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RESUMO 

 

Esta pesquisa situa-se no universo escolar, nas práticas de docentes 

e gestores do Colégio Santo André, de São José do Rio Preto, 

durante o período de 2011 a 2015. A questão fundamental, problema 

de pesquisa deste trabalho, é como encantar, estimular estudantes, 

educadores e educandos, na aventura pelo conhecer, pelo 

aprender? Os desejos, os objetivos específicos deste trabalho são 

observar as práticas dos educadores que estimulam o gosto pelo 

aprender, pensar, descobrir; identificar empecilhos encontrados 

pelos educadores nesse percurso; verificar se as atividades 

transdisciplinares, multidisciplinares e interdisciplinares favorecem 

o gosto pelo aprendizado. As ideias que animaram a reflexão, as 

hipóteses desta pesquisa são as atividades múltiplas, 

transdisciplinares favorecem o interesse dos alunos no gosto pelo 

aprender; as atitudes compreensivas, éticas, imaginativas, afetivas 

são fundamentais para as práticas que estimulam o gosto pela 

aprendizagem de educadores e educandos. O trabalho de campo foi 

efetuado em duas fases: na primeira fase, realizaram-se dois 

projetos coletivos com todos os membros da comunidade, aplicação 

de questionário de avaliação aos docentes, tabulação de dados, 

análise e discussão dos resultados, nos anos de 2011 e 2012; na 

segunda fase, entre 2013 e 2015, foram realizados: o levantamento 

bibliográfico, entrevistas específicas com os educadores, redação do 

relatório final. Duas proposições fundamentais orientam esta 

pesquisa: a educação é uma das vias de regeneração da sociedade 

contemporânea; há necessidade de reforma do pensamento de 

educadores e educandos. O ensino-aprendizagem da compreensão, 

audição; imaginação, reinvenção; ética, reconhecimento; afeto, 

amor são apresentados como quatro proposições provisórias para a 

educação contemporânea. Aprendizagens Complexas. 

 

Palavras chaves: Educação. Aprendizagem. Transdisciplinaridade. 

Religação. Complexidade. 

  



 

ABSTRACT 

 

This research is in the school environment, it is about the practices 

of teachers and managers of the Colégio Santo André, São José do 

Rio Preto, during the period from 2011 to 2015. The key question, 

research problem of this study is how to charm, to encourage 

students, educators into the adventure of knowing? Desires, the 

specific objectives of this study are to observe the practices of 

educators that stimulate the taste for thinking, studying, 

discovering; identify obstacles encountered by educators in this 

way; verify that the multidisciplinary and interdisciplinary activities 

favour the taste for study. The ideas that inspired reflection, the 

hypotheses of this research are the many activities, transdisciplinary 

promote students' interest in the taste for study, discover, invent; 

ethical, imaginative and emotional attitudes are fundamental to the 

practices that stimulate the taste for knowledge of educators and 

students. Fieldwork was conducted in two phases: the first phase, 

there were two collective projects with members of the community; 

questionnaire evaluation was answered by teachers; data tabulation, 

analysis and discussion of the results in the years 2011 and 2012 were 

discussed by directors and coordinators; in the second phase, 

between 2013 and 2015 were carried out: review of literature, specific 

interviews with educators, the final report writing. Two key 

references guide this research: education is one of the regeneration 

pathways of contemporary society; need to reform the thought of 

educators and students. The teaching-learning of understanding, 

hearing; imagination, reinvention; ethics, recognition; affection, 

love is presented as four provisional proposals for contemporary 

education. Complex Learnings. 

 

Key words: Education. Learning. Transdisciplinary. Reconnection. 

Complexity. 
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A educação pela pedra 

 

Uma educação pela pedra: por lições; 
para aprender da pedra, frequentá-la; 

captar sua voz inenfática, impessoal 
(pela de dicção ela começa as aulas). 
A lição de moral, sua resistência fria 

ao que flui e a fluir, a ser maleada; 
a de poética, sua carnadura concreta; 

a de economia, seu adensar-se compacta: 
lições da pedra (de fora para dentro, 
cartilha muda), para quem soletrá-la. 

 

Outra educação pela pedra: no Sertão 
(de dentro para fora, e pré-didática). 
No Sertão a pedra não sabe lecionar, 

e se lecionasse, não ensinaria nada; 
lá não se aprende a pedra: lá a pedra, 

uma pedra de nascença, entranha a alma. 

João Cabral de Melo Neto1 

  

                                                        
1 MELO NETO, João Cabral de. A educação pela pedra e outros 

poemas. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. p. 207. 



 

O que mata um jardim é esse olhar 
de vazio de quem por eles passa indiferente. 

