefa fazer uma transvaloração de todos dos 

valores e buscar uma afirmação da vida, do homem e de si  mesmo para além dos humanismos e 

seus doutrinas de domestificaçao do homem. 

No parágrafo 335 de Gaia Ciência Nietzsche retoma o lema de Píndaro:  

“Viva a física, quantos homens exitem, que sabem observar? E entre os poucos que o 
sabem – quantos ovservam-se a si mesmos. Cada um é para si mesmo o mais distante – isso 
sabem, para seu desassossego, todos os que põem à prova...A máxima – conhece te a ti 
mesmo é colocada na boca de um deus e dirigida aos homens, quase uma maldição. 
(Nietzsche, 1985, p. 157).  

Para Nietzsche, há uma consciência atrás da tua consciência, que são suas condições 

genéticas de fabricação: insultos, inclinações, experiências e inexperiências constituem o fundo 

inconsciente da conscienciae. Nesse sentido, o que a consciência diz no lema de Píndaro – venha a 

ser o que tu és, possui pressupostos que devem ser desmascarados e desmontar. Para Nietzsche 

temos diversas formas de seguir o tu deves imposto pela consciência no lema de Píndaro, e muitas 

dessas maneiras reflete o trabalho de forças reativas: falta de ânimo, individualidade, 

convencionalismo, vaidade. São as forças reativas do animal gregário, que avaliam a partir do que é 
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baixo e vil, que constroem a má ficção do imperativo categórico, do egoísmo enfermo, do egoísmo 

que não passa de cegueira, mesquinhez e debilidade de espírito. 

Mas queremos chegar a ser o que somos – os novos, os únicos, os  incomparáveis, os 

que se dão leis a si mesmos, os que acreditam a si mesmo. E para isso temos que chegar a ser os 

melhores aprendizes e descobridores de todo o legal e necessário no mundo: temos que ser físicos, 

para sermos criadores. (NIETZSCHE, 1985, p. 194). 

Mas o chegar a ser o que se é, não reflete apenas um vontade que nega a vida e que avalia 

a partir do  vil, do baixo. O lema de Píndaro pode ter um caráter libertador...conclamando nos para 

fazer de nossa vida uma obra de arte, gratuita, irrepetível, singular, única – a existência como criação 

artística no processo de autoconstituição do homem. Para chegar a ser o que somos  temos que ter 

numa das mãos a física, , a máquina de distinguir e destruir impiedosamente e na outra, a capacidade 

de criação, a arte. 

“Só é necessário uma coisa – Imprimir estilo a seu caráter, é uma arte com que raras vezes tropeçamos. 

(NIETZSCHE, 1985, p. 197). E em outro aforismo intitulado – O que se deve aprender dos artistas, 

Nietzsche afirma: entre eles  eles hatitualmente acava essa sua sutil força ali onde acaba a rate e 

começa e vida, poré nós queremos ser os poetas de nossa vida e, em primeiro lugar, do menor e do 

mais cotidiano. ((NIETZSCHE, 1985, p. 173). O chegar a ser o que se é dependeria então de uma 

espécie de vontade de arte, que tem como matéria prima a própria vida em sua singularidade e que 

deve ser cultivada, informada, esculpida como se fôssemos um escultor imprimindo uma bela forma 

em bloco de mármore. Nesse sentido, podemos dizer que a Bildung em Nietzsche assume uma 

dimensão estética ou poética, no sentido da poiesis, criação artística do índivíduo no árduo processo 

de ir ao encontro de si mesmo.  

É importante ressaltar que o chegar a ser o  que se é não descreve um processo de 

chegar a ser que conduziria a um resultado, o que se é. O devir, o vir a ser, conforme a ideia do 

eterno retorno, não flui no ser, não um substrato, uma substância, um sujeito, ego que devém nesse 

tornor-se o que se é...O vira a ser deve ser afirmado como puro devir, no qual o devém é o próprio 
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devir. E esse o que se é não é agora nenhuma realidade. O chegar a ser o que se é não implica em 

nenhuma atualização de essências ou potencialidades preexistentes. O que se é não remete a unidade, 

mas à multiplicidade, para singuralidade múltipla que é a obra de arte e que deveria ser a própria vida. 

O que somos e que temos que chegar a ser não é um objeto, um ideal, uma realidade 

objetiva ou subjetiva, ou uma ideia a ser realizada.  Tornar se o que se é, mais que um processo que 

ocorre tendo como suporte um eu, uma subjevidade, sujeito, corpo, etc,  é uma invenção de si. 

Tornar se o que se é, implica um deixar de ser isso que somos, um aviltante animal de rebanho que 

se curva sob o peso de suas degradantes virtudes, para encontrarmos a nós mesmo enquanto 

incessante devir, tornar-se...fazer-se. O homem é um animal de invenção, as diferentes formas de 

consciência, mitos, ritos, símbolos, religiões, crenças, teorias, são prova dessa inquietação desse 

animal – o homem, que se recusa a ver o fato em sua nudez ofensiva ao seu gênio inventivo. Daí, 

quando se trata do homem, não se pode distinguir realidade e ficção, mas entre má ficção (que nega a 

vida) e a boa ficção, sã, que determina a relação do homem com a própria vida e os valores. “Haveria 

então uma ficção má, temerosa e negadora da vida, e uma ficção boa, afirmativa, produtora de 

novidade, de intensidade, criadora de possibolidade de vida. (LARROSA, p. 66).  

O chegar a ser o que se é não implica um processo de autoconhecimento, descobrimento 

ou realização que um suposto sujeito poderia direcionar conforme determinados princípios, normas, 

valores, estudos, teorias, etc... Mas que um processo de auto realização do sujeito, o tornar o que se é 

exige uma invenção de si, ou seja, uma desconstrução daquilo que somos em meio ao rebanho e suas 

convenções morais e sociais, com seus medos, proibições e pequenos prazeres, para nos colocarmos 

em direção daquilo que realmente somos...Essa invenção de nós mesmos, pela qual nos tornamos 

aquilo que somos,  não é um processo dirigido pela liberdade criadora de alguns gênios ou sujeitos 

capazes de criar a si próprios. Essa invenção exige o apelo a experiência, experimentação, tornar-se o 

que se é, implicaria, então, torna se um campo de batalha, um tubo de ensaio... 

A experiência remete ao que acontece em nós e com nós, como nos colocamos em jogo.  

Se reportarmos ao sentido etmológico de experiência, veremos que o termo remete  a uma espécie de 

passagem. Contém um ex – de exterior, do exilio, do estranho, do extase, mas contém o per – de 
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percurso, do passar através, de viagem na qual o sujeito se re inventa, se ensaia a si mesmo. É óbvio 

que isso implica um perigo, um risco inerente a todo percurso, caminhar sem rumo, sem meta, sem 

ponto de chegada. Então podemos dizer que, na perspectiva de Nietzsche, o grande 

inventar=orexperimentador de si mesmo é o sujeito sem identidade real nem ideal, o sujeito cpaz de 

assumir a irrealidade de sua própria represntaça d e de submet-la a um movimento incessante ao 

mesmo tempo dstruitivo e construtivo.  

Tornar-se o que se é, implicaria então, esse desprender-se de si, esse perder o rosto...essa 

aceitação que não sou um res cogitans ou uma alma  enclausurada num res extensa ou em um 

corpo...No âmbito da experimentação não há sujeito como substancia, mas como forma a se 

compor, como permanente transformação de si...tornar se o que se é, não implica em chegar a um 

resultado no qual eu poderia me considerar pronto e acabado, ao contrário, é assumir-se como 

contingencia, inacabamento, como puro devir...no qual o que devém é o próprio devir. 

O lema de Píndaro aparece também em dois lugares no Assim falou Zaratustra. Ela 

aparece no O convalescente, que expõe o diálogo entre Zaratustra e seus animais, a águia e a 

serpente sobre o eterno retorno e em a Oferenda do mel passagem em que é impossível não fazer 

uma analogia com o episódio bíblico no qual Cristo nomeia seus discípulos como pescadores de 

homens. Não podemos esquecer que o Assim falou Zaratustra é o relato de como Zaratustra 

(Niezsche) através de uma série de experiências, expimentos e metamorfoses converte-se naquilo que 

é.  

É importante observar que o lema de Píndaro é pronunciado por Zaratustra em um 

momento preciso em que ele já não se considera tanto mestre do superhomem, mas como profeta 

do eterno retorno. Zaratustra enfim compreende que sua compreensão do superhomem ainda estava 

apegada a uma perspectiva histórico antropológica que colocava o além do homem como uma meta, 

uma possibilidade, um telos, uma esperança e um caminho de futuro, de progresso e perfeição que se 

ofereceria aos homens depois da morte de deus e da transvaloração de todos os valores. Agora o que 

importa não é a superação do homem pelo superhomem, mas pensar o eterno retorno como 
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metáfora da afirmação da vida enquanto criadora de valores – aqui entrar em jogo o conceito de 

vontade de potência. 

Retomando a seção intitulada O convalescente vemos que Zaratustra experimenta em 

seu próprio corpo a dor e a embriaguez da revelação do eterno retorno, é o momento que acaba o 

ocaso, a decadência de Zaratustra e começa uma nova ascensão até o meio dia. Depois de sete dias 

de prostação, Zaratustra é recebido por seus animais, a águia e a serpente, com a seguinte saudação: 

“teus animais sabem prefeitmente quem eras tu, Zaratustra, e o que tu chegarás a ser: eis aqui que tu 

serás o profeta do eterno retorno...Esse é agora o seu destino. (NIETZSCHE, 1972a, p. 302-303). 

Aqui o tornar-se o que se é exige a aceitação do eterno retorno e a afirmação 

incondicional da vida, entretanto, a afirmação do eterno retorno não implica a compreensão e 

aplicação de uma doutrina ou princípios e normas que direcionem nosso comportamento para um 

determinado fim. Pois essa afirmação não implica um saber, mas todo corpo e tudo que se é de 

instinto, paixão...etc. É por isso que a conversão naquilo que se é não se resolve com doutrinas, 

mandamentos, coerções, falatórios, mas no silêncio. Isso porque o pensamento abismal do eterno 

retorno é indizível, impensável e irredutível à um conceito, demonstração. Só podemos experimentá-

lo com tudo que temos de carne, sangue, paixão. 

Em A oferenda do mel, Zaratustra retoma o lema de Píndaro no âmbito de uma nova 

relação entre o profeta e os homens.  Agora Zaratustra não fala para todos os homens, como quando 

falou em praça pública anunciando a morte de Deus e o advento do além homem, tendo que se 

retirar diante da incompreensão da turba...Zaratustra também não fala para seus discípulos, para 

aqueles que um dia acreditou ser companheiros na criação de novos valores, mas que também teve 

que abandonar pois apenas queriam algo para crer. Doravante o profeta vai falar para o futuro – para 

o que não se sabe,para o que não se pode antecipar, nem prescrever e que estaria fora de qualquer 

projeto. E o que diz: 

Hoje pesco para mim com minha melhor isca os peixes mais raros...Lanço longe mesmo 

minha felicidade...para observar se muitos peixes humanos aprendem a puxar e moder minha 
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felicidade. Até que, mordendo meus afiados anzóis escondidos, necessitem subir até minha 

altura...Porque eu sou desde a raíz e desde o começo...alguém que puxa, que cria, corrige, que não em 

vão se diz a si mesmo, já faz tempo: Chega a ser o que és. Portanto, que subam agora os homens até 

mim.(NIETZSCHE, 1972, p. 323).  

O dictum de Píndaro é agora a mensagem de um mestre que não diz nada e que não se 

dirige a ninguém. Zaratustra não quer ser pastor de uma nova fé, ele quer ser uma exigência nova. 

Ele não tem nenhum verdade para bradar, ele gera uma tensão. Zaratustra sabe que aqueles que 

oferecem uma fé, uma verdade, um saber, mentem que são bondosos, mas só querem oprimir e criar 

discípulos ou crentes. Zaratustra quer nos ensinar a tornamo-nos o que somos... campos de batalha, 

experimentos que testam os limites da vida abrindo novos horizontes, instaurando novas formas de 

ser e estar no mundo. O verdadeiro mestre deve ter o tempo, a solidão e silencio do pescador, que 

atrai seus peixes não para atá-los a si como discípulos. “O mestre puxa e eleva, até que cada se volte 

até si e vá além de si mesmo, até que cada chegue a ser o que é.” 

O intinerário do lema de Píndaro na obra de Nietzsche tem seu epílogo no Ecce Homo. 

Ele aparece no subtítulo da obra que conta o percurso do pensador até si mesmo, sem tem a 

pretensão de revelar um caminho, um método para se chegar a verdade sobre si. Não há um 

caminho pronto, traçado de antemão pelas doutrinas, religiões, morais, que pudesse nos levar a nós 

mesmos. O caminho para tornar-se o que se é  tem que ser inventado a cada instante em meio a 

contigência, gratuidade, acasos inerentes à vida. E a razão não pode ser aqui considerada uma guia 

confiável com seus métodos, imperativos e princípios. Os instintos devem nos guiar por esse 

labirinto repleto de incertezas e homens de convicções que se colocam como guias. 

Nesse processo de tornar-se a si mesmo, não há um sujeito ou eu que se desdobra sobre 

si, ampliando o conhecimento de si mesmo. Esse ir em direção a si mesmo, não é um caminho 

previamente aberto que nos levaria a uma essência ou eu escondido. Atrás de um véu sempre há 

outro véu, atrás de uma máscara outra máscara. O tornar-se o que se é exige uma invenção não uma 

descoberta, uma conquista não uma realização, exige um criar-se a si mesmo como o artista cria sua 

obra.  
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Mas como ser artistas de nós mesmos? A primeira regra é seguir o próprio instinto, 

deixa-lo trabalhar inconscientemente preparando qualidades e capacidades singulares. O trabalho em 

direção a nós mesmos começa inconscientemente e por muito tempo a consciência ignora o trabalho 

secreto dos instintos. Assim, para tornamo-nos aquilo que somos, não precisamos aderir 

conscientemente a princípios, seitas, religiões, mestres. Não temos que saber onde o caminho nos 

leva, temos que saber perder tempo, vagabundear, não luta ou se esforçar por nada concreto, não 

propor, nem aspirar nada. Apenas fazer de seu corpo um instrumento de intensificação da vida, de 

experimentos que certamente chocarão o rebanho. A segunda regra nessa caminhada em direção a 

nós mesmos, é ter mestres, mas sem se identificar com eles assumindo suas verdades, seus vícios, 

seus medos. Na verdade, devemos aprender a suspeitar dos metres e saber o momento certo de 

abandoná-los e até mesmos nos perder... 

O fato é que o relato autobiográfico do Ecce Homo que expõe o devir de Nietzsche em 

direção a si mesmo, através do seu tornar-se outro, de suas  máscaras, desvios, equívocos e erros 

inerentes à toda existência singular, explode a ideia de um sujeito como substancia ou substrato 

dessas transformações e aniquila a ideia de bios enquanto vida própria, pessoal.  

Repitamos aqui o dictum de Zaratustra: 

"Sozinho vou agora,  meus discípulos! Também vós ide embora, e sozinhos! Assim quero 
eu... Afastai-vos de mim, defendei-vos de mim! E, melhor ainda, envergonhai-vos de mim ! 
Talvez vos tenha enganado. O homem do conhecimento não precisa somente amar seus 
inimigos, precisa também odiar  seus amigos.Paga-se se mal a um mestre, quando se 
continua  sempre a ser apenas o aluno. Vois me venerais, mas,  e se um dia sua veneração 
desmoronar? Guardai-vos para que não vos esmague uma estátua...Sois meus crentes, mas 
que importa  toda crença.! Ainda não vos havíeis procurado, então me encontrastes. Assim 
fazem todos os crentes. Agora vos mando me perderdes e vos encontrardes, e somente 
quando me tiverdes todos renegado, eu retornarei a vós...Com outros olhos eu procurarei 
os meus perdidos....Com um outro amor, eu vos amarei então...Quem tem ouvidos, que 
ouça...  
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O MUNDO DE SOFIA: AS CIRCUNSTÂNCIAS ENTRE A LUZ E A SOMBRA 

 
Prof. Dr. Wilson paiva 

Faculdade de Educação/UFG 
 

Resumo: 

O filósofo genebrino Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) foi um dos maiores expoentes da intelectualidade européia do 
século XVIII e que, juntamente com os demais, não escapou de  reproduzir em seus escritos a visão da família patriarcal 
e papel de passividade da mulher, negando-lhe a mesma educação projetada ao homem. Fato que acontece em maior ou 
menor grau nos escritos de Diderot, Barão de D’Holbach e de A. L. Thomas, além da produção inglesa nos nomes de 
Hume, Smith e Burke. Na França o nome da M. D’Epinay surge como contraponto a essa perspectiva e seus escritos 
lançam luz à questão; mas é com a inglesa Mary Wollstonecraft que o estatuto da mulher ganha mais visibilidade, saindo 
da sombra na qual se encontrava. Porém, a leitura dela de Rousseau é bastante crítica e em quase todas as obras o nome 
do filósofo genebrino aparece como referência de alguém que pensou somente na educação do homem, negligenciando 
totalmente a educação da mulher e seu papel político na sociedade de então. Principalmente no livro A vindication of the 
rights of woman (A reinvindicação dos direitos da mulher), Wollstonecraft interpreta que a educação apresentada no Emílio 
é um plano específico para o homem, e não para a mulher – a qual deve passar por apenas um treino a fim de que seja 
agradável aos homens. Para ela, o que podemos chamar de “mundo de Sofia” é voltado para apenas agradar o homem e 
servir de objeto sujeito a sua vontade. Enquanto a figura de Emílio simbolizaria as luzes, Sofia estaria nas trevas do 
conhecimento, da virtude e da cidadania. Visão que se perpetuou ao longo dos séculos XIX e XX, influenciando leitores, 
como a historiadora francesa Elisabeth Badinter, com repercussões no Brasil, nos textos de Nísia Floresta, por exemplo  
Parte verdade, essa visão não diz tudo. Ou seja, as circunstâncias do personagem criado por Rousseau para ser a 
companheira do protagonista Emílio não estaria totalmente nas trevas, como criticou Wollstonecraft; mas, também, não 
poderia estar no mesmo lugar que Emílio, considerando a visão de mundo patriarcal de quase todos iluministas, 
incluindo Rousseau. Entretanto, ao tomarmos os exemplos de vida de filósofo genebrino em suas relações com as 
mulheres, alguns trechos do Emílio e até algumas obras, como a Júlia ou a Nova Heloísa, podemos até dizer que o mundo 
de Sofia não era de completa penumbra, embora não fosse iluminado tal como era o deu seu esposo, Emílio. 

 

Introdução  

 Os expoentes da intelectualidade européia do século XVIII, em sua grande maioria, 

não escaparam de reproduzir em seus escritos a visão da família patriarcal e o papel de passividade da 

mulher, negando-lhe a mesma educação projetada para o homem. Perspectiva que pode ser 

encontrada em maior ou menor grau nos escritos de Rousseau, Diderot, Barão de D’Holbach, de A. 

L. Thomas, e até de mulheres, como Madame de Genlis, Madame de Maintenon, e a Marquesa de 

Lambert; além da já conhecida produção masculina inglesa nos nomes de Hume, Smith e Burke.  
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 Na França o nome de Madame D’Epinay surge como contraponto a essa perspectiva, 

e seus escritos, juntamente com a produção intelectual da inglesa Mary Wollstonecraft, podem ser 

considerados como as vozes com as quais o estatuto da mulher passa a ganhar mais visibilidade, 

saindo da sombra na qual se encontrava. Além, é claro, de Olympe de Gouges (1791), em sua famosa 

Declaração dos direitos da mulher, quando diz logo no primeiro artigo: “A mulher nasce livre e 

permanece igual ao homem em direitos”. Enquanto M. D’Epinay foi próxima de Rousseau e Gouges 

tenha considerado o filósofo como um “amigo das mulheres” (OZOUF, 1997, p. 240), a filósofa 

inglesa, embora reconhecendo a genialidade de Rousseau, foi mordaz em sua crítica e em quase todas 

as obras o nome de Rousseau aparece como referência de alguém que pensou somente na educação 

do homem, negligenciando totalmente a educação da mulher e seu papel político na sociedade de 

então.  

 Principalmente no livro A vindication of the rights of woman (A reinvindicação dos direitos 

da mulher), Wollstonecraft interpreta que a educação apresentada no Emílio é um plano específico 

para o homem, e não para a mulher – a qual deve passar por apenas um treino a fim de que seja 

agradável aos homens. Para ela, o que podemos chamar de “mundo de Sofia” é voltado para apenas 

agradar o homem e fazer da mulher um objeto sujeito à vontade dele. Crítica que também vamos 

encontrar, embora em menor grau, na obra Les conversations de l’Emilie, escrito por  M. D’Epinay em 

forma de diálogo peripatético entre uma garota e sua mãe: “eis as reflexões um pouco austeras, mas 

verdadeiramente filosóficas” (1781, Tome 2, p. 2).  

 Para ambas as autoras, enquanto a figura de Emílio simbolizaria as luzes, Sofia estaria 

nas trevas do conhecimento, da virtude e da cidadania. Visão que se perpetuou ao longo dos séculos 

XIX e XX, influenciando leitores, como a historiadora francesa Elisabeth Badinter, com 

repercussões no Brasil, nos textos de Nísia Floresta, por exemplo (no livro Direitos das mulheres e 

injustiça dos homens), ou no romance de Violeta Leme (sob o pseudônimo de Dora Lice), O calvário de 

uma professora, apenas para citar alguns.  

