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POR UMA ESTÉTICA DA FORMAÇÃO HUMANA:  

PERCURSOS  E FUNDAMENTOS CULTURAIS 
 

Introdução 
 

Este projeto é uma continuação e, ao mesmo tempo, uma ampliação de 

outros dois projetos de pesquisas finalizadas: uma que se encerrou em 

dezembro/2021 e outra que teve seu encerramento em dezembro/2022. Em vez de 

solicitar a prorrogação de ambos, optei por produzir uma nova proposta, tendo em 

vista a ampliação das investigações e reflexões, assim como o ingresso de novos 

orientandos (no PPGE) com temáticas diversificadas, embora ainda dentro do âmbito 

da cultura e, especificamente, da relação entre a cultura, a filosofia e a educação. 

Dos dois projetos anteriores, um tinha como base de estudos e pesquisa a 

filosofia com crianças, especificamente na obra do filósofo americano Matthew 

Lipman; o outro objetivava um estudo da estética de Rousseau, com foco nos jardins.  

O primeiro teve apoio do CNPq pelo qual foi possível trazer o Prof. José Barrientos-

Rastrojo, da Universidad de Sevilla, Espanha, em 2019, para a realização de oficinas 

ao grupo de estudos. Como produto, um artigo em co-autoria foi publicado; uma 

participante publicou um ebook; houve participação de alunos em eventos nacionais 

e internacionais; alguns alunos concluíram sua pós-graduação; e, por fim, o grupo 

produziu, a pedido do curso de Filosofia da UFG/Unidade da cidade Goiás, uma série 

de podcasts sobre Matthew Lipman e a filosofia para crianças.  

O segundo projeto tinha como objeto principal o lócus do “jardim” na 

filosofia e na pedagogia rousseauniana. A pesquisa foi parcialmente financiada pela 

CAPES, com bolsa de pós-doutoramento na Université Sorbonne, da França, e 

realizada durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, e setembro de 

2021. Como produto, um artigo foi publicado (em português), outro (em francês) está 

sendo encaminhado para publicação. Porém, o produto final será um ebook com 

fotos, o qual está sendo finalizado e será publicado pelo CEGRAF. No quesito 

“internacionalização”, além do estágio na França, houve também a realização de um 

curso sobre “A estética de Rousseau” para o Programa de Pós-Graduação em 

Filosofia da Universidade Pedagógica de Maputo, Moçambique, ministrado por mim. 
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Assim, tendo mudado um pouco foco das pesquisas, não faz mais sentido 

que o grupo que abriga estas atividades seja chamado de GEP Filosofia para 

Crianças e Adolescentes. Solicito, por meio deste projeto a renomeação do grupo de 

estudo e pesquisa para GEP PHILOCULT.  

O citado grupo foi criado para abrigar as discussões promovidas no âmbito 

do projeto sobre a filosofia com crianças, de Lipman. O projeto previa dois anos de 

estudos teóricos (2018 e 2019) e dois anos de estudos empíricos (2020 e 2021). Dois 

fatores impediram a realização da parte empírica do projeto: minha ausência por 

quatro meses com a contemplação de bolsa CAPES de professor visitante no exterior 

e pós-doutorado, cujo estágio foi realizado na Université Sorbonne, França, em 

2020/21. Porém, o vetor de maior complicação foi o advento da pandemia do corona 

vírus, com o fechamento das instituições, isolamento, distanciamento social etc. que 

inviabilizaram a realização de qualquer atividade prática em escolas ou em outras 

instituições educativas, como fora planejado. Durante o segundo biênio, as reuniões 

realizadas redirecionaram as discussões aos temas em torno do pensamento do 

filósofo Jean-Jacques Rousseau tanto em suas questões pedagógicas quanto 

estéticas. O redirecionamento teve saldo positivo, uma vez que alguns participantes 

do GEP estiveram presentes e auxiliaram na realização do Ciclo de Conferências 

Rousseau, de março a junho/2020. Nem todos, pois com o afastamento do objeto 

original, vários deles deixaram de frequentar as reuniões e saíram do grupo.  