Mario Quintana2 
 
 
 

Quisera o canto jubiloso 
Que corresse por dentro de minhas palavras. 

Como um rio destampado corresse para os campos. 
Manoel de Barros 3 

 
 
 

Primeiro a paixão depois os estudos 
Edward O. Wilson4 

 
 
 

A decisão e o trabalho duro baseados 
em uma paixão duradoura nunca vão decepcionar. 

Edward O. Wilson5 
 
 
 

Há muito afirmamos que a Terra deveria ser 
o jardim comum da humanidade. 
O que há de mais belo no jardim 

é a cooperação entre natureza e cultura. 
Edgar Morin6 

 
 
 

Civilizar a Terra, fazer dela um jardim é uma tarefa 
gigantesca. 

Não nos encontramos senão nas preliminares. 
Edgar Morin7 

 

                                                        
2 QUINTANA, Mario. Para viver com poesia. Seleção e organização 

de Márcio Vassalo. São Paulo: Globo, 2010. p. 40. 
3 BARROS, Manoel de. O menino do mato. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2015. p. 79. 

4 WILSON, Edward O. Cartas a um jovem cientista. Tradução de 
Rogério W. Galindo. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 
17. 

5 WILSON, Edward O., Cartas a um jovem cientista, cit., p. 21. 
6 MORIN, Edgar. Rumo ao abismo?: ensaio sobre o destino da 

humanidade. Tradução de Edgard de Assis Carvalho e Mariza 
Perassi Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. p. 157. 

7 MORIN, Edgar, Rumo ao abismo?: ensaio sobre o destino da 
humanidade, cit., p. 157. 



PRÓLOGO 
 

Contornos do texto. Aprendizagens Complexas - 

Quatro Teses provisórias para a educação contemporânea é 

um conjunto de reflexões sobre práticas escolares, 

pedagógicas e afetivas. As variações são estudos, ensaios, 

ficções, exercícios; caracterizam-se pela aposta em 

atitudes de risco, em condutas que a comunidade 

escolar pode adotar na caminhada de preparação de 

pessoas que pensem sobre si próprias, sobre suas 

comunidades locais e o mundo; de maneira mais 

consciente sobre sabedoria, formação, conhecimento; 

sobre pessoas, seres vivos em seus meios. É menos 

importante a identidade do colégio, mais interessantes 

são as maneiras e costumes da comunidade escolar, as 

interfaces que ela cria para si e com o mundo. 

Esta tese é marcada pela esperança da educação 

como via sustentável para o futuro8, como a mudança de 

pensamento sobre a vida. Educação como reinvenção do 

ensinar, do ensinar sobre o viver, do ensinar a 

reconhecer e valorizar a alegria da vida; educação como 

prazer de aprender a ensinar, como formação enquanto 

conhecimento dos limites e desafios da ciência, da 

religião e dos hábitos da religiosidade; redescoberta da 

espiritualidade, arte da poesia, práticas solidárias, 

amorosas. 

                                                        
8 MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. Tradução de 

Edgard de Assis Carvalho e Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2013. p. 191-201. 
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As variações são relatos, interpretações, uma 

forma de escuta do cotidiano escolar. Tratam de temas 

que entrelaçam educadores, estudantes, funcionários e 

familiares na convivência na comunidade escolar. São 

histórias sobre gostos, desgostos, práticas em sala de 

aula, atitudes de alunos, professores, funcionários; 

descrições de ações que fortalecem o corpo docente e 

discente, que transformam as práticas de todos; relatos 

de perdas, esperança, mudança; registros das atividades 

de brincar, imaginar, criar; descrições das práticas 

educativas, das práticas de vida. 

O set, o cenário para essa reflexão, é o ambiente 

do Colégio Santo André, escola confessional inaciana. 

Ao observar a experiência dessa comunidade escolar em 

São José do Rio Preto, percebo que temas como ética, 

imaginação, afeto, transdisciplinaridade e religação dos 

saberes podem ser condutores para a metamorfose da 

própria comunidade escolar. 

A tese é resultado da reflexão sobre duas questões 

que surgiram da avaliação de atividades 

transdisciplinares realizadas no Colégio entre 2011 e 2012. 

As avaliações foram realizadas a partir de pesquisas, no 

formato de questionários abertos e fechados com os 

professores, após a realização de projetos 

transdisciplinares. Naquela ocasião, os educadores 

apontaram que a falta de tempo e a falta de preparo pessoal 

impediram que atividades desenvolvidas durante 

projetos coletivos transdisciplinares fossem mais 

interessantes e eficazes. 
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Compreendi que havia vários desafios a serem 

tratados, como urgência de atualização do pensamento 

dos educadores, valorização de suas experiências e 

desejos, como profissionais da educação, 

reconhecimento de seus talentos, de suas habilidades de 

encantamento. Senti que nós, educadores, podemos 

refrescar nossas práticas. Como feiticeiros numa 

performance9, na qual intenção, gesto, palavra, escuta e 

ação se combinam e se desafiam. Sentimo-nos como 

instrumentos de encantamento e desencantamento ao 

mesmo tempo, nossa língua, código de comunicação, 

pode se tornar viva, estimulante ou não. 