 Parte verdade, essa visão não diz tudo. Ou seja, as circunstâncias da personagem 

criada por Rousseau para ser a companheira do protagonista Emílio não estaria totalmente nas 
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trevas, como criticou Wollstonecraft; mas, também, não poderia estar no mesmo lugar que Emílio, 

considerando a visão de mundo patriarcal de quase todos os iluministas, incluindo Rousseau. 

Entretanto, ao tomarmos os exemplos de vida do filósofo genebrino em suas relações com as 

mulheres, alguns trechos do Emílio e de outras obras, como a Júlia ou a Nova Heloísa, podemos até 

dizer que embora o mundo de Sofia não fosse iluminado tal como era o de seu esposo, não era de 

completa penumbra.  

A condição da mulher na França do século XVIII  

 Não é nenhum segredo que a condição da mulher no século XVIII não era das 

melhores. Edmond et Jules de Gouncourt (1862) já relatam em seu livro La femme au dix-huitième siècle 

que quando nascia uma mulher a família não a recebia com alegria e festa, mas com decepção - uma 

perspectiva de “costume e consciência” (p. 14), como eles dizem, que moldou as relações familiares 

e, consequentemente a educação desse século, e pode ser prospectada em diversas obras.  

 Dando uma olhada na Enciclopédia (DIDEROT, 2015, p. 118 - vol. 5), o grande 

empreendimento intelectual do século XVIII, é possível classificá-la como um movimento 

inteiramente masculino, sem a contribuição das mulheres do círculo cultural, como Madame 

d’Epinay, Madame du Châtelet, Madame d’Esclavelles, entre outras que tinham presença marcante 

nos salões e nos saraus parisienses, quando não eram elas mesmas as donas do espaço em que 

intelectuais se reuniam para saraus, debates e jogos. Além disso, mesmo que os intelectuais 

iluminados e autores da Enciclopédia tenham dado grande contribuição para a libertação do homem 

das amarras da Igreja e da Coroa, pois eram em grande parte republicanos, materialistas e 

humanistas, nada fizeram pela emancipação das mulheres. Nem Voltaire, tão libertino, ousou 

escrever muito no verbete “mulher” em seu Dicionário filosófico, a não sobre as diferenças físicas, além 

de críticas contra Montesquieu e a poligamia, sem contudo tomar uma posição clara.  

 Ainda analisando a Enciclopédia, podemos ver que o verbete [mulher] foi colocado, 

propositadamente ou coincidentemente, não é possível afirmar, entre os verbetes [moral] e [paixões]. 

E na leitura do artigo de Desmahis, o responsável pelo verbete, não tem como fugir muito dessa 
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condição: ou seja, a de um ser que deve controlar as paixões pelo disciplinamento moral que recebeu. 

Será ela virtuosa se sobressair o rigor estético das “curvas”, a “fineza dos traços” e os demais 

atributos distintivos de sua natureza, quais sejam os da bondade, da delicadeza, da beleza e do 

encanto - o que, evidentemente, poderá purgar seu lado menos virtuoso, o qual se manifesta na 

falsidade, na dissimulação e no espírito vingativo, conforme podemos depreender do texto do 

verbete.  

 Mais do que isso, é a moral masculina que se impõe para o controle das paixões, pois 

como diz o mesmo autor: “a natureza parece ter conferido aos homens o direito de governar” (p. 

121). Opinião compartilhada por Antoine Léonard Thomas, em seu famoso texto Ensaio sobre o 

caráter, os costumes e o espírito das mulheres no diferentes séculos. Ainda que este autor faça elogios à 

“superioridade” do espírito feminino, das nobres e guerreiras do passado, finaliza ressaltando que as 

mulheres têm menos o sentido de justiça e são incapazes de sentimentos universais. Portanto a 

mulher ideal seria aquela que soubesse controlar seu amor-próprio e canalizasse sua inteligência para 

as virtudes domésticas.  

 E essa perspectiva é bastante clara quando lemos os tratados de educação e os planos 

de ensino voltados para as mulheres, que circulavam em toda a Europa; alguns com bastante sucesso, 

como o famoso texto de John Gregory, A father’s legacy to his daughters, os quais invariavelmente 

defendiam a preparação educacional feminina para fins matrimoniais. Como afirma Badinter (2003, 

p. 370), “De Fenelon a Madame de Genlis, passando por Madame de Maintenon, a Marquesa de 

Lambert e Rousseau, os pedagogos perseguiram uma mesma finalidade: formar as meninas para 

serem futuras esposas, mães e donas-de-casa”. Ideia que se estendeu até o século XIX na voz da 

criminalista Gina Lombroso, autora do livro A mulher na sociedade atual, para quem as atividades 

políticas não seriam convenientes à mulher, a qual deveria dedicar-se ao cuidado da família (1929), 

repetindo uma ideia que vamos encontrar em Rousseau: a de que o homem deve “reinar” na cena 

pública e a “mulher” reinar na cena privada.  

 Entretanto, mesmo que Rousseau tenha feito uma dura crítica à religião, à política e à 

educação de seu tempo; e tenha sido indiferente à essa condição que se projetava à mulher no século 
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XVIII, há uma poética defesa da mulher na personagem de Júlia que, por uma razão de foco 

masculino necessário, não vamos encontrar no universo de Sofia.  

O mundo de Sofia  

 Considerando, assim, que o romance Julia ou a Nova Heloisa concede mais 

protagonismo à mulher, ao ponto de ser Julia uma espécie de “primeiro-ministro” da comunidade de 

Clarens e quase uma “sacerdotisa” do jardim que edificara, o Eliseu, no tratado de educação 

encontramos uma mulher diferente, que nem gosta de atividades na terra, como no jardim. Sofia é a 

mulher-comum, pequeno-burguesa e que embora tenha sido bem educada, entrega-se à paixão e 

assim desencaminha o matrimônio. Por isso, estará Sofia condenada ao obscurantismo, sem a luz do 

conhecimento e sem utilidade na via social? Ou seja, estaria Wollstonecraft certa, quando diz que 

Rousseau “celebra o barbarismo” (1996, p. 14) em sua teoria política e, tal como o Dr. Gregory, 

projeta uma educação da mulher para o simples conformismo e para que seja o “membro mais inútil 

da sociedade”? (Idem, p. 21).  

 À primeira vista, o que nos parece no Emílio, é que o mundo de Sofia não passa, na 

verdade, de um mundo de mera submissão e compromisso às obrigações familiares; e a educação 

projetada por Rousseau faz dela a dócil companheira que os homens desejavam. Embora possa ter 

ideias, dar opiniões e contribuir com a administração do lar, deve ser educada desde cedo à obedecer 

e a sofrer injustiças. Sofia deve saber cantar, dançar e conversar animadamente, sem se preocupar 

com as questões de metafísica e teologia (p. 729).  

 Porém, algo mais se descortina quando nos detemos um pouco mais sobre as 

reflexões contidas no Livro V, refletindo-as à luz de outras obras, e percebemos certas nuances que 

contradizem algumas críticas, como a de Wollstonecraft. A ideia da mulher como propriedade e 

domínio - e muitas vezes fazendo comparação com a posse da terra - era comum no século XVIII. 

Mesmo assim, ao desposar Sofia, Emílio não iria simplesmente “amanhar”, “semear” e cuidar de sua 

propriedade, tal como foi ensinado a fazer quando era criança e recebera um pedaço de terra para 

lavrar, em forma de acordo contratual com seu dono (Episódio das Favas). Enquanto o Sr. de 
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Wolmar pode ser considerado o proprietário legal de Júlia, haja vista o contrato matrimonial 

estabelecido; e Saint-Preux o possuidor, por ser seu amante e possuir sua alma, no Emílio amante e 

esposo são o mesmo. Por isso Rousseau prefere usar o termo “companheira”, logo no início do livro 

a qual precisava “de um amante” (p. 475). O que reverbera o plano platônico (A República) do bom 

filho, o bom pai, a boa mãe e o bom marido na constituição do Estado. Por isto e pelos elogios que 

Rousseau faz às mulheres espartanas e romanas, parecem- me equivocadas as críticas de 

Wollstonecraft sobre o barbarismo na teoria política de Rousseau; bem como a de Badinter (In 

THOMAS; DIDEROT; D`EPINAY, 1991) de que a mulher rousseauniana é tola e inculta.  

 Sofia foi “bem nascida” e teve uma das melhores educações de seu tempo e ajudou a 

governar a casa de seus pais. Criada como tesouro por eles, em forma de educação doméstica, essa 

“aluna da natureza” (p. 482), aprendeu de imediato a ser modesta, bem comportada e até requintada 

ao seu modo, além de ter desenvolvido os talentos naturais, como o canto. Bem orientada pela 

família, Sofia foi levada, contra o costume, a escolher o próprio esposo - o que não era comum na 

época.  

 Assim, tendo escolhido e sido escolhida “por concordância dos corações” (p. 493), 

Sofia contraiu matrimônio e ganhou alguém que a ajudou em sua formação, como nos relata o Jean-

Jacques (p. 501-2): “Sofia gosta de cantar, ele canta com ela (...) ensina música (...) dança com ela (...) 

afina o cravo para ela (...), dá lição de filosofia, de física, de matemática, de história, de joelhos diante 

dela, passeia à cavalo com ela para ver as belezas do campo, acompanha-a em seus passeios à pé 

pelas campinas”. Como chamar essa mulher de “tola” e “inútil”? Como não se encantar com essa 

cena?  

 Cena idílica que nos lembra o lirismo da Idade do Ouro, a “época feliz” do Ensaio 

sobre a origem das línguas e do Segundo discurso, cuja condição de felicidade foi extinta pelo 

desenvolvimento da imaginação, pelo desenfreamento das paixões e pelo progresso do amor-

próprio. Longe de ser “tola e inculta”, no entanto Sofia tinha uma “razão prática”, e diante do novo, 

do inexplorável, fez como o “verdadeiro fundador da sociedade civil que tendo cercado o terreno 

disse isto é meu (1999b, p. 87), no sentido de domínio. Por exemplo, é possível ver que ainda no 
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período do namoro Sofia desenvolveu o amor-próprio ao ponto de irritar-se e desprezar seu amado e 

o preceptor (1973, p. 518-9) pelo fato de não terem chegado à hora marcada.  

 Percebendo então que Emílio acaba tornando-se um “escravo” do amor- próprio de 

Sofia, de seus caprichos e desejos, o preceptor resolve separá-los para um período de tempo, 

explorando, bem antes que a romancista inglesa Jane Austen, principalmente em sua obra mais 

famosa, Razão e Sensibilidade, os perigos de um relacionamento atraído apenas pela paixão. E para 

evitar o desenfreamento dessa paixão, alimentando o amor-próprio, Rousseau prevê aqui uma 

fenomenologia da memória que se diferencia da imaginação e da representação criativa. Tomando 

aqui a perspectiva de Paul Ricoeur (2007), o que há no Emílio é um exercício mnemônico, isto é, da 

mneme e não da anamnesis. Ou seja, enquanto que a anamnesis é entendia como um esforço, uma prática 

da memória para relembrar algo, a mneme é uma lembrança-afeto, algo que vem da alma, 

espontaneamente, causando nostalgia (saudade).  

 Emílio passará por um processo de desenvolvimento da admiração, admirando o 

presente pela observação sensual do que vê, em suas viagens, e o ausente pela memória de sua 

amada. Algo que nos remete ao Teeteto de Platão que coloca a admiração como origem da filosofia.1 

Para se evitar os opostos extremos entre a cópia perfeita, o eikon (que poderia ser uma foto de Sofia) 

e o phantasma, ou seja, o simulacro ou cópia defeituosa, Emílio precisa exercer sua capacidade de 

reviver os doces momentos que experimentou nos dias de namoro e as virtudes da amada, agora em 

sua ausência. Memória e admiração são aguçadas com as viagens. Portanto, o sentido de “escala” (p. 

542) que é empregado para as medidas das leis políticas das regiões visitadas, deverá tornar-se um 

instrumento de medida também dos sentimentos.  

 Não é à toa que o preceptor faz Emílio ler Telêmaco, livro que contém a história do 

filho de Odisseu que passa os dias buscando na memória a figura de seu pai que partiu de Ítaca para 

a guerra. Sofia também leu a obra e, certamente, deve estar como o jovem, contando os dias para a 

                                                 

 

1
 “Sócrates - Estou vendo, amigo, que Teodoro não ajuizou erradamente tua natureza, pois a admiração é a 

verdadeira característica do filósofo. Não tem outra origem a Filosofia”. (PLATÃO, 2001, p. 55). 
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volta de seu herói. O final do livro é bastante conhecido: o casal se une em matrimônio e recebe os 

conselhos para sua felicidade. Um deles deve ter provocado a ira de Wollstonecraft e outras 

mulheres: “Tornando-se vosso marido, Emílio tornou-se vosso chefe cabe-vos obedecer, assim o 

quis a natureza” (p. 567), diz o preceptor encerrando sua obra.  

 E para quem conhece a obra Emílio e Sofia ou os solitários, sabe que não viveram felizes 

para sempre. Talvez a morte de seus pais e da filha tenha-lhe provocado a desilusão da vida, levando-

a à indiferença. Em busca de preencher o vazio, convenceu Emílio a mudar-se para a cidade, 

contrariando o conselho de Jean-Jacques e a vontade de Emílio. O que veio a seguir foi 

desentendimentos, traição e separação, levando seu mundo a um desfecho bem diferente do fim 

virtuoso de Júlia.  

Considerações Finais  

 Diante de um quadro sócio-histórico no qual, segundo Edmond e Jules de 

Gouncourt (1862), a primeira educação dada a uma mulher não tendia a outra coisa a não ser corrigir 

sua vivacidade, controlar sua infância e seu movimento natural, além de reprimir seu caráter e seu 

corpo, a educação recebida por Julia destoa bastante dessa acepção e vai muito além da 

aprendizagem do catecismo, da música (canto, dança e cravo) e da artes domésticas. Além disso, foi 

ela quem planejou, construiu e administrou o Eliseu, o exemplar jardim à moda inglesa. Segundo 

Keith Thomas (1988), o uso da metáfora do jardim tinha suas raízes na tradição clássica, mas com 

uma dimensão espiritual, religiosa - o que faz de Júlia uma sacerdotisa, alguém que com honestidade, 

talento, carisma e benevolência (o que se espera de qualquer sacerdote), pode exercer seu domínio. 

Como o próprio Rousseau afirma no Emílio (1973, p. 461): “mas a mulher a um tempo honesta, 

amável e circunspecta, a que força os seus a respeitá-la, a que tem reserva e modéstia, em uma 

palavra a que sustenta o amor pela estima, manda-os a um simples sinal ao fim do mundo, ao 

combate, à guerra, à morte em o querendo. Este império é belo, parece-me, e vale a pena adquiri-lo”.  

 Se Sofia não teve o mesmo caminho educativo que Julia é porque enquanto esta 

representava o projeto rousseauniano de educação da mulher, a outra fora educada pelo sistema de 
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educação doméstica da sociedade francesa de então, nos moldes de Gregory e dos demais que se 

lançaram à tarefa de redigir tratados sobre o tema e por eles ficaram tão famosos.  

 Por fim, o que pretendo dizer é que entre a condição geral de secundaridade e 

submissão da mulher oitocentista, vivendo nas sombras do elemento masculino, e o status de 

iluminação que Wollstonecraft, de Gouges e Nísia Floresta advogavam há uma escala na qual Sofia 

pode ser posicionada no meio termo, na liberdade dessas comparações. De uma forma ou de outra a 

perspectiva rousseauniana fomentou o debate tanto na Europa quanto no Brasil, de modos que 

desde Nísia Floresta, Violeta Leme, entre outras, até hoje estamos a debater o tema.  

 E como o próprio Rousseau nos adverte, em seu pequeno texto Ideé de la méthode dans 

la composition d’un livre, inserido na série Mélanges de littérature et de morale, das Oeuvres Complètes (T. II, p. 

1247), “a última parte de uma obra pode ser empregada em comparar”, gostaria de fazer então uma 

comparação entre Emílio e Sofia, remetendo-me à advertência de Larrère (2012, p. 94 - tradução 

livre) quando diz: “Sem dúvida que a Sofia não é uma mulher de conhecimento, mas Emílio não é 

um homem de ciência. A recusa do intelectualismo não pode ser aplicada somente à educação de 

Sofia”. Ou seja, ambos eram sábios, mas ambos tolos porque deixaram-se levar pelo desregramento 

do amor próprio de alguém que (no caso Sofia) não fora educada tal como Emílio. Por isso seu 

mundo ruiu. Não tinha como dar certo.  
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Resumo 

O texto que se segue tem por problemática a questão da Psicologia no âmbito da liberdade e da formação a partir do 
espírito na unidade da alma com a consciência. Propõe-se descrever o surgimento da seção Consciência-de-si da obra 
Fenomenologia do espírito, de G. W. F. Hegel (1770-1831) como etapa de formação da cultura ocidental que ascende da 
submissão da physis do período da antiguidade clássica e do modelo cristão medieval à modernidade moderna. Trata-se 
de descrever a emergência da liberdade na cultura ocidental como resultado da formação da consciência que ascende da 
representação ao conceito, apartir da suprassunção da Consciência. A liberdade surge como junção do em-si com o para-
si, momento no qual o homem se põe como doador de sentido e de finalidade, próprio do contexto filosófico emergente 
na modernidade moderna. Este texto se inicia situando o surgimento da seção Consciência-de-si, passando pelo resultado 
da dialética da dominação e servidão, no findar da qual surge o estoicismo solipicista, o cepticismo e a consciência infeliz. 
Nesse contexto a liberdade que emerge se desenvolve na interioridade estoica, na exterioridade céptica e se estabelece na 
infelicidade de unir esses opsotos, sem que se conceba nessa união. As noções de espírito e de Psicologia aparecem como 
gonzo que permeia a necessidade da alma, mediada pela consciência, elevar-se ao conhecimento verdadeiro do homem, 
na junção entre a história universal e individual. 

Palavras-chave: Psicologia. Espírito. Liberdade. Formação. Dialética. 

 

1. Introdução 

A seção ‘Consciência-de-si’ (B. Selbstbewuβtsein), da Phänomenologie des Geistes inicia-se com 

um subtítulo sugestivo: “a verdade da certeza de si mesmo” (Die Wahrheit der Gewiβtheit seiner selbst). 

Resultado dos desdobramentos anteriores, pelos quais a consciência natural passou, na série das 

figuras com as quais ela se defrontou – e nos quais a certeza era tida como verdade -, a consciência-

de-si surge como a verdade da consciência. Na seção ‘Consciência’, essa certeza enquanto verdade se 

manifestou evanescente e a consciência não deu conta de determinar a verdade pretendida. Aliás, o 

isto da ‘Certeza Sensível’, a coisa da ‘Percepção’, a força da ‘Força e Entendimento’ não deram conta de 

se firmarem na sua pretensa conclusão de que a certeza era a verdade. A seção ‘Consciência-de-si’ 

(Selbstbewuβtsein) se apresenta enquanto síntese dessa fase frustrada da consciência, mas enriquecida 

pelos desdobramentos pelos quais ela passou. Agora, sim, a certeza iguala-se à sua verdade. A certeza 

é o objeto e a consciência-de-si é, para si mesma, seu verdadeiro. 
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Com a seção ‘Consciência-de-si’ entramos, afirma Hegel, na terra pátria da verdade. 

Trata-se do saber de si mesmo em contraposição à seção ‘Consciência’ (Bewuβtsein), o saber de um 

outro. O saber que pretende ser de si mesmo, conserva em si o saber de um Outro. A ‘Consciência-

de-si’ (Selbstbewuβtsein) se inicia anunciando a si mesma enquanto causada e causante, numa identidade 

presente desde sempre. O absoluto encontra-se, agora, para a consciência, em sua terra firme. Ele, 

enquanto a consciência pensa causá-lo para ela – no fundo permitido por ele – se estende além. 

Torna-se causante. A consciência-de-si é auto-causante. 

A primeira figura da seção Consciência-de-si é a dialética da dominação e servidão 

(Selbständigkeit und Unselbständigkeit des Selbstbewuβtsein; Herrschaft und Knechtschaf). Nela ocorre a busca 

pelo reconhecimento, passando do seu aspecto puro ao fenomenológico, e desemboca na segunda e 

última figura dessa seção: Liberdade da Consciência-de-si: Estoicismo, Cepticismo e a Consciência 

Infeliz (Freiheit des Selbstbewuβtsein; Stoizismus, Skeptizismus und das unglückliche Bewuβtsein). Apresenta-se 

a consciência estóica para a qual a consciência é sua essência, o negativo (Negativ) da relação que 

ocorreu na primeira figura entre a dominação e a servidão; ela reuni em si o solipsismo do senhor 

com o trabalho do escravo em seu agir livre; sua essencialidade encontra-se no pensar. O cepticismo 

é a realização do que era somente conceito no estoicismo, retira-se da infinitude do pensamento e se 

desloca ao ser-aí. A consciência infeliz reuni a interioridade do estoicismo e a exterioridade do 

cepticismo, tornando-se cindida dentro de si mesmo; sua essência é exactamente essa contradição. 