Portanto, em vez de um pedido de prorrogação dos dois projetos 

anteriores, optei por apresentar uma nova proposta. Isto é, um projeto denominado: 

“Por uma estética da formação humana: percursos e fundamentos culturais”, que 

objetiva, como o próprio título indica, pesquisar os percursos culturais e a produção 

intelectual que dão base à educação moderna, principalmente no que tange à 

formação estética, com foco em Rousseau e em outros nomes do Iluminismo, do 

Romantismo e do Esteticismo. E, para tanto, o grupo de estudos será renomeado 

para GEP PHILOCULT.  

De modo que este documento propõe: a aprovação deste projeto de 

pesquisa; a renomeação (ou recriação) do Grupo de Estudo e Pesquisa; e a 

continuação de seu vínculo ao NEPEFE – Núcleo de Estudo e Pesquisa em Filosofia 

e Educação, da Faculdade de Educação da UFG.   
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Justificativa 
   

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, foi apresentado 

ao Conselho Diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, 

e aprovado, o projeto de pesquisa intitulado: “A arte dos jardins: educação e estética 

em Rousseau”, como resultado de uma longa reflexão que vinha desenvolvendo há 

alguns anos em torno do problema estético em Rousseau, para além das leituras 

consagradas em torno de sua literatura, de sua produção musical e de sua crítica 

sobre as artes. A produção sobre o tema é pequena e, à parte de Philippe Lefebvre, 

autor do livro L’Esthetique de Rousseau, ninguém se dedicou a aprofundar os estudos 

em torno da estética rousseauniana. O projeto foi usado para meu credenciamento 

no PPGE – Programa de Pós-Graduação em Educação/FE/UFG e possibilitou o pós-

doutoramento na França, tradução de textos, publicação e artigo, bem como a 

participação em eventos diversos, durante os quais houve uma profícua discussão 

com os pares, tanto brasileiros, quanto franceses e norte-americanos (estes membros 

da Rousseau Association). Tais discussões ampliaram minha curiosidade sobre o 

aspecto e resolvi ampliar o objeto de estudo à estética não apenas em Rousseau, 

mas nos diversos filósofos modernos que se dedicaram ao tema, vinculando-o à 

formação humana.  

A presente proposta se justifica pelo que já foi apresentado na Introdução. 

Ademais, durante os encontros do GEP, quando se discutiam as ideias lipmanianas, 

alguns participantes insistiam nas possíveis interações de seu pensamento com a 

literatura, com a pintura, com a música e com a apreciação do belo em diversas outras 

manifestações artísticas, bem como a busca dos fundamentos e percursos 

fundamentados pelos filósofos modernos. Tais inquietações foram, portanto, as 

principais motivações para a ampliação deste projeto. 

O autor desta proposta é um dos principais leitores de Rousseau no Brasil, 

com uma vasta produção bibliográfica em Rousseau, tendo publicado tanto no país 

como no exterior. É membro ativo da Rousseau Association (sediada nos Estados 

Unidos), participando de todas as reuniões bianuais; bem como da Societé Jean-

Jacques Rousseau, de Genebra, da ABES18 – Associação Brasileira de Estudos do 

Século Dezoito, entre outras. Discutiu o tema estético em um capítulo de sua tese de 

doutoramento em filosofia da educação, com foco em Rousseau, além de ter 

publicado alguns artigos refletindo sobre o papel do jardim na filosofia e na pedagogia 
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rousseauniana, além do ebook que logo será publicado pelo CEGRAF. A partir das 

pesquisas realizadas em torno da estética de Rousseau, é que se configurou a 

necessidade de ampliação dos estudos, principalmente porque Rousseau reproduz 

alguns esquemas clássicos e desenvolve novos que, por sua vez, são aproveitados 

pelo movimento romântico. Aprofundar o tema em Rousseau é, ao mesmo tempo, 

conhecer melhor os percursos intelectuais de outros autores. Igualmente, entender a 

produção cultural moderna, em seus percursos intelectuais e artísticos, é, ao mesmo 

tempo, conhecer melhor a perspectiva estética e educativa de Rousseau. 

