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RESUMO 

Esta tese tem como principal objetivo estudar o pensamento personalista de Emmanuel 
Mounier conforme apresentado nas Oeuvres editadas por Paulette Mounier em quatro 
volumes, publicadas pelas Editions du Seuil, de 1961-1963. O personalismo constitui-se 
como um movimento de ampla renovação filosófica que tem como centro a pessoa. Desta 
sorte, o estudo do ser pessoa tem suas implicações na educação. Dentro de sua 
premissa antropológica cristã, a filosofia mounierista percebe o ser humano dotado de 
uma imago, imagem, e, mediante sua transcendência, de imago Dei, imagem de Deus. O 
estudo das obras de Mounier, e pensadores no contexto do personalismo e da filosofia da 
educação, nos deu a percepção da centralidade do papel da pessoa enquanto referência 
na contemporaneidade. Afirmamos que o personalismo foi vivido como uma filosofia que 
tem a pessoa como centro, portanto, um humanismo integral, contudo, a idéia e conceito 
de pessoa partem do cristianismo professado por Mounier, dessa forma, um humanismo 
cristão. Afirmamos que o personalismo é uma filosofia. A problemática se instaura pelo 
fato de Mounier o ter assinalado mais como uma atitude do que como doutrina. Contudo, 
o personalismo é uma filosofia, pois, não lhe faltam o rigor e a sistematização. Porém, 
uma filosofia postulada fora dos muros acadêmicos, uma filosofia vivida e agida, uma 
proposta filosófica pluriforme, com o centro de convergência para a pessoa humana.  
Elucidamos que o pensamento personalista não é subjacente à construção do 
pensamento filosófico brasileiro, ao contrário, foi proibido devido à confusão feita pelo 
regime militar taxando-o de “marxista”, “comunista” e, portanto, pernicioso à nação. 
Através dos movimentos sociais-comunitários como as CEBs, JEC, JUC, AP, dos quais 
participaram pensadores da ordem de Alceu Amoroso Lima e Henrique Lima Vaz, a 
consciência de ser pessoal num contexto repressivo e educacional foi de crucial 
importância para o desenvolvimento sócio-histórico-educacional no Brasil. Discutimos a 
concepção do termo “educação” mostrando ser esta uma atitude transformadora e 
valorativa da pessoa, que visa todas as áreas da existência humana e, ainda, visa a 
transformação do ser da pessoa humana. Distinguimos a prática educativa da prática 
escolar institucionalizada, sendo que a primeira percebe a educabilidade humana e a 
segunda procura manter ordem ideologicamente estabelecida. Concluímos que a crise 
percebida no meio educacional foi deflagrada pela ausência da pessoa como ser da 
educação. Ausência de uma antropologia mais definida, integral e própria sobre a pessoa 
humana, confere à educação um caráter variável a respeito do que entende por ser 
humano e humanização. Através do pensamento de Mounier podemos retomar o conceito 
de pessoa enquanto tal resgatando-a em seu aspecto comunitário-social e ao mesmo 
tempo como centro de toda proposta educacional. 
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