Trabalhar o tema da Psicologia no âmbito da figura Liberdade da Consciência-de-si: 

Estoicismo, Cepticismo e Consciência infeliz torna-se um desafio que merece delimitação teórica. O 

sistema hegeliano se subdivide em Ideia, Natureza e Espírito. A Ideia se subdivide em Ser, Essência e 

Noção; a Natureza se subdivide em mecânica, Física e Orgânica; e o Espírito se subdivide em 

subjectivo, objectivo e absoluto. A Psicologia é o estudo da formação do espírito do indivíduo na 

efetividade de sua liberdade. Considerando que o pensamento de Hegel não é a physis, da antiguidade 

clássica, nem a consciência ou o sujeito da modernidade moderna, mas o espírito, entendido como 

sua manifestação; e ainda que Hegel parte do espírito, é possível enfocar o tema da Psicologia, da 

liberdade e  da formação no âmbito da Fenomenologia do espírito. Ressalta-se, no entanto, que se o 
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absoluto, enquanto indeterminado no começo do saber e do ser, se mostra, no âmbito da 

Fenomenologia do espírito, à consciência, mediante as figuras-de-espírito, é possível pensar esses temas 

antes do surgimento da figura Espírito, uma vez que ele se manifesta – mesmo que a consciência dele 

não tenha consciência – desde o começo da obra supracitada. Essa é a tarefa a ser realizada neste 

escrito. 

2. Liberdade e infelicidade 

A segunda parte da seção ‘Consciência-de-si’ se apresenta como fecho desta seção e 

passagem à seção seguinte, ‘Razão’ (Vernunft), na qual a razão é posta enquanto verdade da 

‘Consciência’ e da ‘Consciência-de-si’.
2
 Trata-se, de forma bem característica, da articulação entre 

exterior e interior. Na fase anterior, Selbständigkeit und Unselbständigkeit des Selbstbewuβtsein; Herrschaft 

und Knechtschaft, a consciência-de-si parte da vida e se endereça pela dialética do reconhecimento ao 

gozo da vida, mas no aspecto negativo. Polos inicialmente distintos, senhor e escravo se enriquecem 

na medida em que, na busca da realização do seu gozo, o senhor se vê na presença intermediária do 

servo entre ele e seu objeto de desejo. A dialética do reconhecimento começa a emergir no meio da 

vida. As nuances dessas experiências põem a característica inicial do senhor, para além da própria 

vida. Ele se basta, inicialmente, a si mesmo. Sente-se conhecedor de si mesmo e pensa ter o mundo 

em suas mãos. No decorrer do percurso textual, o senhor se vê diante da necessidade de 

relacionamento com o servo. Mais ainda, ele se percebe necessitado do trabalho do servo. Sem o 

servo, seu gozo fica irrealizável. Pela angústia, característica do servo, e sua exteriorização no 

trabalho, este forma o objeto, emprestando-lhe seu desejo refreado, inscrevendo-se naquele. Assim, 

ser-em-si e ser-para-si já não se encontram apartados. Surge a liberdade quando o trabalho impõe 

uma forma no mundo (Jarczyk & Labarrière, 1989, 72).
3
 

                                                 

 

2
 Ver JARCZYK, Gwendoline & LABARRIÈRE, Pierre-Jean. Hegel: le malheur de la conscience ou l’accès à la 

raison – texte et commentaire. Paris: Aubier-Montaigne, 1989, p. 71. 
3
 “Ce qui fut gagné – le valet se trouve porteur de ce savoir nouveau – c’est ‘expérience de la “culture”, au sens 

premier où le travail impose une forme au monde”. 
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Mas a consciência ainda não se dá conta de que esse resultado do formar (formieren) faria 

com que ela se colocasse a si mesma, em sua simplicidade, na diferença absoluta. Ela ainda 

permanece na alçada dicotômica do ser-em-si diante de uma outra consciência, a do senhor, como 

ser-para-si. Ela se vê enganosamente livre, uma vez que teria emprestado ao objeto seu desejo 

refreado que, por meio do trabalho, o formou. Ela compreende liberdade pelo aspecto do seu 

trabalho, colocando-se independente do senhor. Mas não consegue, ainda, fazer coincidir o ser-em-si 

com o ser-para-si. Tenta se resguardar no solipsismo do ‘Eu sou Eu’; mantém-se no aspecto do saber 

e ainda não consegue compreender que sua exteriorização só fora possível porque algo por detrás da 

consciência a empurrou adiante. Trata-se da substância, enquanto indeterminação, posta no começo 

da Phänomenologie. 

No entanto, trata-se, também, de uma mesma coisa, a forma e o ser-para-si. O conceito 

da consciência independente, por sua vez, nada mais é do que o ser-em-si, a consciência. O ser-em-si, 

a coisidade, que recebeu a forma do trabalho refreado, não é outra coisa senão a consciência. A 

consciência é, em si mesma, o puro movimento da consciência, algo que pensa, livre. Hegel desloca a 

afirmação kantiana do ‘Eu sou Eu’ (Ich bin Ich) para o ‘Eu sou livre’ (Ich bin frei). A distância é enorme. 

A consciência-de-si é consciência pensante em geral (Hegel, 1952, p. 154 e 1992, p. 154-55)
4
 E é 

nisso que consiste o pensar, não um eu abstrato, mas a conjunção do ser-em-si com o ser-para-si 

nela. O que está próximo também se encontra para, destinado a… É dessa forma que Hegel tenta 

escapar das armadilhas kantianas. Muda-se o conceito de representação dos filósofos modernos. 

Não se trata mais de desvelar o velado da natureza,
5
 no aspecto daquilo que esconde no 

ato de se pôr, como um recurso transcendental, mas da imanência do absoluto que se põe e se afasta; 

                                                 

 

4
 “sie denken des Bewuβtsein überhaupt”. 

5
 Ver as considerações sobre a noção de representação nas obras tanto de Michel Foucault quanto nas de François 

Jacob e Jacques Monod. Cf. FOUCAULT, Michel. Les Mots et les Choses – une archéologie des sciences humaines. 

Paris: Gallimard, 1966. Ver, também, JACOB, François. La Logique du’Vivant. Paris: Gallimard, 1970. Há, também, 

a obra de MONOD, Jacques. Le Hasard et la Nécessité. Paris: Seuil, 1970. Em português, o filósofo José Ternes 

interpretou esse problema com muita precisão e cautela. Cf. TERNES, José. Michel Foucault e a Idade do Homem. 

Goiânia: Ed. UCG: Ed. UFG, 1998. 
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ele não se esconde, como uma impossibilidade conceitual, mas como possibilidade de conceituá-lo 

não enquanto determinação fixa e sim pelo viés de uma filosofia da história. Assim, Hegel defende 

que o pensar não se move em representações ou “figuras”, mas exatamente enquanto conceito.
6
 Isto 

é, o pensar se move num ser-em-si (Ansichsein) diferente que imediatamente para a consciência não é 

nada diferente dela. Trata-se da “crítica” de Hegel à concepção de representação dos pensadores 

modernos. Não é somente algo que é para mim, mas, ao mesmo tempo em que é para mim, é meu 

conceito. Reuni na consciência o em-si e o para-si. Em outros termos, não se trata de uma 

representação de uma “figura”, algo fixo, mas de uma representação de uma figura enquanto ser-

sendo (das Seiende). É um ser-sendo enquanto na consciência mesma. A consciência se vê 

conceptualizando algo que nela permanece sendo. Aí ela se percebe cônscia de sua unidade com esse 

ser-sendo determinado e diferente dela. O diferente a ela encontra-se nela, não enquanto ela é algo 

distinto dela, como fora apresentado na ‘Força e Entendimento’, mas ela mesma. O conceito para 

mim é conceito em mim. O an e o für são reunidos na consciência. 

É dessa forma que Hegel chega à assertiva segundo a qual eu sou livre. Eu não me 

encontro mais em um outro de mim, mas permaneço em mim mesmo; e o objeto, que para mim é a 

essência, é meu ser-para-mim, numa unidade indivisa; e o conceito, melhor dizendo conceitos – o 

movimento em conceitos – ocorre em mim mesmo. Enfim, a consciência pensante é a unidade 

imediata do ser-para-si e do ser-em-si. Gwendoline Jarczyk e Labarrière comentam que o senhor 

permanece num solipsismo que lhe impossibilita toda relação real com o mundo (Jarczyk & 

Labarrière, 1989, 73)
7
. O eu do senhor se torna incapaz de se diferenciar dele mesmo, perdendo-se 

enquanto tal. O servo, por sua vez, não sofre dessa limitação, uma vez que ele empresta seu trabalho 

refreado ao objeto, e aí se apresenta certa “liberdade”, enquanto ele opera certa conjunção entre 

externo e interno. Mas ele permanece cravado em uma insuficiência estrutural. Com a coisa, ele 

                                                 

 

6
 Ph.G: 152: “Dem Denken bewegt sich der Gegenstand nicht in Vorstellungen oder Gestalten, sondern in Begriffen”. 

FE: 152-53. 
7
 “[...] la conscience du maître demeure enfermée dans un solpsism qui lui interdit tout rapport réel avec le monde...”. 
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consegue atingir uma unidade real quando ele a ela empresta seu desejo refreado, dando-lhe forma. 

Mas na sua relação com o senhor, o servo permanece numa exterioridade tal no que tange à sua 

essência. Há ainda, para além do senhor e do servo, uma terceira etapa, a da figura mesma da 

consciência infeliz. Trata-se da tensão entre a exterioridade singular do mundo e a interioridade 

universal do pensamento. É por aí que se caracteriza o pensar, enquanto reunião do em-si e do para-

si.  

Nessa complexa exposição inicial, Hegel emprega uma descrição exposta em três partes. 

Na primeira, acima exposta, há um retornar temático na ‘Dialética da dominação e servidão’ no 

aspecto de apontar a reunião do em-si com o para-si na consciência. Na segunda parte, Hegel amplia 

essa perspectiva nas acepções do pensar e do representar, composta por três proposições. A primeira 

se refere ao ato de pensar e sua determinidade na relação a um ob-jeto ou a uma realidade que se tem 

em face de [...]; ob-jeto que se coloca em face da consciência. Ele não é posto nem se impõe. Enfim, 

trata-se do representar e de seu conceito. Este, por sua vez, não é outro senão o processo inteligível 

segundo o qual o ob-jeto, em sua diferença, está imediatamente relacionado à consciência como não-

diferente dela (Jarczyk & Labarrière, 1989, 76). A segunda exposição nos apresenta a distinção entre 

a representação e o conceito. Ambos são na relação à ob-jetividade do ser-sendo. A terceira 

exposição apresenta o pensar enquanto movimento que a consciência exerce nela mesma e nas 

coisas. 

O Estoicismo é essa liberdade da consciência-de-si. Trata-se de essência pensante e 

relacional com o mundo, mas somente quando se coloca enquanto essência pensante. A consciência 

estóica se apresenta como a suprassunção do senhor e do escravo como diferença retida nela mesma. 

É consciência pensante, mas não dependente do ser-aí do senhor ou do escravo ou de qualquer ser-aí 

singular. Filia-se à universalidade do pensamento ou congrega em si mesma a história universal e a 

liberdade individual, elevando-se ao livre pensar. 

Seu polo oposto é o cepticismo. Este, tenta ser a realização do que o estoicismo 

mantinha somente no conceito. É a liberdade efetiva; liberdade que em-si é o negativo. É o avesso 

do estoicismo, cai fora da infinitude do pensamento o ser aí independente, a determinidade 
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permanente. Com o cepticismo, as coisas se invertem, a total inessencialidade e a inautonomia desse 

outro, uma vez que o céptico se volta para o vazio da determinação. O estoicismo se coloca 

enquanto consciência independente. O céptico corresponde à realização da consciência estóica 

enquanto atitude negativa para com o ser-Outro, ao desejo ou a assimilação do ob-jeto e ao trabalho 

que lhe empresta e por ele reflete. A consciência retém em si o pensar ou a infinitude como resultado 

da figuração precedente, e por isso mesmo vê o externo a ela como grandezas evanescentes. Assim, 

tudo que dista dela é diferença da consciência-de-si. 

A consciência infeliz reúne, em si, a liberdade do pensamento estóico com a liberdade 

efetiva céptica e apresenta-se cindida dentro de si ou como ciente da contradição de sua essência. 

Essa contradição se expressa na impossibilidade da eliminação da outra consciência que não pode ser 

eliminada dela. Assim, ao chegar à unidade de si, logo se vê desalojada de si mesma. Ela é, ao mesmo 

tempo, a unidade de si e da outra consciência-de-si. Mas, para si ou ao refletir sobre ela, ainda não se 

vê como unidade das duas consciências-de-si. A primeira caracterização da consciência infeliz é ela 

ser essa unidade imediata das duas consciências-de-si, o estoicismo e o cepticismo. Imediata pelo fato 

das duas consciências unidas pela consciência infeliz não ser expressão da unidade efetiva. 

Permanecem opostas uma em relação à outra. Oposição que assume a forma provisória de essencial 

e inessencial. Essencialidade do uno e imutável. Inessencialidade do múltiplo e mutável. Elas 

permanecem, segunda característica, na consciência infeliz como opostas uma da outra. Essa 

oposição assume uma forma provisória de denominação, essencial e inessencial, uma simples e 

imutável e outra mutável e inessencial. O problema, que aqui denominaremos externo e interno, é o 

da necessária e aparentemente impossível conjunção entre esses dois aspectos. 

A consciência infeliz, em primeiro lugar, é cônscia dessa contradição e, depois, se põe do 

lado da consciência mutável. Assim, torna-se, para si mesma, inessencial. Mas o fato é que não se 

trata de uma indiferença recíproca ou uma diferença da consciência infeliz para com o imutável. Isto 

porque ela é, ao mesmo tempo, ambas as consciências, mutável e imutável. A relação que se 

estabelece entre ambas é uma relação da essência com a inessência, de tal sorte que esta última deve 

ser suprassumida. Mais ainda característico é o fato de que não há contrário. Não há uma 
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consciência, estoica, por exemplo, e seu contrário, uma outra consciência, a céptica. A consciência 

infeliz é a reunião de ambas numa só. Isso se expressa na afirmação de Hegel, segundo a qual “... o 

contrário não chega ao repouso em seu contrário, mas nele se reproduz somente como contrário” 

(Hegel, 1952, p. 159 e 1992, p. 160)
8
. 

A luta travada pela consciência infeliz tem como inimigo ela mesma. Ela não pode 

absorver nem reduzir a singularidade, mas a vê sempre num processo de ressurgimento nela. Busca-

se constantemente a si mesma; remete-se ao imutável. Trata-se de um silogismo. A primeira premissa 

é a apresentação do engendramento do contrário em seu contrário. A segunda premissa é atingida 

pela dor da consciência por tal realidade. A conclusão é o surgimento da figura imutável e a 

necessidade da consciência infeliz encontrar um meio termo entre imutabilidade e singularidade. 

O resultado é a permanência da consciência infeliz na oposição que constitui sua unidade 

mesma. Evidentemente que ela dá um passo adiante ao congregar externo e interno. Mas, situada no 

saber enquanto possibilidade de sua garantia mundana, a consciência infeliz não consegue se 

encontrar. Tenta se manter em seu afrontamento com o mundo. Seu esforço por atingir esse ser-um, 

diz Hegel, é o mesmo que um movimento tríplice: 1º) o movimento da consciência enquanto pura 

consciência; 2º) o movimento da consciência singular que se efetiva como desejo e trabalho; 3º) a 

consciência enquanto ser-para-si mesma. Em outros termos, a consciência que se pensava pura e que 

compreende, após esse processo em sua formação (bilden/formieren), a necessidade de se manter 

consciência, mesmo no fluxo da efetividade; a consciência que se compreendia enquanto desejante, o 

estoicismo, e enquanto trabalhadora, ceticismo, pretende agora se reencontrar enquanto ser-para-si, 

isto é, busca-se enquanto consciência infeliz, que já sabe da reunião por ela realizada entre externo e 

interno, cepticismo e estoicismo, manter-se ou manter seu ser-para-si na congruência de sua 

autoconsciência interior com a consciência em seu afrontamento com o mundo. Trata-se do anúncio 

da seção ‘Razão’ (Vernunft). 

                                                 

 

8
 “In welcher das Gegenteil nicht in seinem Gegenteile zur Ruhe kommt, sondern in ihm nur als Gegenteil sich neu 

erzeugt”. 
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A consciência infeliz retém em si os opostos externo e interno, mas não consegue se ver 

nessa contradição. Assume-se opositiva, mas se apresenta fugidia no processo do seu 

reconhecimento. Deseja saber-se, mas encontra-se constantemente como singularidade além 

imutável e inatingível. De um lado, é imutável, de outro, em sua efetividade, não se põe em sua 

totalidade. Não consegue se determinar como algo singular e efetivo; nunca é encontrada; 

permanece-se como coisa desvanecida; não pode nem viver nem morrer, colocando-se em luta num 

esforço que tem que fracassar; nunca se efetiva realmente; sua singularidade almejada é sempre 

evenescente. Encontra-se em labirinto. De lado a lado, não se mantém. Apresenta-se como imutável 

e evanescente. A consequência dessa sua situação é a renúncia da busca de sua singularidade imutável 

como efectiva (Hegel, 1952, 164 e 1992, p. 165)
9
 ou de se ver impossibilitada de fixá-la como 

evanescente. Mas é exatamente aí que a consciência está apta a encontrar a singularidade verdadeira, 

universal. 

Enfim, a função resolutiva se apresenta na transição em uma terceira experiência da 

consciência infeliz. Trata-se do mais alto grau de infelicidade. A consciência se torna consciente de 

seu desdobramento e de sua contradição, mesmo se a consciência singular renunciar à satisfação. 

Escolher a renúncia é assumir-se como consciência que deseja, trabalha e goza. O Imutável oferece 

seu dom. Sua ação de graças é igualmente seu próprio agir. Ao renunciar ao agir, a consciência se põe 

enquanto consciência trabalhadora. O que ocorre é que a consciência não renuncia a si mesma. O 

resultado, a efetividade, foi apenas a dupla reflexão de dois termos; foi a ruptura e a consciência 

dessa ruptura na consciência singular. O saber de si se põe como a suprassunção do saber de um 

outro. A metafísica dialética hegeliana acrescenta o elemento formal do Si como razão necessária de 

por um outro ultrapassado no Si e apresentado em sua forma pura e fenomenológica na ‘Dialética da 

dominação e servidão’. A reunião do mundo com o Si, a totalidade. 

                                                 

 

9
 “Allein indem es diese Erfahrung gemacht, daß das Grab seines wirklichen unwandelbaren Wesens keine 

Wirklichkeit hat, daß die verschwundene Einzelheit als verschwundene nicht die wahre Einzelheit ist, wird es die 

unwandelbare Einzelheit als wirkliche aufzusuchen oder als verschwundene festzuhalten aufgeben, und erst 

hierdurch ist es fähig, die Einzelheit als wahrhafte oder als allgemeine zu finden”. 
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3. Liberdade e Formação 

A liberdade é uma questão moderna e europeia. Essa tese de Hegel ainda hoje em dia 

cuasa polêmica. Hegel não está supervalorando a Europa ou se referindo à liberdade como uma 

especificidade somente daquele continente, mas afirmando que o desenvolvimento da História 

universal foi captada pela história individual quando a cultura possibilitou ao homem unir o ser-em-si 

com o ser-para-si. E esse acontecimento se deu no emergir da modernidade moderna, cujo um dos 

representantes modernos foi René Descartes (1596-1650). Com Descartes percebe-se que a 

edscoberta subjetiva do eu, sem recorrer a algo além da própria consciência, realça uma cultura 

solipsista que emerge na modernidade moderna. Trata-se de um sério problema. 

Desde o aparecimento da psykhê socrática ou mesmo antes com Diógenes de Apolônia o 

homem começa a se estabelecer teoricamente acima dos demais seres. Com Sócrates, a ideia de um 

qualificar identificado como psykhê e o estabelecimento do ser racional (lógos), erigido por Platão e 

Aristóteles, eleva o homem em um patamar superior às demais espécies, o qual é definido como livre 

para se harmonizar-se ao kósmos. Essa liberdade, no entanto, é submissa à ordem cósmica. O mesmo 

se percebe no período cristão medieval. Em Aurélio Agostinho  vê-se claramente que o homem 

como ser de vontade, mas uma vontade distinta daquela elaborada na modernidade moderna. A 

vontade humana deve se direcionar à vontada de Deus; o desejo santo é desejo de Deus. 

Não há espaço nesse mundo para o para-si. O em-si é resultado da harmonia cósmica e 

de Deus, mas não do homem pelo império da sua razão. Descartes elabora o novo conceito de razão, 

entendido como um instrumento que permite o home distinguir o verdadeiro do falso. Quando o 

homem é quem dará o sentido às coisas e traçar a finalidade que ele pretende alcançar o que se 

denota é seu alcance teórico. O homem, com Descartes, atinge o patamar da história ou consegue 

unir o ser-em-si com o ser-para-si. O homem é enquanto pensa, é enquanto reflete. É nesse 

momento, se quiser ver um momento histórico, que o homem se eleva ao nível da liberdade. 

A liberdade nasce marcada pela subjetividade que se estabelece pela emergência do eu 

enquanto sujeito pensante (Descartes), sujeito sentiente (David Hume). Ou seja, a subjetividade do 
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eu emerge marcada com essa possibilidade do homem livre. É nesse aspecto que, a partir de uma 

reflexão com inspiração hegeliana, pode considerar que a liberdade assume relevância original na 

modernidade moderna. 