 

 

Problematização e referencial teórico 
 

Apesar de pouco explorado, o tema está presente desde a antiguidade, 

quando nos diálogos platônicos a discussão sobre o belo aparecem. No Banquete, 

no Fedro, no Hípias Maior,  “o belo” surge como algo a ser buscado e atingido pelos 

modos de produção cultural, assim como pela educação; pois o belo e o bem são a 

causa suprema da realidade. Por sua vez, o naturalismo de Aristóteles, tanto na 

Poética, quando descreve os gêneros poéticos, quanto nas demais obras, é a ideia 

de mimésis da própria natureza que se sobrepõe. As formas supremas que daí são 

evocadas, como a simetria, são repetidas por Plotino, pelos medievais e 

renascentistas. A diferente destes últimos é o foco na arte como magnificação do 

humano. De Botticelli a Da Vinci, o que aparece é um triunfo da razão. Como diz 

Bayer (1979, p. 106): 
Esta estética do programa, da apropriação e da comodidade é sem dúvida a 
estética racional e racionalista do perfeito e do final; mas encontramos, 
subjacente, o sentido do particular: um esforço de adequação que 
particulariza em cada caso, que dá à obra de arte uma fisionomia. A vida 
reaparece na arte, porque cada perfeição faz da arte um único. O gosto do 
concreto salva nela a vida. 

 

Em todos os casos a ideia de formação humana está subentendida, mas 

não existe ainda uma “formação estética” específica. Aliás, a estética como um campo 

autônomo, como uma ciência, só vai aparecer com Alexander G. Baumgarten (1714-

1762), na obra Aesthetica (do grego aisthésis e significa sensação, sentido, liberdade, 

que se opõe à lógica), e com Immanuel kant (1724-1804), principalmente na Crítica 

do juízo, os quais retomaram o questionamento e defenderam a ciência (filosófica) da 

arte e do belo, entendendo-a como representação sensível da realidade que se dá 
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pelo bom gosto no discernimento do belo e do sublime. Outros, como Friedrich 

Schelling (1775-1854) e Johan Friedrich Schiller (1759-1805), alargaram o debate na 

perspectiva da produção e da educação estética. Na sua obra A Educação Estética 

do Homem, Schiller chega à conclusão de que aprender o belo é necessário, e 

demonstra que ele faz parte da vida do ser humano tanto quanto as demais 

dimensões, física, psíquica e espiritual, mas também em todas as atividades 

exercidas pelo ser humano. Fora esses, ninguém mais dos modernos se dedicou a 

refletir sobre uma estética da formação humana. 

Mas entre esses dois filósofos modernos é preciso interpor o nome de 

Rousseau como alguém que contribuiu substancialmente com essa discussão, e 

cujos escritos defendem, embora não de forma específica, uma harmonia natural que 

serve de base para se pensar o gosto e a produção artística no meio social. 

Perspectiva esta que influencia o pensamento kantiano e pode ser detectada até nas 

reflexões de Edmund Burke, em seu Sobre a origem das ideias do sublime e do belo. 

Kant, por exemplo, defende na Crítica do juízo, que a arte só pode ser chamada de 

bela quando a consideramos como natureza. O interessante é que, diferente do que 

Schelling vai defender depois, isto é que a arte deva ser a norma da natureza, tanto 

em Kant como em Rousseau é a natureza que é a realização necessária e perfeita 

da beleza e, portanto, o modelo para a arte. Como afirma Lefebvre (1997, p. 56), “La 

nature est chez Rousseau le lieu où se revèlent à l’esprit les mystères du monde”.1 