Feiticeiros sim, os professores são feiticeiros. A 

afirmação é de Rubem Alves que poeticamente, numa 

carta aos educadores e pais10, apresenta o professor 

como aquele que desfruta de saberes, tipos de 

conhecimento; que possui poderes, recursos e maneiras 

de provocar a curiosidade; que tem a habilidade de 

estimular sabores, sentidos. Alves é generoso, ao atribuir 

aos educadores bons poderes. Penso também naquelas 

palavras, olhares que provocam o medo e a frustação dos 

alunos. Boas e ruins, as palavras dos feiticeiros seduzem 

e afastam os aprendizes. 

Educadores feiticeiros, aqueles que usam do 

poder da palavra para estimular os sentidos, olfato, 

audição, visão, paladar e tato, em suas infinitas 

                                                        
9 GRAÇA, Márcio da. Comunicação e educação na sala de aula: a 

performance do professor cênico e cínico. 2003. 110 f. Tese 
(Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), São Paulo, 2003. p. 9-14. 

10 ALVES, Rubem. Lições do velho professor. Campinas, SP: Papirus, 
2013. p. 209-213. 
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variações. Educadores conseguem estimular seus alunos 

a prestar mais atenção em seus corpos, suas sensações; 

prestar mais atenção na vida. 

O feitiço é o encantamento pela palavra, a palavra 

que emociona os sentidos dos corpos dos alunos, de 

todos que aprendem. Saberes são poderes que se 

revertem em sabores, os gostos da experiência da vida. A 

palavra do feiticeiro encanta os aprendizes, pacientes, e 

os emocionam em suas experiências cotidianas. Sei que 

Rubem leu muitos filósofos, e que entre os prediletos 

estavam Nietzsche e Barthes; não sei se estudou Claude 

Lévi-Strauss que, em 1949, escreveu um artigo intitulado 

“A eficácia simbólica”. 

Lévi-Strauss deixa em seus escritos enigmas; a 

interlocução argumentativa com a psicanálise apresenta 

dilemas densos que exploram os fundamentos da língua, 

da linguagem, das narrativas e da narratividade, o lugar 

da coletividade e do inconsciente, mitos, sonhos, e 

símbolos nas culturas. No artigo, compara as atividades 

de um xamã e de um psicanalista, antecipa a eficácia do 

uso da palavra, da escuta11. O xamã é aquele que 

misteriosamente leva o sujeito a falar de suas dores e 

desejos. O sujeito, ao falar, revisita-se, apresenta seus 

sentimentos e entendimentos, reelabora suas emoções. 

Os procedimentos xamânicos são eficientes; cantos, 

mitos e símbolos são mobilizados durante as narrativas 

dos sujeitos, e a eficácia do símbolo, da palavra, se 

destaca. 

                                                        
11 LÉVI-STRAUSS, Claude. A eficácia simbólica. In: ____ 

Antropologia estrutural. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São 
Paulo: Cosac Naify, 2008. p. 201. 
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Os educadores têm a linguagem, o discurso e as 

narrativas como principais instrumentos de sua ação 

para a formação dos alunos. Podem desafiar a sociedade 

mecânica, podem dar oportunidade aos educandos de 

repartirem seus sonhos e desejos, contarem suas 

experiências, repartirem seus mitos coletivos e pessoais. 

Educadores podem encantar. São feiticeiros. 

Educadores-feiticeiros. 

Escutamos, oportunizamos aos nossos estudantes, 

à comunidade escolar, situações de recordação de 

experiências traumáticas, não traumáticas, relevantes, 

desimportantes; abrimos espaço para a dialogia, 

reconhecimento, compreensão. Ao oportunizar a escuta, 

abrir caminhos, constituímos vias de transformação da 

escola, da comunidade, da humanidade. 

Tomo, como possibilidade para reflexão sobre as 

práticas pedagógicas, pontos da constelação de escritos 

de Edgar Morin sobre a educação. A educação é 

entendida neste trabalho como uma das vias de 

transformação da sociedade. Nesse caminho de reflexão, 

valorizo a compreensão, a escuta cautelosa, a atitude de 

reconhecimento como lúcidas para entendimento de 

enganos e erros. Compreensão é um exercício de 

aceitação de si e dos outros. 