Conclusão: Psicologia e espírito 

Nos anos 60 do século XX, Hans Friedrich Fulda investigou a problemática da relação 

entre Fenomenologia e Lógica pelos modos da consciência não real e os momentos lógicos. Otto 

Pöggeler, de forma didstinta de Fulda, e Joseph Gauvin se inserem a essa problemática questão de se 

pensar a Fenomenologia do espírito, de 1087, de Hegel. Labarrière retoma a relação entre 

Fenomenologia e Lógica e defende que a Fenomenologia é uma obra sistêmica, estrutural, arquitetada 

em uma unidade própria disposta em dois movimentos internos: linear e circular. Esse movimento 

mantém a coerência interna da obra em questão, apresentando-se no ato mesmo da experiência, na 

relação entre figuras e figurações, de suprassunção a suprassunção, o que permite que a unidade entre 

consciência e consciência-de-si se torne cada vez mais efetiva. De forma que a Fenomenologia é uma 

obra sistêmico-estrutural, formalmente composta e mantida por uma coerência interna. Essa unidade 

orgânica se dispõe em três momentos: espírito subjetivo, objetivo e absoluto. Trata-se de obra 

circunstancial, o que significa dizer que Hegel tentou resolver o problema de nem se filiar à filosofia 

da consciência de Kant e Fichte nem partir do absoluto de Espinosa e Schelling, mas isso só era 

possível se Hegel conseguisse expressar a totalidade do espírito em seu movimento de 

autoconstituição, expresso pela consciência em sua formação. Hegel tenta provar essa tese. A 

Fenomenologia do espírito se articula como expressão unificadora da história universal com a história 

individual, ou da razão com a efetividade, tendo por foco o absoluto que se mostra pelas figuras-de-

espírito à consciência, a qual se põe no caminho do conhecer e do ser.  

O espírito, para hegel, é a totalidade que reuni na sua finitude a natureza e a consciência, 

de forma que o finito é a revelação do infinito, a verdade da alma e da consciência. À Psicologia 

compete o estudo do espírito, “contrapondo-se ao conhecimento vulgar do homem, à Psicologia 

empírica e à antiga Psicologia Racional” (Soares, p. 8). A Psicologia é o estudo do espírito, e este se 

determina como a verdade da alma e da consciência. À Psicologia cabe, portanto, o estudo da 
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completude e formação do espírito como totalidade Essa totalidade aparece na Fenomenologia do 

espírito na seção Religião, na qual ocorre a junção das figurações anteriores que compõem a 

Fenomenologia. A Religião é a totalidade da exterioridade da Consciência e da interioridade da 

Consciência-de-si, em seu aspecto objetivo da vRazão e efetivo do Espírito. A figuração Religião 

reune a razão e a efetividade, marcadas por suas características ainda muito elementares; ela trouxe 

para si a dor resultante do pensamento estóico livre de toda dependência singular do ser-aí – 

restringindo-se à essencialidade simples do pensamento – e do pensar cético, a realização oca, a 

liberdade efetiva, mas vazia. O estoicismo, que relega a vida ao pensar, só o fazer por viver. O 

ceticismo que instaura a consciência negativa frente ao ser-Outro e o põe na inessencialidade e 

inautonomia, coloca-se no vazio da determinação, no ato mesmo em que se determina. Ambos 

reunidos na ‘consciência infeliz’ a determinam enquanto resultado dessa cisão interna, presente em 

sua constituição, ou a contradição de sua essência. Daí a sua dor de anunciar a impossibilidade de 

eliminação de uma dessas consciências; sua tristeza em não poder sair da objetividade do ser-aí 

mundano nem de se fechar a este, resguardando-se no pensamento. A figura ‘consciência infeliz’ já 

carregava em si a religião; expressava tanto o acaso quanto a necessidade, o externo quanto o interno 

ou, em termos hegelianos, a objetividade do ser-aí mundano e a efetividade do espírito. Exatamente 

o ponto inicial no qual se encontra a seção Religião. 

A Religião uni a Razão como expressão da unidade do onjetivo e do sujetivo, de forma 

objetiva, e o Espírito, que promove a mesma união, mas de forma efetiva. Mas algo o mantém com 

totalidade, a ontologia, expressa pelo Saber Absoluto. O espírito absoluto está certo de si, ele sabe 

que seu objeto é o conceito, e o conceito é objetivo. De forma que o espírito livre que se inicia na 

figura da Liberdade da Consciência-de-si é a unidade da alma e da consciência, ou momento no qual 

se expressa que o em-si e o para-si se reunem, tornando-se livre. Esse processo de formação só é 

possível porque a Psicologia analisa o espírito em busca do seu conhecimento, do seu 

reconhecimento,. De forma que a Psicologia ssume papel relevante na teoria hegeliana. 
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO HUMANA EM KANT 

 

Profa. Dra. Simone Alexandre Martins Corbiniano10 

Faculdade de Educação/UFG 
 

 Diante do momento histórico presente, no qual os projetos da educação são 

desenvolvidos prioritariamente para uma finalidade produtiva na sociedade, torna-se imprescindível 

buscar referências teóricas que possam suscitar o debate sobre a educação como processo capaz de 

formar o sujeito para uma finalidade humana. Parte desse contexto o desejo de interrogar a formação 

do homem à luz da obra de Immanuel Kant, filósofo alemão que influenciou com seu pensamento a 

cultura e a educação do século XVIII aos dias atuais, e cujos conceitos fundamentais, como razão, 

liberdade, moralidade, autonomia, dentre outros, são indispensáveis para a investigação da formação 

humana.  

Procurando priorizar a compreensão dos conceitos kantianos, a presente pesquisa 

interroga em que consiste a formação do homem em sua totalidade como ser humano racional, livre 

e moral, e com base nesses conceitos, põe questões à educação atual, abrindo novas possibilidades de 

compreensão e transformação de sua realidade. 

A princípio é importante esclarecer que grande parte dos conceitos inscritos na obra de 

Kant tem um sentido, por vezes, muito diferente do sentido que se atribui atualmente. Exemplo 

disso são conceitos como: prático (razão prática), disciplina, habilidade, moral, ação, e autonomia, 

dentre outros, muito presentes no vocabulário do cotidiano e das pesquisas em educação.     

Embora não tenha escrito nenhuma obra propriamente pedagógica, Kant postula os 

fundamentos do homem como ser racional, distinto em suas bases como ser perfectível, instituinte; 

                                                 

 

10
Professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, doutora em Educação também 

pela UFG realiza ensino e pesquisa com ênfase na racionalidade do saber escolar: conhecimento científico e 

fundamentos contemporâneos do ensino.  
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em outras palavras, concebe o homem como ser educável, em permanente aperfeiçoamento. Acerca 

dessa base humana racional Kant diz: 

aprendi na Crítica da razão pura que a filosofia não é uma ciência das representações, 
conceitos e idéias, ou uma ciência de todas as ciências, ou ainda algo de semelhante, mas 
uma ciência do homem, do seu representar, pensar e agir; – deve apresentar o homem em 
todas as suas partes constitutivas, tal como é e deve ser, i.e., tanto segundo as suas 
determinações naturais como também segundo a sua condição de moralidade e liberdade.11  
 

Assim, Kant atribui ao homem uma existência plenamente ativa no mundo, na qual o 

próprio homem é o criador de todas as suas representações e conceitos, e deve ser o único autor de 

suas próprias ações. Diante disso, a razão, por sua vez, é a forma pela qual o homem realiza a 

compreensão da realidade e de si mesmo. Por meio da razão, o homem estabelece significados para a 

cultura e a existência social, criando permanentemente modelos e formas inacabadas para a realidade 

que passam a fazer parte do imaginário de novos homens por meio da educação. 

Como formação humana a educação consiste na face da cultura voltada para o 

desenvolvimento pleno do homem em conformidade com seus fins humanos. Esses fins referem-se 

ao sentido da existência do homem, segundo um ideal de reciprocidade entre seres racionais por meio 

de leis objetivas comuns a todos os humanos.  

A formação não pode prescindir da razão, sobretudo, a razão prática que delimita a 

dimensão livre e moral do homem. Recorrer à razão é condição necessária para toda educação que 

tenha como escopo formar sujeitos que se concebam como seres humanos, preocupados com o 

esclarecimento de sua própria espécie, e que não se permitam ser meros instrumentos competentes, 

servindo de meio para o capital e para fins externos à sua própria humanidade.  

A educação consiste em guiar o homem ao esclarecimento de si mesmo. Por isso, para 

Kant, “o grande segredo da perfeição da natureza humana se esconde no próprio problema da 

                                                 

 

11
 KANT, Immanuel. O conflito das faculdades, p. 85.  
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educação”12. O processo educativo significa, de um lado, conduzir o homem à sua destinação de ser 

moral e esclarecido, de outro, cabe-lhe apenas despertar no homem as disposições latentes e peculiares 

à sua própria condição de ser racional e livre.  

De acordo com Kant13, o homem é constituído por duas dimensões fundamentais: a 

natural e a moral. A dimensão natural consiste nas forças motoras, nos sentidos e no entendimento, 

que expressam o homem em seu aspecto condicionado pela natureza, pelas forças que o movem 

independentemente de sua vontade. A outra dimensão do homem, que é a moral, distingue-se pela 

existência do princípio da liberdade no homem, representando seu caráter incondicionado em relação 

à natureza, na qual o homem é movido somente pela vontade livre. Emerge da totalidade dessas duas 

dimensões, natural e moral, o homem racional na sua capacidade intrínseca de construir e de pensar a 

si mesmo.   

Ainda que o entendimento como faculdade de conhecer os objetos por meio dos 

conceitos seja fundamental à constituição humana, em verdade é por meio da moralidade como 

razão prática que o homem transpõe os limites da animalidade reconhecendo a humanidade em si e 

no outro. O fundamento moral do homem, segundo Kant14, consiste na relação de toda a ação 

humana com a lei moral, assim, a moralidade é a capacidade humana de legislar e atribuir a si mesmo 

um reino dos fins. Nesse sentido, o homem é aquilo que ele faz dele mesmo, e essa auto-edificação 

lhe é possível porque, como ser dotado de vontade livre, o homem não é mero projeto das causas 

naturais.  

Ao negar a perspectiva de uma natureza humana prontamente estabelecida, Kant15 

afirma a educação que concebe o homem como ente a ser construído e aperfeiçoado mediante suas 

próprias disposições humanas e, em cujas bases existenciais, não cabe a simples conformação a uma 

                                                 

 

12
 KANT, Immanuel. Sobre a pedagogia, p. 16. 

13
 Cf. KANT, Immanuel. O conflito das faculdades, p. 86-87.  

14
 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes, p. 76. 

15
 Cf. KANT, Immanuel. Sobre a pedagogia. Também, cf. KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: que é o 

Iluminismo? In: ______. A paz perpétua e outros opúsculos, p. 11-19.  



 

AAeXXENT 

 

Extensão NEPEFE – 2017/2 

2º Ciclo de Palestras: Filosofia, Psicologia e  Educação: diálogos possíveis 

 

 

- 58 - 
 

cultura modeladora, opressiva, ou que se aproxime da perspectiva da instrumentalidade. A negação 

de tal cultura só é possível pelo trabalho da razão, ao assumir o caminho da crítica e o projeto da 

autonomia, que invoca o homem responsável, capaz de conduzir-se pelo dever, pela lei moral como 

princípio necessário e universal. A concretização desse processo requer uma formação como 

desenvolvimento permanente da capacidade humana para o pensamento livre, para a criação de 

conceitos e, acima de tudo, para a ação ética, como capacidade de conduzir-se segundo a máxima 

moral kantiana: “Age como se a tua máxima devesse servir ao mesmo tempo de lei universal (de 

todos os seres racionais)”16.  

O contexto investigado demonstra que a educação constitui-se, então, mediante as duas 

formas kantianas de razão, a teórica e a prática17, que, por fim, sintetizam um só homem capaz de 

esclarecimento. De um lado, com base na razão teórica, é preciso formar o sujeito nos domínios dos 

conceitos, do caráter especulativo, na capacidade de transcender o empírico, de modo que o homem 

possa compreender e elaborar sua realidade. Do outro lado, na face prática da razão, é importante 

formar o homem nos domínios da moral, da vontade livre, do desenvolvimento consciente de sua 

finalidade humana.  

A vontade livre é aquilo que move a ação humana, é o fundamento auto-suficiente que, 

ao mesmo tempo, legisla e submete a si mesma aos critérios racionais da lei moral. Estabelecida a 

priori, a lei moral objetiva origina-se da razão pura, tornando-se, no homem autônomo, essência 

interior constitutiva da ação. Esse universo demonstra a vinculação absolutamente necessária entre 

razão, liberdade e lei moral, para chegar ao conceito de autonomia.    

Para Kant18, a autonomia consiste na liberdade do homem e, ao mesmo tempo, na sua 

responsabilidade diante da lei moral. Diante disso, a autonomia é o fundamento de toda dignidade 

                                                 

 

16
 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes, p. 82. 

17
 Cf. KANT, Immanuel. O conflito das faculdades, p. 87-89. 

18
 Cf. KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes, p. 75-79. 
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humana e a finalidade última da formação que vise conduzir o homem à maioridade, isto é, à 

capacidade de guiar-se pela própria razão e tornar-se esclarecido.  

O homem não foi criado para ser guiado por seu instinto e inclinações primárias, mas 

para conduzir-se pela luz da razão. O projeto da razão é possível porque o homem é dotado de 

certos fundamentos básicos, físicos e morais, chamados por Kant19 de disposições naturais, que o 

constituem como ser fecundo ao desenvolvimento. As disposições naturais não são inatas, latentes 

no homem, elas são plásticas e compõem o aparato inteligível e ativo do sujeito. Cada geração educa 

a outra, desenvolvendo nela as disposições naturais, na justa proporção para conduzir a humanidade 

ao seu destino racional.  

Kant20 demonstra a importância do esclarecimento progressivo construindo novos 

conceitos pelo uso da razão, formando sujeitos capazes de pensar segundo um estado melhor 

possível para o homem posteriormente. O filósofo concilia, portanto, experiência e liberdade na 

formação do homem “na medida em que cada geração transmite suas experiências e seus 

conhecimentos à geração seguinte, a qual lhes acrescenta algo de seu e os transmite à geração que lhe 

segue”21. 

Nesse contexto, ser educador e mestre significa certamente despertar nos educandos a 

capacidade de guiar-se pela razão associada à ação moral. Pressupõe a problematização, a reflexão 

dos interesses humanizantes, possíveis por meio de uma educação que seja raciocinada, pensada, isto é, 

capaz de transpor a dimensão pragmática da realidade e estabelecer um nobre ideal para a formação do 

homem o encaminhando a um estado mais elevado de humanidade.  

Contudo, se de um lado a educação deve ser raciocinada, de outro, Kant a compreende 

livre. A educação é, sobretudo, a formação da moralidade no homem por meio de sua dimensão da 

                                                 

 

19
 Cf. KANT, Immanuel. A religião dentro dos limites da simples razão, p. 371-375. 

20
 Cf. KANT, Immanuel. Sobre a pedagogia, p. 18-21. Também, cf. CARRILHO, Manuel Maria. Razão e 

transmissão da filosofia, p.38-41. 
21

 KANT, Immanuel. Sobre a pedagogia, p. 20. 
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liberdade. Como a essência livre do homem, como noumenon22, distinta de toda experiência não pode 

ser objeto de ciência, a educação, não está também inscrita nos parâmetros de uma ciência. Kant 

define-a como uma arte, pois a educação assim como a arte não pode prescindir da razão e da 

liberdade. A ação de educar é a arte de formar homens, não deve ser exercício de compulsão para o 

mestre nem para o discípulo; é atividade que implica a disciplina, a vontade, a exigência da liberdade, 

em outras palavras, é o compromisso com a experiência humana racional sem requerer uma 

finalização utilitária para a educação do homem.   

Historicamente, a educação valeu-se em grande medida do pensamento kantiano. No 

entanto, também é possível dizer que a educação atual se desvia do pensamento de Kant, sobretudo, 

ao priorizar dois aspectos. O primeiro refere-se aos princípios da ação operacionalizadora, que, em 

certa medida, são incompatíveis com fundamentos importantes da razão teórica, como o 

pensamento e a capacidade de criar conceitos. O segundo relaciona-se à crescente conversão da 

existência humana ao útil, sob a tutela dos interesses econômicos. Tal universo revela o homem 

inscrito no plano da heteronomia, no qual o objeto dita para o sujeito as ações que ele deve realizar, 

consistindo na relação de submissão do homem à realidade instituída. Conformando-se a essa 

finalidade instrumental que o homem atribui a si mesmo, o sujeito heterônomo abdica 

voluntariamente de afirmar sua identidade racional, crítica de si mesma. Para Kant, é necessário que a 

educação traduza um projeto de existência que construa um mundo de significações, saberes e 

valores que possam ultrapassar os muros do individualismo, emancipando o ser humano na 

construção da realidade.  

Por isso, pautado nos propósitos cosmopolitas, Kant23 afirma que a arte de educar os 

homens deveria ser a grande prioridade da arte de governá-los. Diante da importância e 

complexidade de ambas ações, e especialmente, da arte de educar, Kant, em nenhum momento se 

                                                 

 

22
 Cf. KANT, Crítica da razão pura, p. 156. 

23
 Cf. KANT, Immanuel. Ideia de uma história universal com um propósito cosmopolita.  In: ______. A paz perpétua 

e outros opúsculos, p. 21-37. Também, cf. KANT, Immanuel.Que significa orientar-se no pensamento? In: ______. 

A paz perpétua e outros opúsculos, p. 39-55. 
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deixa levar pelo ceticismo. Ao contrário, insiste que o homem ouse servir-se de sua própria razão 

como caminho para o seu esclarecimento, reconhecendo na busca da maioridade uma tarefa pública. 

Para o filósofo, é decisivo o lugar ocupado pela autonomia como o princípio que abarca a liberdade 

em consonância com a lei moral. A autonomia é o conceito que integra a razão – teórica e prática – o 

entendimento, a liberdade, e a lei moral, constituindo-se na mais alta aspiração possível ao homem e 

a sua formação.  

Kant24 delimita alguns nexos fundamentais do percurso da formação do sujeito, desde os 

cuidados e a disciplina que lhe são necessários, até o desenvolvimento da capacidade de guiar-se pelos 

imperativos da lei moral. Para isso, a educação da criança deve ser iniciada de acordo com máximas, 

pois, em seu desenvolvimento progressivo, o aprendiz constrói, com base em certo amadurecimento 

da razão, a capacidade de pautar-se não somente por motivos subjetivos e contingentes próprios das 

máximas, mas também pela capacidade de transcendê-las, por meio de princípios objetivos e 

universais da lei moral que se expressam no imperativo categórico. As máximas, assim como o 

imperativo, são a base a priori da formação do homem autônomo, não podem ser tomadas como 

regras, mas como princípios que partem da própria inteligência do homem.  

Para Kant, o homem “precisa da formação escolástica, ou da instrução, para estar 

habilitado a conseguir todos os seus fins. Essa formação lhe dá um valor em relação a si mesmo, 

como sujeito”.25 O desenvolvimento da habilidade associada à formação da disciplina e a prudência são 

importantes para formar integralmente as bases da criança, o que significa aprimorar suas faculdades 

superiores, como o entendimento, a capacidade de julgar e a razão que lhe permitem realizar o 

conhecimento, assim como torná-la capaz de pensar e agir praticamente segundo suas próprias 

máximas, desenvolvendo em si mesmo o caráter moral.   

                                                 

 

24
 Cf. KANT, Immanuel. Sobre a pedagogia, p. 75.Também, cf. KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica 

dos costumes, p. 31. 
25

 KANT, Immanuel. Sobre a pedagogia, p. 35. 
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 Formar progressivamente a moralidade no homem consiste para Kant, em consolidar o 

caráter, “preparar para uma sábia moderação”,26 de modo que o sujeito possa exercer uma vontade 

racional no controle de suas inclinações animais, filtrando-lhes o potencial indispensável e tendendo 

aos conceitos próprios da razão. 

Kant afirma que “no reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando 

uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma 

coisa está acima de todo preço, e portanto não permite equivalente, então tem ela dignidade.”27  

A fecundidade dessas palavras de Kant, elaboradas para esclarecer a relação de toda ação 

humana com a moralidade, permitem uma analogia com a profunda ruptura que há entre as formas 

de conceber a educação. Uma forma de compreendê-la é, pois, como formação de sujeitos culturais 

ou, formação de seres humanos autônomos na acepção kantiana. Diferente desta, emerge a educação 

que atualmente muitas vezes é chamada de modo genérico de formação para a cidadania, e que está 

predominantemente ligada a preparação do individuo para as necessidades da sociedade capitalista.  

Como discurso instituído na atualidade, a formação para a cidadania cultiva cada vez 

menos o ideal da dignidade, conseqüentemente, afirma cada vez mais seu preço, que consiste em 

abdicar da formação humana no sentido pleno de desenvolver todas as disposições do homem 

emancipando-o para o pensamento livre e a ação ética. O equivalente, para essa educação do preço – 

que preenche a lacuna do ideal de formação humana anacrônico – é a concepção instrumental de 

educação constituída no contra-senso racional que destina o homem a fins contingentes e 

anticulturais. 

Compreendida predominantemente como educação escolar, a formação 

instrumentalalizadora dispõe-se cada vez mais a atender às demandas pragmáticas que valorizam a 

habilidade, como potencial físico e espiritual do sujeito,, como um valor utilitário em si. Além disso, 

                                                 

 

26
 KANT, Immanuel. Sobre a pedagogia, p. 86. 

27
 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes, p. 77. 
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tudo parece convergir para a racionalidade que potencializa e manipula ideologicamente a 

permanência do homem na menoridade.  

As mediações do processo educativo, como a arte, a família, a política, a religião e a 

própria cultura, tornam-se, nesse contexto, mediações formadoras de indivíduos instruídos, quiçá, 

incapazes de pensar a universalidade, preparados para pagar o preço da sociabilidade convertida em 

valor econômico. Adaptando-se a valorização de tudo o que é útil, operacional, e passível de redução 

à mercadoria, o homem realiza sua educação sob um prisma unilateral. Confunde habilidade com 

capacidade técnica, em detrimento das outras dimensões que o constituem, como, por exemplo, o 

pensamento e a moralidade.  