A estética Rousseauniana não chega a fugir à categoria do belo – 

entendendo-o como simetria e perfeição do labor artístico -, mas retoma um 

neoplatonismo que aproxima o belo do sentido de bem, reconciliando assim a moral 

com a arte. Além disso, o lirismo que aparece em vários de seus discursos, o canto e 

a dança dos primitivos no Primeiro discurso, a prédica do vigário saboiano, no Emílio, 

e a construção do jardim Eliseu, na Nova Heloísa, exercem um encantamento da 

natureza de tal forma que ela passa a ser o referencial máximo para a busca da 

realização humana. A estética de Rousseau não está presente somente na literatura 

e na música, como defende Lefebvre (1997), mas também na visibilidade do mundo 

e nas formas de reordená-lo. E assim como sua estética literária se exprime na 

 
1 Tradução livre: “A natureza é, para Rousseau, o lugar onde os mistérios do mundo são revelados à 
mente”. 
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retórica e sua estética musical se exprime na prática das peças, principalmente na 

melodia, a sua estética pedagógica se realiza nas experiências sensíveis2 e, a partir 

daí, na capacidade de imitar a própria natureza. Se “tudo é bom ao sair das mãos do 

Autor das coisas”, como diz Rousseau na abertura do Emílio, então há uma harmonia 

natural que deve ser preservada, ou, se for o caso, reproduzida. Nesse sentido, 

concordamos com Lefebvre (1997, p. 32) que diz que “o bom gosto é imitação da 

natureza, mais exatamente da ‘bela natureza’ na perspectiva de uma ordem  e uma 

beleza moral” – o que aproxima ética e estética num projeto de reconfiguração 

humana. 

Outrossim, salvo em Schiller, as reflexões que aparecem em Locke, 

Rousseau, Hume, Berkeley, Diderot, Kant, Leibniz, Schopenhauer, Nietzsche etc. 

estão, de algum modo, esparsas e sem relação objetiva com a formação humana, 

sem uma relação pedagógica e um fim especificamente educativo. Talvez seja 

exatamente essa falta de foco dos modernos que levou a educação ocidental àquilo 

que Ortega y Gasset chamou, em seu ensaio Desumanização da arte, de inexistente. 

Daí, a questão: Falta-nos o gênio, como indagam Schopenhauer3 e Nietzsche?4 Ou 

faltam-nos compreender os percursos culturais e intelectuais que esses filósofos 

foram desenvolvendo e, assim, abstrair suas observações sobre o belo, sobre a arte 

e sobre a formação estética? É uma dos questionamentos que este projeto pretende 

desenvolver.  

 
Objetivos 
  
Geral: 
 Desenvolver um estudo sobre os percursos culturais e intelectuais de alguns 

filósofos modernos no que diz respeito a uma estética da formação humana. 

 

 
2 Perspectiva com a qual o próprio Baumgartem (1993, p. 99) concorda, ao dizer que: “o fim visado 
pela Estética é a perfeição do conhecimento sensitivo como tal”. 
3 “O gênio conhece as ideias perfeitamente, não os indivíduos, nem as relações” (SCHOPENHAUER, 
2003, p. 81) 
4 “Aproximamo-nos agora da verdadeira meta de nossa investigação, que visa ao conhecimento do 
gênio apolíneo-dionisíaco e de suas obras de arte ou, pelo menos, à compreensão intuitiva do mistério 
dessa união” (NIETZSCHE, NT, § 5º). 
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Específicos: 
• Compreender os percursos estéticos elaborados pelos filósofos do 

Iluminismo europeu; 

• Aprofundar a investigação da estética em Rousseau; 

• Compreender os percursos estéticos elaborados pelo romantismo; 

• Formar um grupo de estudo; 

• Promover estudos e discussões sobre os percursos culturais e 

intelectuais de alguns filósofos modernos. 

• Discutir as questões estéticas na perspectiva da educação; 

• Oferecer disciplina no PPGE sobre o tema; 

• Oferecer atividade de extensão (evento ou curso) sobre o tema; 

• Desenvolver canais comunicativos (mídia) para o intercâmbio de ideias 

e experiências; 

• Prospectar recursos governamentais e realizar eventos; 

• Promover o intercâmbio entre os pesquisadores do Brasil e de outros 

países; 

• Orientar os projetos de pesquisa; 

• Desenvolver experimentos didáticos (se houver projetos); 

• Realizar o encontro da Rousseau Association na UFG em 2025. 