Em formato de variações musicais invisíveis, os 

exercícios de escrita são tessituras polifônicas, 

diversidade dos sons na música, por vezes múltiplas. 

Tessituras assemelham-se a uma tecelagem musical, na 

qual a intenção do autor é sentida, é expressa de forma 

leve ou não; como os pensamentos, são tecidos juntos, 
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poeticamente, por vezes compreendidos, por vezes nem 

tanto. 

A música, enquanto tessitura melódica 

estimuladora de sinapses, provoca sentimentos de 

êxtase, angústia, revela contradições motoras da vida em 

comunidade. Como as provocações musicais de 

sentimentos, a compreensão na escola facilita a 

consciência das condições de indiferença, fome, 

crueldade, barbárie humana, e, ao mesmo tempo, o 

desejo da ética de resistência. Morin12 apresenta 

Beethoven como um de seus mestres porque, por meio 

de sua música, sentiu intensamente a contradição 

mencionada. Quando expostos a vibrações musicais, 

somos, por instantes, tomados pelo mistério de 

sentirmos nossas próprias vibrações corporais e, ao 

mesmo tempo, as vibrações daqueles e daquilo que nos 

rodeia; o mistério se faz presente. 

Outra referência ao formato desta tese é a imagem 

do jardim. Ele aparece, aqui e ali, de maneira 

subliminar. Os jardins são criações dos homens, são 

expressões de seus sonhos, de suas imaginações, de suas 

escolhas de plantas; formam-se a partir dos mistérios da 

natureza; há encontros e desencontros com o homem e a 

natureza, jardineiro e jardim, educação e afetividade. 

O jardim expressa, como a música, momentos de 

mistério. Natureza e humanidade aproximam-se: há 

plantio, colheita, renovação de sementes, da vida. 

Cooperação, compreensão, resiliência e resistências 

                                                        
12 MORIN. Edgar. Meus filósofos. Tradução de Edgard de Assis 

Carvalho e Mariza Perassi Bosco. Porto Alegre: Sulina,2013. p. 168. 
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instalam-se nas práticas do homem, na generosidade da 

Terra com seus habitantes. Morin13 sugere que somos 

condenados a resistir, juntar o impossível com o 

possível, as forças conscientes humanas com as forças 

inconscientes da natureza: “Fazer da Terra um jardim é 

um desafio imenso, que só está começando”. 

A tese é composta por variações, descrição de 

cenários, tema da abertura; proponho exercícios fictícios 

e não fictícios; sugiro rotas de fuga, teses provisórias, 

tema dos êxodos. 

Abertura. A imagem de Jardins representa 

modulações dos temas: Saberes e Perspectivas; Sonhos 

e Educadores; Cartografias e Movimentos; Rotas e 

Metamorfoses. O foco são as práticas epistêmicas, 

pedagógicas, escolares, educacionais; formatos de 

metodologias de ensino; educação como via para o 

futuro; escolas, mapa das escolas inovadoras; Colégio 

Santo André; descrição de práticas pedagógicas dos 

educadores, a partir dos modelos pedagógicos chamados 

de libertários, reprodutivistas, tradicionais; referenciais 

pedagógicos que o Colégio tomou e toma como 

norteadores para suas atividades escolares; apresentação 

de dilemas que a escola enfrenta, desafios postos pelo 

tempo contemporâneo ao professor em sala de aula. Há 

questões geradoras para a reflexão, como a falta de 

tempo e a falta de preparo. Há consequentes dobras, 

recortes, rotas, vias geradas por essas questões, como os 

exercícios são tecidos. 

                                                        
13 MORIN, Edgar, Rumo ao abismo?: ensaio sobre o destino da 

humanidade, cit., p. 157. 
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Exercícios. Raízes como esperança, mudança da 

cultura escolar em uma escola confessional: o gosto pelo 

pensar, estudar, compreender. Tratamento da esperança 

como dinamismo, na potencialidade escolar, a 

redescoberta do gosto pelo pensar, estudar. Os 

exercícios são relatos, experiências do cotidiano escolar, 

das pessoas na escola. Foram elaborados a partir da 

escuta dos membros da comunidade, por meio de 

entrevistas, conversas, observações e leituras silenciosas 

das relações comunitárias. Os exercícios sobre ética, 

imaginação, afetividade, compreensão incorporam 

desafios sobre interdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, religação 

dos saberes. Os instrumentos para construção de tais 

narrativas são as reações de professores, gestores e 

funcionários às atividades intersetoriais e 

transdisciplinares desenvolvidas no Colégio. 