Visto que a busca do significado da formação são atualmente pouco valorizadas, até 

mesmo entre os educadores, torna-se fundamental interrogar qual o sentido da formação e procurar 

conceitos que possam afirmá-la de modo pleno, como possibilidade de elevação do ser humano. Por 

isso, considerando a educação como edificação do sujeito autônomo, importa concebê-la, como 

propõe Kant, por meio da reflexão racional que procura acima de tudo pensar os fins da educação.  

É necessário que o homem se esclareça e assuma sua condição voluntária em relação à 

natureza, construindo por sua razão e vontade livre uma identidade, que é o reconhecimento da 

humanidade em si e no outro. Para superar o estado de menoridade, é preciso que o homem cultive a 

consciência da necessidade de romper com o estado de heteronomia ao qual ele se adapta, abdicando 

de emancipar-se pela razão, pois o direito de ser humano e livre não existe sem o dever de buscar 

racionalmente a autonomia. 

As idéias de Kant postulam uma contraposição radical em relação ao projeto da 

heteronomia no homem. Para ele, o ser humano legisla sobre a natureza, evolvendo ao plano da 

razão tudo que constitui sua natureza, em especial, o entendimento. O filósofo esclarece, que, se de 

um lado, “o homem traz em si tendências originárias para todos os vícios, pois tem inclinações e 
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instintos que o impulsionam” 28, de outro, o homem tem a razão impulsionando-o para o contrário. 

O impulso racional de ente perfectível, potencialmente autônomo, deve constituir sua verdadeira 

natureza e condição humana. Esse é o sentido da educação: levar o homem a superar o estado de 

barbárie em que muitas vezes vive relegando sua existência ao governo das inclinações e instintos, 

para ascender ao plano da razão, como guia e insígnia do humano.  

Para o homem no qual, “a arte torna-se natureza”29 – ou, no qual a formação da razão 

prática e teórica torna-se inseparável de seu ser – o imperativo categórico faz todo o sentido, 

constituindo-se o guia pelo qual ele pode realizar o projeto da autonomia: “agir segundo máximas que 

possam servir simultaneamente como lei universal para todo ser racional.”30  

Impõe-se a dúvida, contudo, sobre a sociedade na qual o homem não se mostre capaz de 

primar pelo imperativo da lei moral. A cultura atual é expressão viva dessa incapacidade ética, em que 

todas as ações têm valor relativo e, portanto, têm um preço. Nessa realidade, o princípio não matarás, 

por exemplo, é remetido ao arbítrio, ou princípio subjetivo da vontade, o qual detém a precária 

decisão de praticar o ato. É precário porque não se trata de um juízo ético possível (como o 

imperativo categórico), mas uma operação racional na qual o sujeito relaciona a deliberação do ato 

com algum propósito contingente, portanto, ignora ou não considera o juízo moral transposto como 

conceito para o princípio (do ato) de não matar. Por fim, os próprios sujeitos tornam-se meios para os 

propósitos que dirigem a vontade, configurando o que Kant afirma ser a fonte de todo uso ilegítimo 

da razão.31 

 Nesse contexto, o sujeito atenderá prioritariamente ao imperativo hipotético que 

atenderá ao seguinte princípio: age segundo suas próprias máximas e interesses para alcançar qualquer coisa 

que se queira. Fundamentado nesse principio arbitrário o homem tem construído suas relações, a 

                                                 

 

28
KANT, Immanuel. Sobre a pedagogia, p. 95. 

29
 KANT, Immanuel. Sobre a pedagogia, p. 96. 

30
 Cf. KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes, p. 59. 

31
 Cf. KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes, p. 86. 
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educação, a política, a sociedade e a cultura. Tal homem e sociedade, evidentemente, cultivam cada 

vez menos as condições de possibilidade do sujeito autônomo deliberador do reino dos fins no qual 

todo ser racional não deve nunca ser posto como simples meio, mas sempre irrestritamente, ao 

mesmo tempo, como fim.    

Paradoxalmente, formar o homem capaz de pautar-se pela lei moral parece algo formal, 

repressivo e desnecessário para o homem contemporâneo, já iniciado no conhecimento, na liberdade 

de escolha e na democracia. Entretanto – sem entrar por hora no questionamento da concepção de 

conhecimento, liberdade e democracia que estão estabelecidos – de todo modo é possível dizer que o 

homem atual é extremamente carente de vinculação racional e moral com o imperativo categórico. 

Ao que parece, a dignidade do imperativo moral foi subvertida, e em seu lugar foram admitidos pelo 

homem como equivalentes, o individualismo, a perda de sentido das relações entre os homens, além 

da separação entre pensamento e ação. Não seriam esses alguns dos fundamentos que geram as 

lacunas, a unilateralidade, bem como a trivialidade da formação no mundo contemporâneo?  

Aprende-se com Kant que agir por dever está muito além da condução restritiva das 

ações, e sua reflexão não faz inferência a uma racionalização que engessa o homem, a sociedade e a 

formação humana. Pelo contrário, Kant insiste que o homem ouse pensar e servir-se da sua própria 

razão e liberdade, pois o homem verdadeiramente autônomo não age pelo que outrem lhe impõe e 

menos ainda pelo que ele mesmo deseja. O impulso que o move parte da sua própria razão prática 

naquilo que plenamente a constitui.  

A educação, como uma arte, cumpre sua finalidade, à medida que torna os homens 

capazes de se servirem de sua própria autonomia como um valor em si mesmo – como dignidade, 

portanto – que supera o reino das necessidades, o encantamento e as aparências do mundo sensível e 
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instituído, para elevar-se de modo plenamente ativo à condição de ánthropos32, de ser racional que 

pensa e busca seus fins legitimamente humanos.  
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 A EDUCAÇÃO E A FORMAÇÃO HUMANA EM HUSSERL33  

 

Prof. Dr. Carlos Cardoso Silva  
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Resumo  

O presente texto pretende estabelecer uma relação entre educação e fenomenologia procurando uma compreensão do 
ato de educar como fenômeno, ou seja, reencontrar a verdade nos dados originários da experiência, do vivido. E a partir 
da dimensão fenomenológica redimensionar a percepção do ato de educar, visando o desenvolvimento e a totalidade do 
homem, estabelecendo uma relação entre o sujeito e o objeto da educação dando condições e formas de pôr em prática 
as possibilidades dialógicas existentes no ser humano. A educação vista pelo prisma da fenomenologia apreende o ser 
humano em sua totalidade. A Educação e a Formação Humana em Husserl é uma reflexão sobre a educação a partir da 
fenomenologia, onde procura compreensão do sentido e do significado do fenômeno educação, apontando que uma das 
principais preocupações da fenomenologia como método é evidenciar as estruturas em que a experiência ocorre, é deixar 
transparecer na descrição das experiências as suas estruturas universais. Apresenta as categorias de intencionalidade e 
epochê visando o conhecimento, onde todo ato de conhecimento (noema) corresponde a certa modalidade de 
consciência (noesis). Apresenta também, a categoria do Lebenswelt (o mundo-da-vida) fundamental e significativa para 
Husserl em toda a sua trajetória como homem e pesquisador rigoroso, discute a crise da humanidade europeia e a 
formação humana, uma contribuição para a educação problematizar os atuais poblemas enfrentados pela humanidade.  
Palavras-chave: Educação. Fenomenologia. Formação Humana.  

 

Introdução  

A importância do ato de educar circunscreve uma realidade vivenciada pelo ser humano, 

seja essa realidade informal ou formal. Falar em educação representa a abordagem de uma 

fenomenologia34
 que tem implícita uma série de matizes problemáticas, que abrangem o 

desenvolvimento da sociedade, da cultura e do indivíduo. Conforme Brandão (1992, p.7):  

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de 
muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para ensinar, para 
aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias 

                                                 

 

33
 Texto elaborado para apresentação no 2º Ciclo de Palestras – Filosofia, Psicologia e Educação: diálogos possíveis 

– NEPEFE/FE/UFG, 2017/2.  
34

 Estudo descritivo de um fenômeno ou de um conjunto de fenômenos em que estes se definem quer por oposição às 

leis abstratas e fixas que o ordenam, quer às realidades de que seriam à manifestação 
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misturamos a vida com a educação. Com uma ou com várias: educação? Educações. E já 
que pelo menos por isso sempre achamos que temos alguma coisa a dizer sobre a educação 
que nos invade a vida...  

E como afirma Brandão, por isso sempre achamos que temos alguma coisa a dizer sobre 

a educação que nos invade a vida... (1992, p.7). E por fazer parte da nossa vida, a educação torna-se 

um tema apaixonante e de difícil análise, principalmente, quando se trata de uma educação que leva 

em consideração o ser humano. Por estarmos acostumados com a perspectiva positivista dada à 

educação ignoramos novas possibilidades de educar o homem.  

E mais, o termo educação apresenta uma série de situações que necessitam dos enfoques 

nos quais as pessoas estão posicionadas e por tradição, acreditavam ser a educação um poderoso 

instrumento que desse estrutura, desenvolvimento e maturidade a personalidade humana. E durante 

muitos séculos a preocupação do homem era um modelo de educação que buscava o 

desenvolvimento integral de homem, nos aspectos físico e intelectual, para que atingissem sua 

maturidade individual e social.  

Entendemos que a proposta de educação descrita faz parte do modelo ideal humanista, 

fundamentado na cultura greco-romana, que buscava atingir o nível humano com possibilidades de 

vida total e harmônica. Com o desenvolvimento da sociedade e com as mudanças socioculturais este 

modelo tornou-se deficitário, e também caiu em descrédito, porque tendo a perfeição, como modelo, 

era uma tarefa irrealizável para todos os indivíduos.  

E nas sociedades que se desenvolveram a partir de modelos econômicos, a educação 

passa ter um caráter técnico e para o trabalho. Ambas as perspectivas educacionais não resolveram 

todas as necessidades dos seres humanos. E o homem busca cada dia o sentido do porquê do educar, 

questionando qual seria a tarefa da educação? E como realizar a tarefa de educar?  

2. A educação como fenômeno  

Como foi abordado no início, falar de educação é abordar a fenomenologia do ato de 

educar. A educação é um fenômeno presente na vida do ser humano visando à sua melhor integração 
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à sociedade, seja esta, informal ou formal. E sendo um fenômeno, devemos perceber as diversas 

formas de educar presentes no mundo. Conforme Brandão (1992, p. 9):  

Em mundos diversos a educação existe diferente: em pequenas sociedades tribais de povos 
caçadores, agricultores ou pastores nômades; em sociedades camponesas, em países 
desenvolvidos e industrializados; em mundos sociais sem classes, de classes, com este ou 
aquele tipo de conflito entre as suas classes; em tipos de sociedade e culturas sem Estado, 
com um Estado em formação ou com ele consolidado entre e sobre as pessoas.  

Perceber as diversas formas de educação é começar a compreender que educação é um 

fenômeno e faz parte do ser humano. Brandão (1992, p. 9 – 10) afirma:  

Existe a educação de cada categoria de sujeitos de um povo; ela existe em cada povo, ou 
entre povos que se encontram. Existe entre povos que submetem e dominam outros povos, 
usando a educação como um recurso a mais de sua dominância. Da família à comunidade, a 
educação existe difusa em todos os mundos sociais, entre as incontáveis práticas dos 
mistérios do aprender; primeiro, sem classes de alunos, sem livros e sem professores 
especialistas; mais adiante com escolas, salas, professores e métodos pedagógicos. A 
educação pode existir livre e, entre todos, pode ser uma das maneiras que as pessoas criam 
para tornar comum, como saber, como idéia, como crença, aquilo que é comunitário como 
bem, como trabalho ou como vida. Ela pode existir imposta por um sistema centralizado de 
poder, que usa o saber e o controle sobre o saber como armas que reforçam a desigualdade 
entre os homens, na divisão dos bens, do trabalho dos direitos e dos símbolos.  

 

Ainda afirmando a educação como fenômeno, recorremos a Husserl35
 que buscava 

reencontrar a verdade nos dados originários da experiência. E o que é a educação se não um retorno 

"as coisas mesmas", ou seja, a experiência, a essência. E buscando entender esse retorno, ou melhor, 

compreender a essência desse fenômeno: educação, tentaremos buscar respaldo na fenomenologia 

para dar suporte à nossa discussão. Ainda na tentativa de tornar mais claro a ideia do fenômeno que 

é a educação, citamos Brandão (1992, p. 10):  

A educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais que a criam e 
recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura, em sua sociedade. Formas de 
educação que produzem e praticam, para que elas reproduzam, entre todos os que ensinam-
e-aprendem, o saber que atravessa as palavras da tribo, os códigos sociais de conduta, as 
regras do trabalho, os segredos da arte ou da religião, do artesanato ou da tecnologia que 

                                                 

 

35
 Edmund Husserl, filósofo alemão (1859-1938), criador do método fenomenológico: um método que busca a volta 

"as coisas mesmas", numa tentativa de reencontrar a verdade nos dados originários da experiência. 
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qualquer povo precisa para reinventar, todos os dias, a vida do grupo e a de cada um de seus 
sujeitos, através de trocas sem fim com a natureza e entre os homens, trocas que existem 
dentro do mundo social onde a própria educação habita, e desde onde ajuda a explicar – às 
vezes a ocultar, às vezes a inculcar – de geração em geração, a necessidade da existência de 
sua ordem.  

E o encontro da educação com a fenomenologia redimensionam a visão, a percepção do 

ato de educar. E a partir desse encontro podemos perceber a ideia da intencionalidade presente no 

educador e no educando, porque ambos usam da intenção como elemento significativo para 

apreensão desse fenômeno que é o aprendizado e que se dá nas relações estabelecidas pelos seres 

humanos. A intencionalidade torna-se presente porque o educador tem intenção ao ensinar e o 

educando tem intenção ao aprender. Portanto, como afirma Husserl (1996, p. 7): a consciência é 

intencionalidade, significa: toda consciência é consciência de. Portanto, a consciência não é uma 

substância (alma), mas uma atividade constituída por atos (percepção, imaginação, especulação, 

volição, paixão etc.), com os quais visa algo.  

Neste aspecto, o ato de educar na perspectiva fenomenológica ganha uma dimensão de 

vida, ou seja, uma dimensão da experiência do vivido e ainda mais... Como dizia Husserl (1859-1938): 

na percepção, algo é percebido, na imaginação, algo é imaginado, na enunciação, algo é enunciado, 

no amor, algo é amado, no ódio, algo é odiado, no desejo, algo é desejado etc. E na educação...? Com 

certeza alguém é educado, isto tanto no aspecto informal ou formal da educação.  

Esse percebido, esse enunciado, esse imaginado é "recheado" de intencionalidade e na 

educação não deixa por menos, porque do ponto de vista formal, ao nascer, a criança já é destinada 

frequentar uma escola. Mesmo porque esse a priori é determinado pelo adulto, e não uma escolha da 

criança. E para uma compreensão de educação com uma dimensão fenomenológica é necessário 

perguntar: o que é educação? Quais as implicações que ela acarreta? Qual a visão de mundo que ela 

apresenta?  

Para entender a educação, o primeiro passo é conhecer o homem que vai recebê-la, 

perceber e apreender a sua realidade para refletir sobre este homem:  

Este homem possui uma consciência e por meio dela é que toma decisões nas suas 
múltiplas possibilidades de ser, daquilo que deseja ter e naquilo que deseja tornar-se. Neste 
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seu desejo, o homem precisa habitar em um mundo constituído de pessoas-humanas, isto é, 
para poder crescer e desenvolver-se. E é exatamente, neste crescer e desenvolver-se que se 
dá a educação do ser humano, desde o seu nascimento e durante toda sua existência. 
(Maciel, 1998, p. 19).  

Se procurarmos entender o homem no seu meio, inserido em sua realidade é necessário 

que a educação que será levada a ele, deverá leva-lo a pensar, a des-cobrir em tudo que lê e vê a 

mensagem que se encontra oculta. E o des-ocultar, ou seja, tornar-se claro é papel da educação para 

que o indivíduo possa elaborar seu trajeto existencial, através de um pensar, conforme Maciel (1998, 

p. 20): “Um pensar comprometido com a verdade e só será possível caminhar neste pensar, quando 

o homem se dirigir para este pensar e se inclinar para ele, pois sabemos que o homem se dirige para 

as coisas e as coisas se dirigem para o homem”.  

E a educação que visa uma dimensão fenomenológica deverá estar preocupada com o 

homem, com a sua vida, a sua existência; uma forma de educar que visa a completude do ser, 

entendida como a união do sujeito-objeto, ou seja, uma educação em que o sujeito execute a ação e 

compreenda o objeto, e essa interação propicie condições de transformar e modificar a realidade 

vivenciada. Uma educação comprometida:  

Precisa pensar e provocar o pensar dos alunos que estão sob sua responsabilidade. O pensar 
acontece somente sobre aquilo que não foi pensado, pois o próprio mundo ao redor pode 
ser familiar, mas não pensado, uma vez que conhecer através de qualquer meio de 
informação ou de exposição, jamais será pensar o mundo, mas recebê-lo pronto. O homem 
não precisa parar para dizer aquilo que deve e como deve ser feito, mas faze-lo e realiza-lo, 
simplesmente. A escola precisa ocupar este espaço para que se tenham homens de ação, que 
ajam e que atuem sobre as coisas que aí estão. (Maciel, 1998, p. 20).  

A educação que dê conta desta dimensão e apreende esse fenômeno que é o ato de 

educar, que está comprometida com o ser humano ela consegue fazer "epoquê" ou a "redução 

fenomenológica", isto é, consegue fazer "um repouso" através do qual nada afirma nem nega. É um 

processo de apreensão da experiência ao que é dado, é uma espécie de abandono do mundo em que 

se recolhe dentro de si mesma como forma de entender-se e compreender-se para depois se 

posicionar e julgar, opinar sobre os fatos. Importante ressaltar, essa suspensão é provisória, é apenas 

uma "parada" para compreensão do fenômeno, no caso, o ato de educar (a educação). Uma educação 
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que tenha sentido, significado. Conforme Merleau-Ponty (1999, p. 15-19) porque estamos no mundo, 

estamos condenados ao sentido (...) e a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo.  

E neste texto plagiando Merleau-Ponty, (1999, p.19) a verdadeira educação é aquela que 

ensina a ver, entender e reaprender o mundo. E também buscando ajuda em Newton Aquiles Von 

Zuben: (1984) "A tarefa da fenomenologia é revelar este mundo vivido antes de ser significado, 

mundo onde estamos, solo de nossos encontros com o outro, onde se descortinam nossa história, 

nossas ações, nosso engajamento, nossas decisões".  

Entendendo ser esta a tarefa da fenomenologia, questionamos: e a tarefa da educação 

também não é revelar e desvelar o mundo ao indivíduo? Por isso, procuramos entender a educação 

numa dimensão fenomenológica. E ainda, no aspecto da educação formal, onde a escola é 

significativa não podemos deixar de perceber a importância dessa instituição para o ato de educar. 

Neste aspecto, citamos Maciel (1998, p.21):  

Se a escola envolver os seus alunos num trabalho que seja apreciado por eles, estes alunos 
conseguirão des-cobrir realidades que, de outra forma, jamais seriam capazes de transcender 
o "aqui" e o "agora", porque não seriam capazes de pensar.  
A escola não poderá esquecer nunca o caráter individual e social do ser humano, na sua 
constante busca de novas possibilidades, no seu caminhar em direção a uma verdade que 
deixa de lado os pressupostos prontos e as formas convencionadas, vazias de sua essência.  

Não poderia terminar esse texto, sem antes esclarecer que existem várias dimensões 

fenomenológicas em relação à educação, porém procuramos aproximar a algumas possibilidades e 

reafirmar que toda educação é intencional, seja consciente ou inconsciente. Penha (1991, p. 76 – 79) 

cita Husserl:  

Para Husserl, a consciência é ativa, é liberdade, doadora de sentido às coisas. Assim, a 
consciência já se encontra voltada para os objetos; existe, dirigida para alguma coisa. Enfim, 
na fórmula celebrizada por Husserl, "toda consciência é consciência de alguma coisa". Isso 
quer dizer que todos os atos psíquicos, tudo o que se passa em nossa mente, visam a um 
objeto. Logo, não ocorrem no vazio. Mesmo que uma peça de pano esvoaçante seja 
considerada um fantasma, a despeito de o objeto material ser um pedaço de pano. Nas 
palavras de Husserl, em idéias diretrizes para uma fenomenologia: "para a consciência, o 
dado é essencialmente uma coisa igual ao objeto apresentado, mesmo que ele exista, ou seja, 
imaginado ou talvez mesmo absurdo".  
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Por isso, acreditamos que não exista educação neutra. Toda educação dada pressupõe 

uma intencionalidade, seja esta educação informal ou formal. E um educador comprometido precisa 

analisar sua prática, rever a teoria que acredita ser a melhor ou a sua teoria por opção, para 

redimensionar sua compreensão de mundo e de ser humano.  

E o olhar para o novo, o "olhar inusitado" deve ser o início da busca da infinidade de 

perspectivas fenomenológicas possíveis para uma educação que permita desmascarar o vivido e por 

em práticas as possibilidades dialógicas existentes no ser humano.  