•  

 
Metodologia 
 
 A metodologia será primeiramente exploratória, composta de pesquisa 

bibliográfica, discussões temáticas e discussões em grupo. Trata-se, portanto, da 

primeira fase, de caráter teórico, que será desenvolvida por meio de:  

• Levantamento bibliográfico; 

• Levantamento da produção brasileira em dissertações e teses; 

• Leituras introdutórias; 

• Discussão em grupo; 

• Proposição de questões e problemas;; 

• Análise das experiências realizadas em diversas partes do mundo; 

• Discussão em colóquio; 
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• Produção de textos; 

• Fomento à projetos de pesquisa. 

 

Se houver algum projeto do PPGE com perspectiva de estudos empíricos, na 

segunda fase da pesquisa haverá o acréscimo da metodologia aplicada 

(experimental/observacional/participante etc.), específica de cada projeto individual. 

Os requisitos para a pesquisa empírica (questionários, detalhamento das ações, 

aprovação do comitê de ética, etc.) serão apresentados separadamente em projeto 

próprio. 

 

Cronograma 
 
Item e semestre 2022-1 2022-2 2023-1 2023-2 2024-1 2024-2 2025-1 2025-2 

Apresentação e aprovação do projeto X        
Recriação do grupo de estudos X        
Divulgação e agregação de 

interessados 
X X       

Leituras introdutórias X X X      
Realização de encontros e discussões X X X      
Desenvolvimento de canais de mídia 

para a divulgação e troca de ideias e 

experiências 

X X X X     

Produção de textos   X X X X X X 
Participação em evento X X X    X  
Realização de evento (Extensão)* 

Encontro da Rousseau Association na 

FE 

      X  

Encaminhamento do projeto ao Comitê 

de Ética (com detalhamento da 

pesquisa empírica – se houver) 

   X     

Início e desenvolvimento da pesquisa 

empírica (se houver) 
    X X X  

Discussões     X X X  
Produção de textos com os resultados      X X X 
Realização de colóquio para 

finalização da pesquisa.* 
       X 
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Resultados esperados 
 

• Recriação do grupo de estudos e pesquisa, vinculado ao NEPEFE (FE-

UFG); 

• Desenvolvimento de uma página virtual para divulgação;  

• Realização de cursos e/ou outros eventos; 

• Intercâmbio docentes e discentes; 

• Implantação prática de algumas ideias estudadas; 

• Publicações de artigos em revistas especializadas; 

• Realização do Encontro Internacional da Rousseau Association, em 

2025; 

• Publicação de um livro ao final da pesquisa. 

 
Membros 
Professores: 
N. Nome Função Instituição 
1 Wilson Alves de Paiva Coordenador PPGE/FE/UFG 

2 Céline Spector Colaborador USorbonne/França 

3 Christophe Martin Colaborador USorbonne/Fança 

4 John Scott Colaborador UCalifornia/USA 

5 António Tomo Colaborador UPedagógica de Maputo (UP) 

 
Alunos: 
N. Nome Função Instituição 
1 Wanderson Pereira Lima Monitor PPGE/FE/UFG 

2 Sarah da Silva Araujo Monitora PPGE/FE/UFG 

3 Osniel Insali Membro PPGE/FE/UFG 

4 Janaína C.C.R. Freitas Membro PPGE/FE/UFG 

5 Gustavo H. A. Lima Membro PPGE/FE/UFG 

6 Fernando José Antonio Membro UPedagógica de Maputo (UP) 

7 Christian Johnn S. Abreu Membro Egresso do PPGE/FE/UFG 

8 Ana Maria Siqueira Silva Membro Rede Municipal de Goiânia 

9 Lorena Moreira Borba Membro Rede Municipal de Goiânia 
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10 José Arimateia A. Silva Membro Rede Estadual de Ensino 

11 Larissa de Farias Alves Membro Rede Particular de Ensino 
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