Êxodos. Sementes lançadas aos estudantes para 

que haja mais ética, imaginação e afeto; mais 

compreensão na escola; desafios, perguntas sem 

respostas, interrupções, riscos, o novo, as descobertas, 

consequências de ações inovadoras, criativas; éticas 

provocadas pela religação das pessoas, dos saberes, das 

práticas educativas, escolares e novos projetos. 

Esse conjunto de ensaios curtos, 

interdependentes, versa sobre condutas que são para 

mim fundamentais na prática dos educadores e 

educandos, na escola e na vida: compreensão, 

imaginação, ética, afetividade. 
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Apresento sugestão de que essas atitudes 

contribuem para o desejo de estudar, o gosto pelo 

inventar, pensar. Sugiro que professores que conduzem 

seus trabalhos com compreensão, imaginação, ética e 

afeto podem estimular a si próprios e estudantes ao 

inimaginável e, ao mesmo tempo, alunos éticos e 

curiosos podem provocar os educadores a oferecer o seu 

melhor, a compreenderem-se, amarem-se em última 

instância. 

A religação dos saberes, dos conhecimentos, das 

experiências nos levam a construir outras possibilidades 

de convivência, experiências comprometidas conosco, 

com o próximo, com o Planeta. Ações amorosas, 

pontuais, complexas, como o trabalho em grupo dos 

docentes das várias áreas de conhecimento, podem 

facilitar a tarefa de estimular nossos alunos na aventura 

do estudo, gosto pelo pensar, imaginar, inventar. A 

imaginação nos conduz nesse trajeto inovador, 

imprevisível de descobertas. A ética nos habilita a 

expandir os afetos; a religação dos saberes leva-nos à 

compreensão de nós mesmos, dos outros e tudo o que 

nos cerca. 

Simultaneamente, a religação dos saberes 

fortalece a condição ética, as necessidades da vida 

requisitam a prática da imaginação. Observo as práticas 

educativas, pedagógicas, como sistemas hologramáticos, 

com possibilidades múltiplas; sistemas recursivos, 

enquanto práticas infinitas; sistemas dialógicos, porque 

são ações ressonantes. Essas características, caras ao 
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pensamento complexo, desafiam e alargam os estudos 

sobre e no cotidiano escolar. 

A escrita é, em seu todo, um conjunto de 

exercícios parciais que retomam as práticas infantis de 

brincar; ao mesmo tempo, há o deslumbramento com os 

detalhes e o medo da imensidão. Reconheço que o 

resultado de minha reflexão revela muito de meus 

medos e de meus sonhos. É difícil aceitar meus próprios 

limites e fraturas, ao lidar com o detalhe e a imensidão. 

Mas, aqui, estou insistindo na compreensão de mim 

mesma, dos outros e do que me cerca. 

O texto é composto por narrativas de argumentos, 

imagens e formatos textuais. A reflexão sobre o 

cotidiano escolar se inspirou em aulas e na bibliografia 

oferecida por Edgard de Assis Carvalho, palestras, 

cursos, encontros de pesquisa durante o curso de 

doutoramento na PUC-SP, leituras, filmes, peças, 

exposições, concertos, atividades, visitas, passeios e 

conversas com amigos. As fotografias dos jardins do 

Colégio Santo André foram feitas por Camilla Shaw 

durante os meses de janeiro e julho de 2014. O design das 

páginas foi criado por Anna Shaw entre 2015 e 2016. As 

ideias, argumentos e conteúdo deste texto surgiram a 

partir das necessidades de minhas práticas na escola, na 

sala de aula, e do relacionamento com os colegas e 

alunos. 

Sinto-me lisonjeada e agradecida ao Colégio 

Santo André pela oportunidade de trabalho concedida 

pelas irmãs, durante os anos de 2009 a 2012, e a 
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oportunidade de reflexão sobre as práticas educativas e 

pedagógicas durante aqueles anos de trabalho. 

Intenções da escritura. Desejo que estes 

exercícios contribuam para a reflexão de todos no 

Colégio sobre condutas, práticas educativas, escolares e 

pedagógicas da comunidade e as desafiem; contribuam 

para a construção da unidade planetária na diversidade, 

para compreensão de todos. 

Eles se caracterizam pela repetição de 

proposições de riscos à comunidade escolar, em sua 

tarefa de preparação de pessoas que pensem sobre si 

próprias, suas comunidades e o mundo, de maneira 

ética, para o bem de todos. 

O espaço do bosque no Colégio me provoca a 

pensar a escola como um todo. As pessoas nela agindo, 

dela dependentes, a ela integradas, assim como as 

práticas educativas da comunidade escolar, me 

provocam a pensar as relações das escolas com o mundo, 

com o planeta. 