Entendemos por educação aquela que coloca o homem (o ser humano) no centro do ato 

de viver e de educar, entendendo o educar não só na escola, mas nas relações de trocas feitas pelos 

indivíduos. Uma educação que além da informação, dê formação, completude ao ser humano, ser em 

constante desenvolvimento, ser inacabado, incompleto, mas... Sensível, perceptível e acima de tudo 

Humano. Ser capaz de transcender. E por isso, a educação representa uma fenomenologia que tem 

no seu núcleo problemas que envolvem a sociedade, a cultura e o indivíduo, em todos os aspectos, 

principalmente, os econômicos, políticos e educacionais.  

A educação vista pelo prisma da perspectiva fenomenológica apreende e compreende o 

ser humano em sua totalidade, em sua completude, em sua essência e com sua capacidade de 

transcendência. E coloca o homem no mundo da vida.  

3. O Lebenswelt: o mundo da vida  

A categoria do Lebenswelt é fundamental e significativa para Husserl em toda a sua 

trajetória como homem e pesquisador rigoroso; porém, a partir de 1934 – 1937 sua preocupação 

com essa categoria se intensificou; esse período, em que se dedicou a estudar a crise da modernidade, 

Husserl chamou de: A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia. Ele entendeu que a crise tinha como 

uma das razões a conjuntura em que se encontrava a filosofia. Segundo o autor (2000, p. 22), nas 

meditações cartesianas:  

O estado de divisão no qual se encontra atualmente a Filosofia, a atividade desordenada que 
ela empreende nos levam a pensar. Do ponto de vista da unidade científica, a filosofia 
ocidental encontra-se, desde meados do século passado, num visível estado de decadência 
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em relação às épocas precedentes. Por toda parte, desapareceu a unidade: tanto na 
determinação do objetivo quanto na colocação dos problemas e no método.  

Preocupado com esse estado de desordem, Husserl aborda a problemática que, a seu ver, 

levou à crise. Na sua concepção, a crise se instalou a partir do momento em que houve a 

matematização da ciência, a aceitação como verdade das repostas dadas pelo método científico, 

enfim, momento de afastamento do homem do seu mundo-vida, da sua humanidade. Mas, o que 

significava para Husserl esse mundo-vida que ele denominou de Lebenswelt? O que era para Husserl a 

denominação de humanidade? Por que a preocupação com essa humanidade, a ponto de dizer que 

havia uma crise da humanidade europeia?  

Segundo esse estudioso, a expressão mundo-vida remete para uma instância que 

ultrapassa a dimensão exclusiva da vida biológica; é uma dimensão que rompe com os pressupostos 

de um conhecimento, de um saber puramente científico. O Lebenswelt para Husserl constitui o 

horizonte pré-categorial e originário que foi esquecido pelo mundo que vive uma crise de ordem 

espiritual.  

Segundo Zilles (1996, p. 48), Husserl entende o Lebenswelt como sendo: “a redução ao 

mundo da vida, quer dizer, ‘colocar entre parênteses’ o que se refere a ele [mundo]. Entretanto, a 

epoché não é o recurso de um idealista escrupuloso, mas o método para o acesso à experiência 

transcendental por vocação rigorosamente filosófica”. Ainda, de acordo com Zilles (2002, p. 48), 

“por mundo da vida Husserl não entende, pois, o mundo de nossa atitude natural, na qual todos os 

nossos interesses teóricos e práticos são dirigidos aos entes do mundo. O mundo da atitude natural 

era preenchido por interesses teóricos e práticos direcionados ou dirigidos aos entes do mundo”.  

O mundo da vida é preenchido a partir da atitude fenomenológica que faz a suspensão de 

nossa atenção no horizonte da atitude natural para ocupar-nos unicamente com o próprio mundo da 

vida, isto é, “como tem lugar para nós a permanente consciência da existência universal, do horizonte 

universal de objetos reais efetivamente existentes” (ZILLES, 2002, p. 48).  

Portanto, o Lebenswelt é o âmbito de nossas originárias “formações de sentido”, do qual 

nascem as ciências. Para Husserl, o mundo da vida é um a priori dado com a subjetividade 



 

AAeXXENT 

 

Extensão NEPEFE – 2017/2 

2º Ciclo de Palestras: Filosofia, Psicologia e  Educação: diálogos possíveis 

 

 

- 76 - 
 

transcendental, isto é, um horizonte privilegiado do eu transcendental ou puro, enquanto doador de 

sentido em relação ao eu empírico, mundano, ou seja, uma consciência pura.  

Nas suas últimas obras, referindo-se à filosofia, Husserl, com seu rigor, pesquisa 

atentamente o processo histórico; visualizando a possibilidade de uma perspectiva fenomenológica, 

analisa que houve um afastamento do ser humano em relação a sua própria humanidade. Mas, o que 

seria esse afastamento da sua humanidade? Husserl se deparou com questões subjetivas diante do 

momento tecnicista em que vivia a ciência, devido aos métodos científicos como o psicologismo e o 

positivismo. Nesse contexto, a ideia de humanidade deveria ser bem esclarecida para não se tornar 

uma simples divagação metafísica.  

Conforme esse autor, a palavra humanidade era utilizada como um discurso vazio de 

significado, um uso que apenas se referia às relações humanas num campo comum do diálogo. Esse 

se tornou frágil porque estava sistematizado por hipóteses, opiniões a partir de bases naturais. Era 

um tema que qualquer pessoa, mesmo desprovida de fundamentação filosófica, utilizava em 

argumentações sobre essa temática.  

A humanidade a que Husserl se referia tratava de uma rigorosa investigação da natureza 

filosófica sobre a relação, a interação do homem com seu mundo, o qual deveria ser compreendido 

como todo o horizonte noético-noemático36, possível de ser captado nas essências da redução 

fenomenológica. É justamente na dimensão da captação das essências que Husserl se apresenta como 

um filósofo rigoroso em busca da constituição do mundo da vida, do lebenswelt, por meio da 

fenomenologia. Por isso, é importante lembrar que humanidade não são apenas as manifestações 

afetivas e emocionais que predominam no senso comum, isto é, na atitude natural; humanidade, 

conforme Husserl (apud Zilles, 2002, p. 43), significa  

uma unidade de vida, de uma ação, de uma criação de ordem espiritual, incluindo todos os 
objetivos, os interesses, as preocupações e os esforços com as instituições e as organizações. 
Nelas atuam os indivíduos dentro das sociedades múltiplas de diversas complexidades, em 

                                                 

 

36
 Relação sujeito e objeto como uma unidade, não separados como entendia a visão da ciência positivista. 
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famílias, raças, nações, nas quais todos parecem estar interior e espiritualmente vinculados 
uns aos outros e, como disse, na unidade de uma estrutura espiritual.  

Fazer parte de uma humanidade é colaborar com a cultura; é contribuir para os valores 

que a constituem; é a fatalidade de todos aqueles que são excelentes e se elevam acima das suas 

preocupações e infortúnios individuais, é fazer parte de uma humanitas autêntica. Tudo isto está 

contido numa análise científica de essência da ideia de uma humanidade racional que conduz a 

múltiplas investigações particulares que se vão ramificando (FABRI, 2005, p. 157 - 172).  

O afastamento da humanidade ocorre a partir do momento que o homem deixa de se 

preocupar com o fundamento absoluto do viver originário, isto é, deixa de compreender a sua 

interação homem-mundo na dimensão noético-noemático. Ele passa a viver um relativismo extremo 

esquecendo-se da existência do ser, isto é, como ser-no-mundo; e como consequência afasta-se do 

sentido de humanidade. Então, distante da humanidade, resta pouco como referência à mesma. 

Distanciado, o homem não sabe e não encontra o que buscar. Portanto, fica como se houvesse 

perdido a sua essência. Em outras palavras, afasta-se do que o torna singular e do que o torna 

humano.  

A preocupação de Husserl com a crise da humanidade europeia, como foi mencionada, 

estava justamente em esclarecer os equívocos da ciência moderna, na qual as teorias e correntes de 

pensamento tinham como finalidade uma leitura físico-matemática da realidade e de todo o mundo 

envolvido. Abrangia, desse modo, tanto a realidade física e natural como a realidade espiritual, ou 

seja, a realidade humana, com o objetivo de fusão do mundo físico/natural e do mundo do espírito 

numa única concepção, a saber, a concepção científica. Contrário a essa visão cientificista que o 

empirismo buscava para a realidade humana, Husserl apresenta as causas e os problemas originados 

pelo empirismo exagerado e impróprio. Também esclarece as inconvenientes assimilações que a 

psicologia fez da lógica.  

Na obra As Investigações Lógicas, Husserl discorreu sobre o seu tratado de lógica pura e 

esclareceu a separação entre o ato psíquico e o conteúdo do pensamento. Na quinta investigação (cf. 

HUSSERL, 1985, 471– 487) apresentou um novo conceito de consciência, ou seja, consciência como 
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intencionalidade. Por ser um estudioso da matemática, percebia os limites que a ciência exata tem 

para explicar todas as realidades, principalmente a realidade subjetiva, como queriam vários 

estudiosos que se intitulavam filósofos e que pretendiam propiciar às realidades (física, natural e 

humana) uma visão exclusivamente por meio da ciência positivista. Husserl afirmava que a 

matemática como ciência exata e as demais ciências de cunho tecnicista não dariam respostas e nem 

compreenderiam o campo da humanidade, isto é, o campo do saber humano e do mundo da vida; 

por isso, ocorreu a crise que a humanidade europeia estava vivendo naquele momento. Esse fato se 

evidencia na atualidade com o desenvolvimento tecnológico, com a comunicação de massa e o 

processo de globalização.  

A trajetória intelectual de Husserl pode ser concebida em etapas. Para efeito de 

compreensão é dividida na seguinte ordem, conforme Zilles (1996, p. 14):  

Os intérpretes costumam distinguir três etapas no pensamento de Husserl, relacionadas a 
três de suas principais obras. Fala-se do Husserl das Investigações lógicas caracterizadas por 
um logicismo essencialista; das Ideias como o idealismo transcendental; da Crise como o 
vitalismo historicista.  

A partir dessas etapas, podemos, de forma simplificada, assim denominar esse autor: 

primeiro Husserl, segundo Husserl e último Husserl. Na terceira etapa, ou na fase do vitalismo 

historicista, marca-se o seu momento de denúncia com a Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia. É 

significativo ressaltar que, mesmo caracterizado por etapas, o pensamento de Edmund Husserl, 

apresenta unidade, isto é, existe continuidade no projeto husserliano: explicação oportuna para 

chamar a atenção de algum espírito mais desavisado ou que pretendesse descaracterizar o projeto do 

pai da fenomenologia.  

De acordo com as mencionadas fases, o pensamento de Husserl, ou melhor, as distintas 

fases do seu pensamento, de sua intelectualidade, revelaram que o espírito desse pensador era 

movido e guiado por uma Filosofia Verdadeira. Era evidente a sua exigência pelo rigor e por uma 

incansável disposição de retomar seus trabalhos continuamente, com a finalidade de novos 

questionamentos, numa procura constante de uma base radical para o pensamento.  
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A obra, A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia, é considerada o testamento político 

de Edmund Husserl, conforme Stefan Strasser apud Zilles (2002, p. 43). É a sua fase de maturidade 

intelectual, do vitalismo historicista. É o testamento que confirma o espírito meticuloso de um 

pensador incansável e de um filósofo criterioso no aprendizado constante que se manifestou com o 

objetivo de instituir uma filosofia como ciência rigorosa, especialmente, diante da condição de 

fragilidade em que a mesma se encontrava nos tempos do filósofo.  

O inconformismo de Husserl, sua atitude rigorosa de investigação, a agudez do seu 

espírito o tornavam distinto dos demais cientistas e pensadores. Entendia que o que estava em 

questão eram a vida, as vivências humanas e não cálculos, variantes expressões matemáticas ou um 

método que tratasse o homem com a mesma precisão das ciências naturais. A sua preocupação e 

pretensão de apresentar uma filosofia como ciência de rigor indicava a sua inquietação em não 

admitir que a vida humana ficasse à mercê de um projeto frágil, incoerente, de suporte teórico ou de 

teoria volátil e vulnerável (KELKEL e SCHÉRER,1954).  

Para Husserl, estava exposta a crise da humanidade, por conseguinte, a sua preocupação 

em evocar a herança cultural que originou e constituiu o alicerce comum da civilização ocidental. Seu 

posicionamento foi contra o desvio racionalista e, consequentemente, contra o irracionalismo. Assim 

expôs a sua concepção contra esse irracionalismo, denominado por ele de racionalismo ingênuo, 

presente nos séculos XVII e XVIII e ao qual fez oposição. Entendia as tarefas infinitas da razão 

humana e, ao mesmo tempo, era contrário ao objetivismo reinante nas ciências positivas, de forma 

marcante na psicologia, devido à consciência científica que se percebia do espírito enquanto espírito, 

impossível de ser captada pelo método e por técnicas dessas ciências.  

Zilles (1996, p. 42 – 43) afirma que as palavras de Husserl ecoaram como uma profissão 

de fé: “e, portanto, as ideias são mais fortes que todas as forças empíricas”. Para Husserl, a crise 

estava posta, não havia como negar a sua existência, por isso era um fato de que se deveria tomar 

consciência. Entender essa crise era perceber que o humano estava sendo esquecido ou afastado do 
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projeto de ciência da modernidade. Ao mencionar a crise da humanidade, Zilles (2002, p. 43) 

esclarece que:  

Esta crise refere-se às ciências europeias e ao homem europeu; refere-se à Europa como 
maneira espiritual, a Europa engloba manifestamente os domínios ingleses, os U.S.A., etc.  
Trata-se aqui de uma unidade de vida, de uma ação, de uma criação de ordem espiritual, 
incluindo todos os objetivos, os interesses, as preocupações e os esforços com as 
instituições e as organizações. Nelas atuam os indivíduos dentro das sociedades múltiplas de 
diferentes complexidades, em famílias, raças, nações, nas quais todos parecem estar interior 
e espiritualmente vinculados uns aos outros e, como disse, na unidade de uma estrutura 
espiritual.  

Husserl considerava que o grande erro do objetivismo foi o esquecimento ou a 

desvalorização do subjetivo, ao substituir o mundo da vida pela natureza idealizada na linguagem dos 

símbolos. As teorias lógico-matemáticas impuseram o objetivismo a uma instância de ordem 

subjetiva que seria impossível alcançá-la por meio do método lógico- Matemático.  

O resgate do mundo da vida para Husserl só seria possível a partir do resgate do mundo 

humano. O anúncio de uma crise da humanidade europeia e a filosofia são o seu legado histórico e, 

ao mesmo tempo, uma ação política de contestar todo o universo científico imposto pelas ciências 

lógico-matemáticas.  

O mundo estava em crise motivado pelo irracionalismo do objetivismo que forçava o 

desaparecimento da subjetividade, porque o progresso científico era explicado como única saída e 

única resposta para os problemas do mundo. Husserl observava com pesar esse fato, pois era uma 

confusão, uma ilusão essa interpretação que estudiosos e filósofos tomavam como escolha para a 

situação. Ele entendia que tal escolha não teria condições para solucionar o enigma constituído pelo 

conveniente mau uso da ciência, do esquecimento e do alheamento do mundo da vida. Como 

mencionado anteriormente, Husserl não desconsiderava a importância das ciências físicas e naturais; 

ele acreditava na função que cumpriam no plano objetivo do mundo físico e da natureza, porém 

advertia que a atividade que se desvenda por excelência como a mais ilustre do compromisso 

humano é o des-velar o mundo da vida (o Lebenswelt), o mundo humano. Para tanto, Husserl indicava 

a fenomenologia como um direcionamento para uma solução ou superação da crise que alienava o 

ser humano da sua origem, ou seja, da sua humanidade.  
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Husserl analisou, detidamente, o papel da crise e reforça que a mesma foi a extensão das 

ciências positivistas na sociedade moderna que fez o distanciamento do subjetivo no homem; por 

isso a sua veemente crítica ao reducionismo da racionalidade moderna que reduziu o conhecimento, 

o saber à mera esfera do técnico-científico. Ele entende que essa visão cientificista afastou e afasta a 

filosofia da sua função primeira; isto é, colocar a ciência como exclusivo e determinante elemento de 

compreensão do mundo. A racionalização da ciência, ou melhor, a razão técnico-científica torna-se 

pensamento único. Nesse contexto, Pizzi (2006, p. 23) esclarece que  

o fato de dar-se conta da crise gera também reações que indicam a busca de alternativas 
plausíveis. A partir do amplo leque da reflexão filosófica encontramos, nas últimas obras de 
Husserl, aspectos que identificam a crise das ciências modernas como expressão da cultura 
do final do século XIX e início do seguinte, furto do matematicismo do saber, atitude que 
afasta a razão dos problemas humanos. Diante disso, o autor insiste que é necessário 
reorientar a razão e as próprias ciências. Essa proposta objetiva aprofundar a discussão em 
torno da clássica relação entre Filosofia e racionalidade, cujo objetivo pretende apontar 
alternativas que possam ampliar o conceito de razão, até o ponto de reconhecer, no debate 
filosófico, a contribuição desse saber inerente ao Lebenswelt.  

Desse modo surge sua proposta de um novo e rigoroso método que tivesse como base 

fundamental a valorização das pessoas no seu mundo da vida, situando-as como seres histórico-

culturais, tendo como origem as vivências e as experiências do cotidiano. Para atender a sua proposta 

de “reumanização do homem”, Edmund Husserl assumiu a fenomenologia como método, por meio 

do qual os homens, os sujeitos se descobrissem como seres no mundo em uma sociedade de sujeitos 

receptivos aos demais.  

Assim, a Fenomenologia restabelece a ideia de humanidade – originária da cultura grega 

nos seus primórdios –, ou melhor, restaura as certezas e as verdades que a compreensão humana não 

conseguira elaborar, devido à ação do positivismo que limitou a verdade no campo das ciências 

exatas. A verdade não se afasta da sua origem, como a compreende a maneira de visar da 

consciência. Neste aspecto, Morujão (2002, p. 331 – 332) confirma que:  

No sentido fenomenologicamente mais primitivo, revelou-se o mundo como mundo de 
coisas, fundamento de todos os outros; mundo perceptivo, englobante de todos os objetos 
possíveis da nossa experiência, terreno universal de cada uma das nossas experiências 
singulares. O retorno a este mundo é o retorno ao mundo da vida (Lebenswelt), ao mundo em 
que continuamente vivemos e que oferece o terreno para toda a atividade cognoscitiva e 
toda determinação científica, representando uma esfera infinita de ser válido. O Lebenswelt 
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será o âmbito dos fenômenos puramente subjetivos, embora, não de puras faticidades de 
fluxos psicofísicos de dados sensuais, mas sim de fluxos espirituais que, nessa qualidade, 
necessariamente, exercem a função de constituírem estruturas significativas. Simplesmente, 
nenhuma filosofia, até hoje, elegeu como tema a esfera do subjetivo e, deste modo, 
realmente a descobriu; se a meditação filosófica, contudo, quiser realizar o seu sentido de 
fundamentação originária (Ursriftung) como ciência universal e ordenada a fundamentos 
últimos, necessariamente virá tirar essa esfera do anonimato.  

A compreensão de que nenhuma filosofia assumira, até a atualidade, objeto do 

conhecimento na dimensão subjetiva, torna a fenomenologia uma filosofia do humano. Segundo Van 

Breda apud Capalbo (1971, p. 39), “Husserl define a fenomenologia como uma direção do nosso 

olhar se voltando das realidades experimentadas para o caráter de serem experimentados”.  

Capalbo esclarece que Husserl almejava liberar o olhar humano para a análise do vivido. 

Nessa análise, o olhar humano visava de forma intencional e significativa ao objeto, sem ter em conta 

a sua presença. Assim como nesse intento expressivo o objeto se faz presente, ou melhor, quando 

esta intenção é preenchida pela presença do objeto, nós temos uma intuição. De acordo com 

Capalbo (1971, p. 39 – 40), a intuição é  

o preenchimento (erfullung) da intenção. A consciência dessa intuição se chama evidência. 
Intuição e evidência são correlatas, e podem ser de tipos diversos, podem se dar em modos 
diversos. A intuição será, portanto, constituinte pois é graças ao preenchimento da intenção 
que ela irá constituir o objeto, tornando-o presente, e fazendo-o evidente. Para que se dê a 
intuição constituinte são necessários os seguintes elementos: a) hiléticos ou materiais: 
corresponderão aos dados sensíveis. Esses elementos se dão numa sequência temporal, e 
serão unificados, através da temporalidade, pelo eu transcendental, pelo eu puro. b) formais: 
correspondendo à intencionalidade que unificará os dados materiais e os significará. Essa 
intuição evidente é diferente da opinião puramente subjetiva. A evidência se dá quando a 
realidade visada está imediatamente presente à consciência; ela não necessita da mediação 
dos signos ou dos símbolos. Essa intuição é doadora, ela é um ver que constitui seus 
objetos. Conhecer é ver, é colocar-se à distância dos objetos, é dirigir-se a eles; ela não se 
une aos objetos nem os apossa, mas ela os visa progressivamente.  