O estilo deste trabalho altera, em parte, os 

pressupostos das normas de escrita científica. A forma 

do texto propõe outra cartografia para sua própria 

leitura: partes fugidias, frouxas de certa maneira, por 

vezes propositivas, probatórias, reflexivas. O estilo 

ancora-se na provocação pelo aprendizado, pelo 

experimento de pensar com prazer. 

A redação articula o texto sobre educação aos 

formatos musicais e botânicos, pois nos bosques há 

imprevisibilidade, multiplicidade, organicidade, 
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criatividade, sensibilidade; na música, igualmente. 

Claude Lévi-Strauss14 afirma que há o encontro entre o 

autor e o receptor no momento da escuta da melodia, 

como na escuta dos mitos; há o exercício da percepção 

estética e do pensamento lógico, há um duplo. Duplo 

contínuo, diz ele, a ordem interna de quem escuta e a 

ordem externa que criou a melodia, o mito. Narradores, 

narrativas e ouvintes se conectam, a escola é lugar de 

narradores, narrativas e ouvintes. 

Em uma de suas aulas, Edgard de A. Carvalho 

usou a metáfora da lavoura para discutir o conceito de 

cultura; relembrou os atos de arar, de plantar, de 

trabalhar a terra; os atos de esperar, observar, reinventar 

a partir das condições dadas; colher, arar e começar de 

novo. A sensação é de uma ação contínua, de um 

processo infinito de plantio, colheita, plantio sem fim. 

A visão da imensidão das terras e do plantio 

trouxe-me à mente o filme Lavoura arcaica15, de 2001, 

dirigido por Luiz Fernando Carvalho, com roteiro 

inspirado no romance de Raduan Nassar, de 1975. No 

romance, o protagonista, André, maneja os nuances de 

sua afetividade, sexualidade, relações familiares, tensões 

entre filho e pai. O autor do romance leva o leitor para 

uma casa de fazenda em meio de uma imensa lavoura. 

No filme, a luz, o cenário, o silêncio, os ávidos diálogos 

transportam o expectador para o mundo do cultivo, da 
                                                        
14 LÉVI-STRAUSS, Claude. O cru e o cozido. Tradução de Beatriz 

Perrone-Moisés. São Paulo: Cosac Naify, 2010. p. 32-38. 
(Mitológicas, v. 1). 

15 LAVOURA arcaica. Direção: Luiz Fernando Carvalho. Com 
roteiro inspirado no romance de Raduan Nassar, de 1975. Brasil, 
2001. Elenco: Luis Fernando Carvalho, Selton Mello, Simone 
Spoladore. 
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lavoura, dos afetos, do obsoleto, retrógado, do risco, do 

inusitado, das permanências, tradições e mudanças. 

Tradição e mudança são temas caros a Otavio Paz 

no ensaio Filhos do barro16, em que o autor apresenta a 

tradição moderna da poesia. Sugere a dinâmica e 

mobilidade de tradições, indica a permanência da 

modernidade, questiona as ideias de ruptura e 

interrupção do passado; a modernidade não é o 

contrário da tradição, mas seu complemento; há uma 

contradição implícita: a modernidade desaloja a tradição 

imperante, em seguida aloja outra tradição, expressão da 

atualidade. 

Na literatura, a poesia se alimenta do múltiplo, do 

tradicional e do moderno, assim como, na lavoura, os 

brotos são heterogêneos, desformados, plurais, 

múltiplos. A educação é, ela mesma, tradição e 

atualização, ruptura e continuidade, transmissão e 

transformação. Da natureza tradicional de transmissão 

de informação, conhecimentos e saberes aproxima-se a 

possibilidade de atualização e transformação dos 

saberes; continuidades e rupturas se entrelaçam. 

Lavouras, plantas, formas vivas simples, 

autotróficas, não precisam se alimentar de seres vivos, 

mas servem de alimento para seres vivos. A ideia de ser a 

base da cadeia alimentar, do ciclo da vida, é forte. 

Comparo a educação à percepção da vida das plantas, 

aos sons, aos mitos, todos bases da cadeia afetiva, à 

tradição atualizada. 
                                                        
16 PAZ, Otavio. Os filhos do barro: do romantismo à vanguarda. 

Tradução de Ari Roitman e Paulina Wacht. São Paulo: Cosac 
Naify, 2013. p. 15-30. 
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Neste texto, a imagem de plantas, partes delas, 

conjuntos delas, relaciona-se à educação, a educação 

como uma base para um ciclo, uma cadeia da vida; 

educação como narrativas, melodias, tessituras sobre 

compreensão, afeto, imaginação, ética. 

Os jardins já foram contados em versos e prosa: 

jardim do Éden, jardins suspensos da Babilônia, jardins 

de Monet, jardins de Burle Marx, jardins japoneses, 

jardins botânicos do Rio de Janeiro, de Curitiba, daqui e 

dali. Nesses lugares, visitantes e jardineiros, homem e 

natureza, se encontram, se transformam. 

No documentário Sal da terra17, de 2014, dirigido 

por Win Wenders, depois de inúmeras expedições de 

fotografia ao redor do mundo, Sebastião Salgado volta 

para o interior de Minas Gerais, se recolhe na floresta, 

no bosque, onde reafirma a dimensão dos mistérios da 

natureza e da simplicidade humana. Volto-me para a 

educação e descubro mistérios da natureza humana e 

minha simplicidade como educadora. 

O poeta de laboratório Claude Lévi-Strauss18 nos 

leva a sentir a umidade das florestas americanas, nos 

desafia a encontrar nas selvas a dimensão sensível 

afetiva, nos ambienta nas tradições, saberes, mitos dos 

moradores de terras remotas. Esses habitantes são 

apresentados como conhecedores sábios do ambiente 

que os cerca, de seus afetos e desejos para com eles 

                                                        
17 SAL da terra. Direção: Win Wenders. Brasil, 2014. Elenco: 

Sebastião Salgado, Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado, 
Juliano Ribeiro Salgado. 

18 LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Tradução de 
Maria Celeste da Costa e Souza e Almir de Oliveira Aguiar. 2. ed. 
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1976. p. 30-55. 
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mesmos e para com a comunidade a que pertencem, 

mantêm e preservam. A intersecção das esferas naturais, 

simbólicas, se dá por definitivo. Ao descrever a ciência 

do concreto, no primeiro capítulo, o autor desmancha as 

fronteiras entre natureza e cultura, ciência e arte, 

verdade e ficção. A discussão parte dos saberes 

botânicos indígenas, encaminha a crítica à rigidez 

científica ocidental, que destitui do trabalho do cientista 

o instrumental da arte, do mito, dos mistérios, da 

sensibilidade. 

Ao comparar a música ao mito, Lévi-Strauss19 

sugere que há, em ambos, a evocação de um tempo 

visceral. Refere-se aos componentes internos como 

ondas cerebrais, ritmos orgânicos, capacidade de 

memória, intensidade de atenção do corpo dos ouvintes, 

dos executantes e do compositor, assim como do 

narrador de mitos e dos ouvintes. 

O compositor oferece constelações de 

componentes, feixes e relações culturais por meio da 

música e de suas variações melódicas, dos gêneros 

musicais; o compositor oportuniza aos ouvintes e 

executantes, em seus corpos, momentos de interação 

entre condições externas, vibrações culturais, sons 

promovidos pelos instrumentos e, ao mesmo tempo, 

evoca condições internas, sentimentos e sensações 

contidas no interior de seus próprios corpos, seus 

inconscientes. Há na experiência musical a suspensão da 

temporalidade histórica. Há ligamento entre o espírito, 

                                                        
19 LÉVI-STRAUSS, Claude, O cru e o cozido, cit., p. 33-52. 
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sensações, ideias e emoções. Natureza e cultura 

integram-se, misturam-se mutuamente. 

Imagino a mesma sensação provocada nas escolas, 

onde o tempo histórico pode ser suspenso e um tempo 

visceral passa a conduzir as experiências da comunidade 

escolar; onde componentes da vida exterior integram-se 

a componentes da vida interior dos membros da 

comunidade escolar. Lévi-Strauss apresenta a força dos 

enraizamentos fisiológicos, sociais; percebo as 

potencialidades dos enraizamentos fisiológicos e sociais 

das comunidades escolares. 

Florestas evocam a sonoridade da natureza, com 

silêncio entre as árvores, os ruídos de folhas, o roçar das 

folhas, galhos; por vezes, de árvores imensas, as falas dos 

animais, o barulho das águas. Matas, quando próximas 

ao oceano, ecoam o ruído do mar, o que inunda a alma 

daqueles que as visitam. Em bosques e jardins, espaços 

menores, a sonoridade da natureza desperta nossos 

sentimentos de perplexidade com o imprevisível, o 

incontrolável, o desconhecido, o medo, o suspense e o 

risco. 

Jardineiros vão aos jardins para a retirada de 

ervas daninhas e folhas secas, para podas, plantio e 

replantio; são surpreendidos por variedades de 

acontecimentos nos canteiros, como excessos, mortes, 

mutações, transformações. A jardinagem e a lavoura são 

atividades pacienciosas, ações que implicam esperas, 

surpresas e riscos. 