Essa intuição poderá se completar de duas formas: a) pela imaginação – quando a coisa, 

o objeto é dado em imagens; b) pela percepção ou pelo ato sensível ou hilé, (matéria do visado) 

quando for percebida ou, de forma categorial, quando a forma do visado for captada. Portanto, a 

consequência adquirida pelo preenchimento é ter uma significação completa, ou seja, resultante de 

uma significação vazia.  
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A significação vazia é a intenção significativa que não considera a presença do objeto; ao 

contrário, quando ela considera o objeto, ela é preenchida pela presença do mesmo, então ocorre 

uma intuição. Por isso, no fenômeno, a verdade se apresenta à consciência na totalidade, isto é, ela se 

faz presente e se mostra como constituinte e constituída de uma só coisa. Cada ideia acontece no 

todo e numa sequência contínua. Exemplo: quando se pensa em árvore, a ideia de árvore se faz no 

todo; a árvore intuída ou percebida aparece à consciência de forma completa; o sujeito não capta a 

raiz, o tronco, as folhas para formar a ideia de árvore; ela se fará presente como objeto total 

constituído na consciência. Mota (2006, p. 130) assevera que  

a consciência como ‘consciência de qualquer coisa’, também é, de um certo modo, derivada 
de si mesma, fundada. Na medida em que o em si é apenas o correlato da consciência 
intencional igualmente esta lhe é correlativa, fundada nos objetos que funda. A consciência 
é unidade subjetiva de diversidades objetivas visadas e constituídas por si num habitus como 
atividade intencional, cujos objetos lhe aparecem assim como seus produtos, dos quais ela é 
a consciência (o conjunto no ato de coligir, o número no ato de enumerar, a parte da 
divisão, o predicado ou o ‘estado de coisas’ na predicação ou explicação duma percepção).  

Na perspectiva de que a consciência é fundante, por isso mesmo analogamente fundada 

na percepção, a consciência que apreende as idealidades é uma consciência “fundada”, isto é, 

organizada. Conforme Mota (2006, p. 131), “Na medida em que o seu ‘fundamento’ é uma intuição 

sensível – temporal –, o eu portador das verdades predicativas será ele-mesmo um eu temporal”. 

Portanto, é um eu constituído no mundo da vida, “o solo ‘natural’ reduzido da consciência absoluta”. 

Por isso, esse “solo” deve ser muito significativo, pois é nele que se fundamenta a verdade da 

consciência. Porém, se as coisas e os objetos são verdades da consciência, adentramos na significação 

ôntica da vida dos fenômenos humanos. Para Husserl, as ciências modernas não conseguiram atingir 

a dimensão de humanidade devido à simplificação do fenômeno humano a uma dimensão numérica, 

positivista e cartesiana de ver, apreender e conceber a humanidade, ou seja, o homem.  

Na obra A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia, como já foi dito anteriormente, 

Husserl propõe uma volta ao mundo da vida; e reafirma, o mundo da vida é uma atitude 

experienciada e pré-científica das coisas, ou melhor, é a atitude de “ir às coisas mesmas”. Conforme 

Mota (2006) é uma atitude que as crianças, os ignaros e os primitivos têm e tiveram, isto é, o 

privilégio de serem donos de uma visão constituída apenas de uma sabedoria ‘a priori’, com uma 
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“estrutura universal” mantendo-se e formando-se no seu próprio mundo e modos de devir, isto é, de 

vir a ser. É capacidade de tornarem-se seres dotados de idealidades, preenchidos pela atitude natural, 

porém eivados de significados no seu mundo-vida.  

Com base nessa concepção, a ação da Fenomenologia será a de evidenciar a razão por 

meio da consciência humana, por meio das suas vivências, pelas experiências, pelas tradições e 

fragmentações de sentido que sugeriam não existir antes dela, porém lhe competiam, ou seja, eram 

seu objeto desde a sua genealogia.  

Vincular o mundo da vida à consciência é extraí-lo da penumbra é tirá-lo da opacidade 

de uma realidade, em si estranha, e subordiná-lo à claridade da razão e ao domínio da liberdade. 

Diante da razão e da liberdade, o sentido não poderá perder-se na história, porém deverá tornar-se 

cônscio para refletir filosoficamente, bem como restabelecer de forma atuante o sentido da História. 

É fundamental perceber que o sentido não está dado de maneira antecipada; ele é a razão não 

aparente que se procura na experiência humana e na reflexão filosófica e científica sobre essa 

experiência. Portanto, o retorno à subjetividade constitui o retorno ao mundo, a priori, dado, isto é, 

ao mundo da vida, ao mundo subjetivo. O mundo- vida, a partir da perspectiva fenomenológica, 

expande-se em esperanças espirituais, apresenta um espaço para novas ideias e propicia 

possibilidades de constituição de um mundo novo. Essa ocorrência acontece, principalmente, devido 

ao fato de a Fenomenologia ser essencialmente provocadora do reexame dos problemas que, 

supostamente, já se apresentavam como resolvidos. A concepção fenomenológica provoca um novo 

olhar sobre os mesmos fatos, as mesmas coisas, os mesmos problemas, com atitude de reflexão, 

repensando, reelaborando, reconstruindo os dados fundamentais que estão intrinsecamente voltados 

para o mundo da vida.  

Então, na perspectiva husserliana, o resgate do mundo da vida é a volta ao princípio de 

humanidade constante do ser humano. Ao perceber a sua dimensão de humanidade, o homem 

liberta seu espírito, princípio fundamental para o exercício do pensamento, isto é, do ato de pensar.  



 

AAeXXENT 

 

Extensão NEPEFE – 2017/2 

2º Ciclo de Palestras: Filosofia, Psicologia e  Educação: diálogos possíveis 

 

 

- 85 - 
 

A libertação do espírito possibilitará ao ser humano compreender o mundo de forma 

dinâmica e mutável, e não de forma engessada por uma visão de mundo idealizado. Assim, 

possibilitará perceber os fundamentos utilizados pelo mau uso da ciência ou mesmo da razão e 

contribuir, em contrapartida, para a procura de uma humanidade plena, com a qual almeja o ser 

humano. É esta possibilidade de reflexão que a fenomenologia propõe ao exercitar, a partir do 

mundo da vida, um novo universo de compreensão, interpretação e “iluminação” que modificará a 

relação do sujeito com o mundo extraindo dele o melhor sentido. Por isso, para Husserl, a 

fenomenologia é a busca para o sentido da existência.  

3. A fenomenologia e a formação humana  

Falar de Fenomenologia e a Formação Humana é um desafio, principalmente, em uma 

época cada vez mais marcada pela ausência do humano em que impera a tecnologia, o consumismo, 

o imediatismo, a impessoalidade, a exclusão e o poder do capital. É uma era marcada pela crise de 

civilização, crise de valores, crise política, crise social. Uma sociedade que valoriza mais o Ter que o 

Ser. Qual a contribuição da fenomenologia neste contexto quando se fala de ciência, formação, 

utopia e desencanto?  

Para a fenomenologia, a formação humana se refere a uma ação de afirmação da 

humanização. Do nascimento biológico as mais diversas formas de socialização não são garantias de 

sua efetivação, é necessária a existência processual de orientação do ser humano para sua formação 

direcionada para o processo civilizatório. A temática da formação humana foi tema, em maio de 

1935, da conferência que Husserl apresentou abordando A crise da Humanidade Europeia e a filosofia. 

Período de crise em que a sociedade se encontrava e sofria as imposições do poder capitalista e 

nacionalista-socialista, as manifestações racistas e a perseguição que se tornaram uma realidade para 

as pessoas, principalmente, para os judeus no que se refere ao preconceito político, situação que na 

atualidade de certa forma vivenciamos com a exploração econômica, as guerras, as intolerâncias 

religiosas, políticas, de gênero, de raça e desrespeito as diversidades humanas.  
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A situação da Europa dividida pelos nacionalismos belicistas transformou o território 

europeu em campo de extrema violência, em que imperava a visão totalitarista que provocou o 

surgimento do nazifascismo; as ações de controle e poder sem limites que levaram a Itália, sob o 

comando de Benito Mussolini, e a Alemanha, com Adolf Hitler, aos atos da maior barbárie a que o 

mundo contemporâneo assistiu: genocídio, execuções sumárias, mutilações físicas, esterilização em 

massa, perseguições por raça, credo religioso, ideologia política, isolamentos e trabalho forçado em 

campos de concentração nazistas.  

Registrou-se uma violação total dos direitos humanos, sobretudo os direitos das pessoas 

e grupos contrários ao regime nazista ou que representasse alguma divergência aos seus líderes e 

simpatizantes. Nesses grupos estavam inclusos trabalhadores urbanos e rurais, bem como suas 

lideranças e representantes de sindicatos de qualquer categoria profissional, mulheres, negros, judeus, 

outras etnias e minorias religiosas, crianças, adolescentes, idosos, professores e alunos universitários.  

Contra essa barbárie, violação dos direitos e desvalorização da vida e existência humana, 

Husserl anuncia a crise da humanidade europeia, uma crise espiritual, em que o homem, que é 

racional e deveria usar a razão em benefício da humanidade, a utiliza contra o gênero humano. A 

razão que nega o humano é irracional, o que acontecia na Europa era a desumanização da sociedade 

em sentido literal. Estamos, portanto, segundo Husserl, diante de uma crise de civilização; crise 

espiritual do ente europeu; crise da Europa como ente cultural; crise negadora da dimensão 

humanizadora. É a identidade europeia inautêntica personificada no capitalismo, no socialismo 

ditatorial e outras formas de poder autoritárias que buscam preservar os interesses do capital, a 

manutenção do poder, a afirmação do espírito objetivista e cientificista, a manutenção da exclusão 

social, o consumismo, o individualismo e a banalidade da vida humana. É o processo de 

instrumentalização da razão que Husserl chama de objetivismo.  

Essa racionalidade instaurou uma profunda crise na civilização europeia, assolada por 

guerras, preocupação desmedida com a acumulação de capital, profundas desigualdades sociais. 

Diante da catástrofe para a qual caminhava a Europa, Husserl se posiciona, conforme afirma 

Pelizzoli (2002, p. 24):  
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[...] a exposição de 1935 (Krisis...) é precisa e sintomática, revelando o que estaria no 
contraponto de toda busca da fenomenologia: crise. Crise da humanidade europeia, bem 
esboçada na catástrofe ‘autofágica’ de 1914 a 1917. Mas mesmo antes, afiguram-se 
pressentimentos, com os quais os filósofos, ao modo dos artistas, se envolvem in profundis, 
algo de um tremor e grande temor existencial e cultural – bem expresso no racismo e 
preconceitos variados, no purismo e racionalismos, que são como que pontos aglutinadores 
de reações por parte de uma  humanidade que tenta desesperadamente se afirmar contra o 
seu estranhamento, sua dispersão, o seu outro.  

Pelizzoli (2002, p. 25) ainda acentua que o pressentimento de Husserl era não só em 

relação ao presente, mas ao futuro da humanidade ocidental:  

Assim [...] o que está em jogo, na verdade o presente e o futuro de toda a grande tradição do 
pensamento ocidental. [...] estamos submersos num dilúvio de propostas ingênuas e 
exaltadas de reformas. Para ele, está em questão não só o destino da filosofia, mas da 
Europa, da humanidade, na mediada em que a primeira é a sua raiz, seu centro, seu sentido 
teleológico último, o sentido que a razão tomou punho. Definitivamente, a flexibilidade e 
relativização paradigmática que se espraiava nas várias pulverizações dos cânones da 
racionalidade ocidental, abalando sua orientação, e, em especial, a ameaça dos irracionalismos, 
tudo assustava Husserl e era motivo para buscar uma superação e um resgate. Na verdade, 
trata-se de restaurar o sentido maior do progresso da razão, das luzes mesmas, expressas em 
especial no racionalismo e nas filosofias da consciência com base no cogito; o final da Crise 
[...] é sintomático, ao buscar resgatar o racionalismo de seu ‘fracasso aparente’. A superação 
em jogo não se daria por um novo golpe de progresso técnico ou nova modalidade de 
cultura para o futuro, mas pelo retorno a uma instância mais originária de sentido, iniciando pela 
suspensão do objetivismo e naturalismo reinantes, que estavam pretensamente a solapar a 
instância do espírito.  

Na expectativa de ver solapada toda a instância do espírito filosófico, diante do 

racionalismo excessivo, tecnicista e cientificista, que era uma forma de irracionalidade, Husserl busca 

restaurar o sentido maior do progresso da razão, das luzes mesmas, isto é, um retorno da razão à 

consciência com base no cogito humanizado. Era à volta ao sentido originário do pensar, contra o 

psicologismo, o empirismo, o naturalismo e o positivismo vazio de humanidade, ou seja, orientações 

teóricas voltadas somente para o progresso técnico e cientificista que impunham ao homem a cultura 

do tecnicismo, do cientificismo, burocratismo e capitalismo. Com esse espírito objetivista e 

pragmatista a filosofia se distanciou do lebenswelt, do mundo vivido, da atitude crítica e questionadora. 

É por isso que Husserl propõe que a filosofia e as ciências se voltem para as coisas mesmas, para o 

seu estado originário e antipredicativo, para apreender o seu verdadeiro sentido.  

Husserl, na conferência de 1936, considerada o seu verdadeiro testamento filosófico – a 

Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental, afirmava (2002, p. 65):  
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Nesta conferência quero ousar a tentativa de suscitar um novo interesse para o tão 
frequentemente tratado tema da crise europeia, desenvolvendo a ideia histórico-filosófico 
(ou o sentido teleológico) da humanidade europeia. Ao expor a função essencial que, neste 
sentido, tem a exercer a filosofia e suas ramificações, que são nossas ciências, a crise 
europeia também ganhará uma nova elucidação.  

Para Husserl, era inconcebível que a Europa, berço da razão crítica e humanizadora 

desde os gregos antigos, negasse a dimensão da vida como estava ocorrendo. Por isso, Husserl (2002, 

p. 66) alertava para a importância de dirigir-se o olhar “da corporeidade humana para a 

espiritualidade humana”. A filosofia e as ciências, ao se distanciarem do lebenswelt, se distanciaram do 

mundo humano, se fecharam no mundo das doutrinas, mundo das interpretações, do já dito e 

esqueceu-se de sua finalidade. Portanto, a crise da humanidade europeia era uma crise do pensar e da 

orientação da ação, da intervenção do homem no mundo.  

As nações europeias estão enfermas. Diz-se que a própria Europa está em uma crise. Não 
faltam curandeiros. Estamos submersos num verdadeiro dilúvio de propostas ingênuas e 
exaltadas de reforma. Mas por que aqui as ciências do espírito, tão ricamente desenvolvidas, 
não prestam o serviço que as ciências da natureza cumprem excelentemente em sua esfera? 
Aqueles que estão familiarizados com o espírito das ciências modernas poderão responder 
sem dificuldade: a grandeza das ciências da natureza consiste em elas não se conformarem 
com uma empiria sensível porque, para elas, toda a descrição da natureza só é uma 
passagem metódica para a explicação exata, em último lugar, físico-química. Os mesmos 
opinam que as ciências ‘meramente descritivas’ nos prendem às finitudes do mundo 
circundante terreno. Mas a ciência da natureza matemático-exata abrange, com seu método, 
as infinitudes em sua efetividades (in ihrer Wirklichkeiten) e possibilidades reais (und realen 
Möglich-keiten).  

Nesse cenário de crise e de enfermidade, como a considerava, o pensador reagiu e teceu 

severas críticas ao modelo e às concepções de ciências vigentes. Com base nessa concepção, a ação 

da Fenomenologia será a de evidenciar a razão por meio das suas vivências, experiências, tradições. 

Vincular o mundo da vida à consciência é extraí-lo da penumbra, é tirá-lo da opacidade de uma 

realidade, em si estranha, e subordiná-lo à claridade da razão e ao domínio da liberdade. Diante da 

razão e da liberdade, o sentido não poderá perder-se na história, porém deverá tornar-se cônscio para 

refletir filosoficamente, bem como restabelecer o sentido da História. É fundamental perceber que o 

sentido não está dado de maneira antecipada; ele é a razão não aparente que se procura na 

experiência humana e na reflexão filosófica e científica sobre essa experiência. Portanto, o retorno à 

subjetividade constitui o retorno ao mundo, o a priori, o dado, isto é, ao mundo da vida, ao mundo 
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subjetivo. O mundo-vida, a partir da perspectiva fenomenológica, expande-se em esperanças 

espirituais, apresenta um espaço para novas ideias e propicia possibilidades de constituição de um 

mundo novo. Essa ocorrência acontece, principalmente, devido ao fato de a Fenomenologia ser 

essencialmente provocadora do reexame dos problemas que, supostamente, já se apresentavam como 

resolvidos. A concepção fenomenológica provoca um novo olhar sobre os mesmos fatos, as mesmas 

coisas, os mesmos problemas, com atitude de reflexão, repensando, reelaborando, reconstruindo os 

dados fundamentais que estão intrinsecamente voltados para o mundo da vida.  

Então, na perspectiva husserliana, o resgate do mundo da vida é à volta ao princípio de 

humanidade constante do ser humano. Ao perceber a sua dimensão de humanidade, o homem 

liberta seu espírito, princípio fundamental para o exercício do pensamento, isto é, do ato de pensar.  

A atitude fenomenológica possibilitará ao ser humano compreender o mundo de forma 

dinâmica e mutável, e não de forma engessada por uma visão de mundo idealizada. Assim, 

possibilitará perceber os fundamentos utilizados pelo mau uso da ciência, da técnica, da razão e do 

capital e contribuir, em contrapartida, para a afirmação da humanidade plena, com a qual almeja o ser 

humano. É esta possibilidade de reflexão que a fenomenologia propõe ao exercitar, a partir do 

mundo da vida, um novo universo de compreensão, interpretação e orientação que modificará a 

relação do sujeito com o mundo. Por isso, para Husserl, a fenomenologia é a busca para o sentido da 

existência.  

Diante do exposto, podemos perceber a visão de educação enquanto formação humana 

para Husserl, que passa pelo rigor intelectual e estende-se ao mundo-vida, isto é, à sua dimensão 

acadêmica e humana. O pensamento de Husserl apresenta um caráter pedagógico, formativo, pois 

expressa tanto uma preocupação com o rigor e o método, quanto com a questão do humano. A vida 

de Husserl apresenta posições fundamentais sobre o homem, a razão e a vida, as quais o levaram ao 

enfrentamento do regime nazista que anulava o ser humano em defesa de um ideal totalitário.  

O combate ao nazismo, ao fascismo e ao capitalismo feito por Husserl foi de denúncia e 

resistência ao mal que estas formas de poder causavam à humanidade. Ao destituir o homem da sua 
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condição de ser, da sua capacidade de pensar e refletir a partir da sua vivência, da sua experiência, do 

seu mundo-vida, estas formas de poder negavam ao homem a sua condição essencial para a 

existência: a sua humanidade. Husserl instaura, então, uma dimensão pedagógica de resistência do 

sujeito ao mundo de banalização da existência que se fazia presente, naquele momento histórico.  

A ação de resistência ao ideal totalitário é um retorno do humano ao mundo da vida. Era 

um apelo à razão filosófica, um apelo à capacidade do homem de se orientar pela sua consciência 

interna e não por uma consciência externa, ou seja, perceber o mundo a partir da sua razão e não 

pela razão imposta por uma visão totalitária. É uma ação pedagógica de busca da verdade é o 

“conhecer-te a ti mesmo”, lema do templo de Delfos, na Grécia antiga. Essa busca se faz pela 

reflexão e ação, é uma volta ao que foi pensado de forma irrefletida para orientar a intervenção 

humana. Daí o surgimento do lema husserliano à volta “às coisas mesmas” por meio de uma 

consciência que visa a algo, pelo caráter da intencionalidade de que “toda consciência é consciência 

de alguma coisa”. Esta é uma dimensão pedagógica fundamental para o processo ensino-

aprendizagem, dada a intencionalidade em direcionar a consciência para essa finalidade.  

O ato de enfrentamento e resistência de Husserl apresentava a possibilidade de o 

homem resistir ao pensamento imposto, à razão totalitária, e tornar-se sujeito da sua ação, da sua 

condição de ser humano. Conforme Kelkel e Schérer (1954) e Merleau-Ponty (1999), Husserl se 

preocupava com a questão do ser e como o ser compreendia a realidade dada pela consciência; 

porém, o seu pensamento apresentava um caráter formativo, pedagógico radical (ir à origem) e 

rigoroso, fundamentado pelo método fenomenológico.  

Como condição de revelação do mundo, a fenomenologia tem como tarefa revelar o 

mistério deste e o mistério da razão. A partir do resgate da categoria de Lebenswelt, é admissível 

restaurar os diferentes mundos: docente e discente, sujeito e consciência, razão e emoção, objetivo e 

subjetivo. Compreender o significado de cada um e contribuir para um projeto de educação orgânico 

e coerente com as aspirações de formação humana voltada para a autonomia, logo, significativo e 

emancipador. Por isso a categoria Lebenswelt é uma referência importante de análise e imprescindível 

para Husserl na constituição do pensamento fenomenológico e do pensamento pedagógico em toda 
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sua obra. Desta forma, o pensamento de Edmund Husserl ratifica a sua importância para o 

conhecimento humano na idade contemporânea.  

O mundo globalizado neoliberal se mostra a cada dia mais tecnicista e cientificista, 

esvaziado de humanidade, tal como a Europa em que Husserl viveu. No presente, em nome do 

capital, de uma ciência e uma visão tecnológica, estamos cada vez mais distantes do humano, da 

dimensão ontológica do existir. Estamos em crise, ou seja, vivenciamos o aprofundamento da crise 

da humanidade europeia, que é a crise da humanidade ocidental, isto é, a crise da desumanização.  

Vivemos, novamente, um racionalismo tecnológico que leva o homem à irracionalidade 

em relação ao ser e ao existir, enquanto pessoa, como humanidade. Estamos perdendo a razão, a 

racionalidade como condição humana de ser e de existir para o desenvolvimento de um 

irracionalismo vazio, calculista, preso a valores fúteis e externos à vida, distantes fisicamente e 

próximos pela tecnologia. Porém, esse mesmo homem sente-se angustiado e perplexo diante da 

existência, movido por ganância econômica, poder político e cada vez mais individualista e solitário 

em sua humanidade.  

Portanto, diante do exposto, a partir da fenomenologia podemos compreender o 

processo de educação e formação humana e o processo de ensino deve ser formativo não na medida 

em que “conforma” ou molda, mas no sentido em que indica uma trilha de cultura humana já 

percorrida e que deve abrir para as possibilidades de novas trilhas. Aí a ideia de formação carrega o 

sentido de fazer-se, de construir-se nas e a partir das relações humanas já dadas e em processo. Em 

devir. O empreendimento aqui principiado é uma solicitação para continuar a filosofar a respeito. 

Um convite aos professores, estudantes e as pessoas em geral a refletir fenomenologicamente sobre 

as ações do homem no mundo. No momento histórico em que vivemos marcados pelo drama de 

milhões de refugiados que colocam em risco a própria vida para fugir das guerras, da intolerância e 

da fome, assim como a escalada cada vez maior da acumulação do capital às custas da miséria, da 

fome, do desemprego, e a falta de ética na gestão da coisa pública, talvez seja uma importante 

contribuição para a educação problematizar os atuais problemas enfrentados pela humanidade. A 
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Educação em sentido latu é a possibilidade de humanização do homem perdido em tempos de 

barbárie.  

Referências bibliográficas  

BRANDÃO, Carlos R. O que é Educação. 27ª ed. São Paulo: brasiliense, (Coleção: Primeiros Passos), 1992.  

CAPALBO, Creusa. Fenomenologia e Ciências Humanas. 3ª edição revista e aumentada. Londrina: Ed. UEL, 1996.  

CAPALBO, Creusa. A Fenomenologia Segundo Husserl. In: Revista Brasileira de Filosofia. São Paulo: Instituto 

Brasileiro de Filosofia, 1971, p. 39 - 46. vol. XXI Fasc. 81.  

FABRI, Marcelo. A atualidade da ética husserliana. Princípios, Natal, vol. 12, nº 17 – 18, jan./dez. 2005, p. 157 – 

172.  

HUSSERL, Edmund. A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia; introdução e tradução de Urbano Zilles. - 2ª 

ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002 (Coleção filosofia vol. 41).  

HUSSERL, Edmund. Meditações Cartesianas: Introdução à Fenomenologia. Porto, Portugal: Edições Rés, 2000.  

HUSSERL, Edmund. A Ideia da Fenomenologia. Tradução: Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1990.  

HUSSERL, Edmund. Investigações lógicas: sexta investigação – elementos de uma elucidação do conhecimento. 

Tradução: Zelijko Loparik; Andréa Maria Altino Campos Loparik. São Paulo: Nova Cultural, 1985.  

HUSSERL, Edmund. Investigações Lógicas. Nova Cultural Ltda, (Coleção: Os Pensadores. 1996.  

KELKEL, L. Arion; SCHÉRER, René. Husserl. Tradução de Joaquim João Coelho Rosa Lisboa: Edições 70, 1954.  

MACIEL, Lizete S. B. Uma Concepção Fenomenológica de Educação. Revista UNIciência. Anápolis: Uniana, 

1998. V. 5, 17 – 21.  

PONTY, Merleau Maurice. Fenomenologia da Percepção. Trad. Carlos Alberto Ribeiro de Moura, 2ª ed. são Paulo: 

Martins Fontes, 1999.  

MORUJÃO, Alexandre F. Estudos Filosóficos. Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa, 2002 (Coleção: 

Estudos Gerais – Série Universitária).  

MOTA, Pedro. De Husserl a Merleau-Ponty e Mikel Dufrenne: Fenomenologia e Estética: reflexão crítica. 

Prometeu, 3 – Edições Ecopy, Porto, PT, 2006.  

PELIZZOLI, Marcelo Luiz. O eu e a indiferença: Husserl e Heidegger. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002 (Coleção 

filosofia vol. 150).  

PENHA, João da. Períodos Filosóficos. 2ª ed., São Paulo: Ática, 1991. pp 76 – 79.  

PIZZI, Jovino. O mundo da vida: Husserl e Habermas. Ijuí: Ed. Inijuí, 2006 – (Coleção filosofia 11).  

ZILLES, Urbano. A Fenomenologia Husserliana como Método Radical. In: EDMUND HUSSERL: A Crise da 

Humanidade Europeia e a Filosofia, ed. Porto Alegre; EDPUCRS, 2002. vol. 41 (Coleção Filosofia).  

ZILLES, Urbano. Teoria do conhecimento. Porto Alegre: EDIPUCRS,996.  

ZUBEN, Newton A. V. Fenomenologia e Existência: uma leitura de Merleau-Ponty. In: Temas Fundamentais de 

Fenomenologia. São Paulo: Moraes, 1984. 

  



 

AAeXXENT 

 

Extensão NEPEFE – 2017/2 

2º Ciclo de Palestras: Filosofia, Psicologia e  Educação: diálogos possíveis 

 

 

- 93 - 
 

 

 

SUJEITO-OBJETO: UM PEQUENO ENSAIO A PARTIR DE EDGAR MORIN 

 

Profa. Dra. Simone Sendin Moreira Guimarães 

Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática 

ICB-UFG  

 

Compositor de destinos 

Tambor de todos os ritmos 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Entro num acordo contigo 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Caetano Veloso 

 

Introdução 

 

 Uma trajetória pode ser uma distância ou um espaço que precisa ser percorrido 

para se chegar a outro lugar. O caminho andado em determinado tempo. Pode ser também a 

sucessão de acontecimentos que fizeram parte da existência de algo, ou de alguém. Nesse texto, 

propomos contar um pouco do “caminho” e dos “acontecimentos” que contribuíram para a 

construção das ideias do pensador francês Edgar Morin. O pequeno ensaio apresentado surge de 

uma deliciosa roda de conversa intitulada “Edgar Morin e o “método antimétodo da 

complexidade””, realizada no contexto dos estudos do Núcleo de Estudos e Pesquisa em 

Filosofia e Educação (NEPEFE) da Faculdade de Educação (FE) da UFG.  

Edgar Morin, ao falar de sua vida – pessoal e profissional - no livro “Meus demônios” 

(1997) diz o seguinte: “não sou daqueles que têm uma carreira, mas sou dos que tem uma vida” 

(p. 9). Nessa perspectiva, esse texto objetiva discutir as relações entre sujeito - objeto dentro da 

perspectiva da complexidade moriniana. Para isso será apresentado um breve histórico do 

contexto de vida do autor e fragmentos da obra que realizam essa discussão. 

O Sujeito e sua história 
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Cada sujeito carrega em si seu “universo particular”, sua cultura, traz em si as marcas do 

seu tempo, mas com Edgar Morin isso parece ficar mais nítido visto que ele não esconde suas 

origens, mutações, erros, incertezas e contradições.  

Edgar Nahoum nasceu em 1921, em Paris na França. Filho único de uma família judia seu 

pai era um modesto comerciante e sua mãe dona de casa (MORIN, 2010a). Como “Nahoum” era 

um sobrenome perigoso por ser judeu, Morin adotou o sobrenome da mãe Beressi, depois vieram 

os pseudônimos “Edmond” e “Manin”. O pseudônimo “Morin” surge por acaso, ainda na 

primeira metade do século XX quando, ao se apresentar com essa nova identidade (Manin) numa 

reunião dos companheiros resistentes em Toulouse, todos entenderam “Morin” (2010a). Os dois 

nomes – Nahoum e Morin – são tão importantes que ele indica “conservei o nome de família 

Nahoum: continuo filho de meu pai. Mas acrescentei o Morin: assim, sou filho de minhas ações e 

de minhas obras” (p. 62), isso, no entanto, não quer dizer que ele é um sujeito dividido pois, 

afirma que “Minha dupla identidade é para mim como meus dois olhos: eles me fazem enxergar 

melhor” (p. 122).  

Novamente no livro “Meus Demônios” (1997), Morin afirma que seu pai não o introduziu 

em nenhum sistema de tradições, saberes, normas ou crenças, isso por que ele acreditava que a 

formação do filho deveria ser feita a partir de sua própria curiosidade (MORIN, 2010a) 

prescindindo assim de uma “educação formal”. Com essa perspectiva o pai de Morin estimula a 

formação cultural, erudita e popular do filho. O final da infância e a adolescência são vividos em 

cinemas e sebos parisienses. No cinema assiste westerns, melodramas, operetas e filmes de 

aventura. No sebo, lê  Gustave Aimard, Miguel Zevaco, Paul Feval, Jack London, Alphonse 

Daudet, Charles Dickens, Zola e Balzac (SANTOS e GUIMARÃES, 2016). Os conhecimentos 

apreendidos nessa dinâmica cultural de cinemas e livros relacionados aos mais variados assuntos, 

contribuem com a formação plural desse sujeito e influencia seu pensamento, que ignora 

propositalmente as fronteiras das diversas áreas do saber. 
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No livro “Meu Caminho”, Morin (2010a) escreve que já era politizado bem entes de 

participar da Resistência
37

, pois a política tinha entrado em sua vida ainda no colégio, em 1934 

por ocasião da das revoltas de seis de fevereiro quando fascistas da Camelots du Roi entraram em 

choque com movimentos de esquerda em Paris. Em 1939, inspirado pela expressão “As ciências 

do homem englobarão as ciências da natureza e as ciências da natureza englobarão as do 

homem”, dita por Karl Marx, Morin se matricula na Universidade, simultaneamente em quatro 

cursos: ciências políticas, filosofia, história e direito. Nesse contexto de formação, ele encontra na 

dialética o sentido da história e uma maneira de talvez resolver as contradições – pessoais e 

sociais (SANTOS e GUIMARÃES, 2016). Influenciado pelo contexto de guerra, dedicou-se a 

estudar economia política, pois para Edgar Morin essa era a área que detinha o poder e “seu 

projeto pessoal era fazer, através da política, a humanização do processo econômico” 

(PETRAGLIA, 2011, p.21).    

Mas, Morin destaca que seu objetivo na Universidade não era uma profissão específica, 

mas conhecer e compreender as realidades humanas (MORIN, 2010; PENA-VEGA, ALMEIDA 

e PETRAGLIA, 2011). Com essa preocupação Morin não se detém um uma área ou campo do 

saber, posição pela qual é sempre muito criticado.   

Finalmente, opta pelo estudo da filosofia que na época englobava o estudo da sociologia. 

Neste período, tem contato com os escritos de pensadores que influenciaram suas obras como 

Hegel, Montaigne, Bachelard entre outros. Estes pensadores em conformidade com o autor são 

pensadores em movimento que utilizam das contradições. O autor destaca que ao “beber” nessas 

fontes, alimenta uma constante busca de sua própria identidade (MORIN, 2010). Recursivamente, 

Morin (2011) acredita que essa influência é circular, pois, ao mesmo tempo que as interações 

                                                 

 

37
 A Resistencia Francesa (La Résistance) foi um movimento formado por franceses que não aceitavam a submissão 

do Estado Francês ao poder nazista, designa o conjunto de movimentos que durante a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) lutavam contra o Eixo (Alemanha, Itália e Japão). 
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entre indivíduos produzem a sociedade, a sociedade, com sua cultura age sobre os indivíduos e os 

produz enquanto indivíduos sociais dotados de cultura. 

No período que antecede a Segunda Guerra Mundial, ele se vincula às ideias do 

socialismo nacional preconizadas pelos Estudantes Frentistas da França. Em 1941, se filia ao 

partido comunista por acreditar na resistência que poderiam fazer diante das forças nazistas. 

Entre 1942 e 1944, participa da Resistência Francesa, como tenente das forças comunistas. Ao 

assumir esse cargo, interrompe os preparativos para as provas da Sorbonne e vê de perto a França 

ser invadida pelo exército de Alemão de Hitler (MORIN, 2010a, 2006, 1997). Entre 1945 e 1946 

é escolhido como chefe do departamento de propagandas do exército Francês. Nesse cargo, Edgar 

Morin viaja até a Alemanha percebendo uma Berlim destruída no pós-guerra. É nesta época que 

escreve seu primeiro livro: “O ano zero da Alemanha”. Em 1949, rompe com o partido ao 

perceber o imperialismo e o dogmatismo presente no sistema stalinista. Pronuncia-se, nessa 

época contra qualquer forma de ditadura, seja de direita ou de esquerda. Em 1951, é excluído do 

partido por uma série de fatores entre eles as falsas acusações de calúnia a membros do partido 

(MORIN, 2010a; PENA-VEGA, ALMEIDA e PETRAGLIA, 2011 apud SANTOS e 

GUIMARÃES, 2016). 

Em relação aos seus escritos, entre “O Ano Zero na Alemanha” e a década de 1970 Morin 

escreve diversos livros sobre diversos temas que vão da sociologia ao cinema, mas é a partir de 

1977, considerando sua experiência de vida e seus estudos, que ele dá início a empreitada do “O 

Método” coleção de seis volumes nos quais discute ciência (articulando as ciências do homem e 

as ciências da natureza); vida (sua organização e complexidade; os limites e as possibilidades do 

conhecimento; as ideias (sob três aspectos – ecologia das ideias, noosfera e noologia); a condição 

humana a partir da noção de sujeito e finalmente a ética.  É essencialmente a partir de fragmentos 

dessas obras (La Méthode), do livro Science avec conscience lançado em 1982 e de “Introdução 

ao Pensamento Complexo” que será construída a relação sujeito-objeto apresentada a seguir.  

As ideias em fragmentos – a centralidade do sujeito 
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 Historicamente a ciência, numa concepção clássica, é um tipo de conhecimento 

que se difere de outros por características próprias relacionadas á objetividade, técnicas de coleta 

de dados, métodos de validação, etc, é um saber elucidativo, enriquecedor, conquistador e 

triunfante, mas que apresenta-nos “cada vez mais problemas graves que se referem ao 

conhecimento que produz, à ação que determina, à sociedade que transforma (MORIN, 2010, p. 

16). 

 A ciência moderna emerge na cultura da renascença, na efervescência social, 

economia e política europeia dos séculos XVI e XVII. Ela é histórica e sociológica, intrínseca e 

eticamente complexa (MORIN, 2010). No geral, essa ciência ocidental, para existir 

objetivamente, fundamentou-se na eliminação positivista do sujeito a partir da ideia de que os 

objetos, existindo independente podiam ser explicados como tais. Isso refletia a ideia de um 

universo de fatos objetivos sem julgamento de valores e subjetividades. Assim, o objeto seria 

“uma entidade fechada e distinta, que se define isoladamente na sua existência, nos seus 

caracteres e nas suas propriedades, independentemente do ambiente” (MORIN, 1987, p. 94). 

Nesse contexto, o sujeito é o erro e a perturbação que deve ser eliminado, sendo assim, expulso 

da ciência. Nesse contexto a dualidade sujeito/objeto segue a lógica da disjunção e anulação 

recíproca (MORIN, 2005; 1987; 2011).    

Nesse ensaio, vamos destacar pequenos pontos da relação sujeito-objeto explicitados na 

complexidade moriniana a partir de alguns fragmentos textuais. Mas, por que fragmentos? 

Dialógico, recursivo e hologramático o pensamento do autor nos leva a uma teia de caminhos que 

podem ser percorridos para chegar na discussão proposta. A nossa opção aqui talvez tenha sido 

pelo caminho mais “fácil” – a caracterização essencial do sujeito. 

Para o autor, só existe objeto em relação a um sujeito e só há um sujeito em relação a um 

meio ambiente objetivo, que permita sua existência. Para ele é necessário colocar o sujeito no 

centro de todo conhecimento, de toda ciência, isso, sem cair no extremo oposto, que seria a 

valorização unilateral do sujeito, em detrimento do objeto/objetividade (MORIN, 1987, 1996). 

Para o autor, sujeito e objeto são indissociáveis, mas, o pensamento ocidental exclui um ou outro 
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“deixando-nos apenas livres para escolher, conforme os momentos do dia, entre o sujeito 

metafísico e o objeto positivista” (MORIN, 2005, p. 41).  

Para superar essa perspectiva, o pensamento complexo trata de reintegrar o ser humano 

entre os seres naturais, para o distinguir deles, mas não para o reduzir a essa situação (MORIN, 

1995). Isso porque “o ser humano, ao mesmo tempo natural e sobrenatural, tem sua origem na 

natureza viva e física, mas emerge dela e se distingue pela cultura, o pensamento e a consciência” 

(MORIN e KERN, 2002: p. 159). Ainda na perspectiva da complexidade
38

, é necessário manter 

os dois polos (sujeito-objeto) para compreender como se estabelecem relações entre ambos, na 

trama a partir da qual se constrói o conhecimento. Porém, o sujeito aqui reintegrado não é o juiz 

de todas as coisas, é o sujeito vivo “aleatório, insuficiente, vacilante, modesto, que introduz a sua 

própria finitude” (MORIN, 1996, p.25). 

Em “O Método 3” Morin (1996) radicaliza essa perspectiva ao indicar que devemos 

enfrentar o paradoxo “num conhecimento que não é o seu próprio objeto senão porque emana de 

um sujeito” (p.25).  Assim, na complexidade para compreender a relação entre sujeito e objeto é 

necessário compreender como, em um mesmo momento, o sujeito conhece o que é exterior e se 

conhece (a si próprio) de forma plena, assim, talvez seja preciso, “em vez de isolar o objeto de 

estudo, o considere em e por sua relação auto-eco-organizadora com seu ambiente – cultural, 

social, econômico, político e natural” (MORIN e KERN, 2002, p.159), para o autor isso envolve 

a ideia de ciência como práxis social. O autor (1987) chama de práxis o  

conjunto das actividades que efectuam transformações, produções, actuações, a partir duma 

competência. A praxis concerne acções que têm sempre um carácter organizacional, e é por este 

motivo que qualifico como sistemas práxicos aqueles cuja organização é activa (p. 151).  

                                                 

 

38
 Complexidade não é entendida aqui como sinônimo de complicação. É algo mais profundo. Epistemologicamente, 

a palavra complexidade é de origem latina e provém de complectere cuja raiz plectere significa trançar, enlaçar 

(como na confecção de cestas) (MORIN, 2003). Assim, à primeira vista, a complexidade é um tecido (complexus: o 

que é tecido junto) de constituintes heterógenos inseparavelmente associados: coloca o paradoxo do uno e do 

múltiplo. Numa segunda abordagem, a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, 

retroações, determinações, que constituem o nosso mundo fenomenal (MORIN, 1995) 
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A relação sujeito-objeto tem caráter “práxico”, pois é ativa, se efetiva na relação, além de 

ser transformadora. Para o autor, o observador (sujeito) está, fisicamente, muito mais invadido 

(pelo fenômeno observado) do que poderíamos crer, tanto “ao nível da relação entre o 

conhecimento da organização e a organização do conhecimento” quanto “ao nível da práxis 

transformadora que toda a observação constitui” (p. 321). Assim, 

o que nós já entrevemos, através desta relação tradutora, transdutora, transformadora, 

relativizante, entre o psíquico e o físico, entre o observador e a sua observação, é uma 

primeira emergência da relação entre o sujeito e o objecto, pois todo o conhecimento, 

num observador, é, ao mesmo tempo subjectivo (auto-referente), ao remeter para a sua 

própria organização interior (cerebral, intelectual, cultural), e objectivo (hetero-

referente), ao remeter para o mundo exterior. Podemos pois entrever que nunca devemos 

procurar o objecto excluindo o sujeito; que não é fora da praxis, mas numa metapraxis 

que é novamente uma praxis, que devemos procurar o conhecimento (MORIN, 1987, p. 

326). 

 

Finalmente para o autor (Morin, 2011) é preciso considerar que o sujeito não é uma 

essência, uma substancia ou ilusão e que o reconhecimento desse sujeito exige uma 

reorganização que rompa com o princípio determinista clássico, uma reorganização que considere 

as noções de autonomia/dependência – individualidade – autoprodução, na qual estão ao mesmo 

tempo o produto e o produtor. Será preciso uma concepção complexa do sujeito, que supere tanto 

o sujeito invisível, de existência negada do mundo cientifico, quanto o sujeito transcendental que 

escapa á experiência da filosofia. Na complexidade a informação tem um duplo foco “um físico, 

que é o do objecto, o outro psíquico, que é o do sujeito. É a partir das trocas entre estes dois focos 

que pode haver tradução, transformação e práxis” (MORIN, 1987, p.330). 

Em Morin (1995) a necessidade de um pensamento complexo surge para que possamos 

discutir as grandes carências do nosso pensamento. Surge para fazer compreender que um 

pensamento mutilador conduz a ações mutiladoras, e isso é o que deve ser superado.  

Um final sem final  

 Entre muitas polêmicas que envolvem o pensamento do autor, podemos considerar 

que sobre a relação sujeito-objeto Edgar Morin elabora uma reflexão mais verticalizada sobre o 
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sujeito do conhecimento, retirado da ciência em prol de sua pretensa objetividade. Como se 

existisse um conhecimento científico “puramente desinteressado”.  

Para o autor, não há nem nunca haverá “observador puro (está sempre ligado a uma práxis 

transformadora); nem conhecimento absoluto (deveria custar um preço infinito que o destruiria)” 

(MORIN, 1987, p. 326). Segundo Morin (1996), é necessário, hoje, colocar o sujeito no centro de 

todos os conhecimentos, ciências, saberes. Esta proposta contesta um dos princípios 

fundamentais do paradigma redutor e disjuntivo que tem orientado o desenvolvimento das 

ciências. Nessa recolocação, “o operador do conhecimento deve tornar-se ao mesmo tempo o 

objeto do conhecimento” (MORIN, 1996, p.30). 
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