29 

Jardineiros desmancham, refazem os canteiros, 

plantam mudas, lançam sementes, observam a posição 

do sol, das sombras, retiram o mato indesejado do meio 

das pequenas flores e também podam as altas árvores 

que podem cair com o vento. Ao alterar os jardins, 

alteram a si próprios. Criam jardins a partir do formato 

das plantas, das texturas, das cores, ultrapassam seus 

pensamentos de organização, ideias, conceitos e deixam 

a natureza, a terra e sua intuição os guiarem. 

Como bricoleurs20, artistas, eles usam suas mãos, 

lidam com sementes, usam fragmentos de espaços, 

resíduos de plantas, restos de podas. Lévi-Strauss 

oferece, no ensaio Pensamento selvagem, o desafio de 

ultrapassar o formato de pensamento que a ciência 

chamada cartesiana, alocada no século XVII, nos 

habitou a ter. Aquele pensamento domesticado, 

consolidado na razão, na utilidade, um pensamento 

linear, trancado na previsibilidade. 

Convida-nos a considerar o pensamento 

selvagem, que é aquele estimulado pelas regras morais e 

sociais e, ao mesmo tempo, pelos acontecimentos, locais 

e universais; pensamento que estimula a cognição, a 

curiosidade e a busca. 

O autor atribui aos bricoleurs o lugar de mediação 

da intersecção entre os pensamentos; eles seriam 

sensíveis, sutis, delicados ao compreender as dimensões 

distintas do conhecimento: o conhecimento mágico, 

aquele que é inexplicável; o conhecimento estético, 

                                                        
20 LÉVI-STRAUSS, Claude, O pensamento selvagem, cit., p. 37. 
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aquele consequente da acuidade de nossos sentidos; o 

conhecimento ético, aquele baseado na generosidade. 

Bricoleurs têm a habilidade de coleta, 

recolhimento, reparação e recriação de tudo que está ao 

seu redor; eles são movidos pela sensibilidade de 

redescobrir o que existe, recriam e realizam a 

bricolagem, processo imprevisível. 

Tomo como responsabilidade a tese de que as 

práticas educativas devem ser desmanchadas, 

reformadas, atualizadas, transformadas. Elas mudam, 

assim como os estudantes, a escola, a educação, os 

educadores, os jardins, os jardineiros. A polifonia e a 

multiplicidade caracterizam as práticas educativas. A 

magia, a ética e a estética conduzem os educadores. As 

práticas educativas tornam-se bricolagens. Por certo, a 

urgência em estabelecer roteiros, respostas para tais 

práticas, é iminente, e talvez seja importante conter essa 

ânsia e deixar-se tomar pelas possibilidades que irão se 

apresentar ao longo dos percursos. 

Ações dos indivíduos são realizadas a partir de 

memória hereditária, biológica, constituída por 

princípios inatos organizadores de conhecimento 

(nascemos com instinto para sobreviver); são realizadas a 

partir da memória cultural, onde a memória individual 

se referenda por meio do reconhecimento, 

questionamento das regras e condutas esperadas pela 

comunidade, pela sociedade. Morin afirma que há 
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polifonia e polilógica cognitiva21. O repertório de sala de 

aula apresentado pelo educador, recebido pelos alunos e 

trocado entre os dois, funda-se em uma memória ao 

mesmo tempo biológica e cultural. 

Descortinam-se várias dimensões do 

conhecimento, das ideias e da mente. Elas são, ao 

mesmo tempo, bioantropológicas e socioculturais, 

complexas e hipercomplexas22. O cérebro individual 

comporta e transforma as experiências genéticas e 

culturais ao mesmo tempo, traduzindo-as, de maneira 

singular, em ações individuais e coletivas. Nas palavras 

de Morin, há ligamentos entre estrutura da cultura, 

organização social e práxis histórica na produção do 

conhecimento. O pensamento pessoal atualiza-se 

permanentemente a partir desse feixe de ligamentos. 

As práticas pedagógicas, educativas, são ações de 

educadores e educandos, de estudantes. A eles cabem 

escolhas pelo plantio, semeadura, espera, esperanças no 

futuro, risco: enfrentamento de metamorfoses. As 

demandas do tempo contemporâneo, como a 

necessidade de alta performance no trabalho, nas 

relações afetivas, a urgência do controle do tempo, a 

desvalorização das necessidades dos corpos, almas e 

mentes, o menosprezo das condutas solidárias e 

responsáveis com o meio, as pessoas e consigo mesmo, 

afastam os seres humanos da natureza, da 

espiritualidade, da arte; desafiam o cultivo de atitudes e 
                                                        
21 MORIN, Edgar. O método 4: as ideias, habitat, vida, costumes, 

organização. Tradução de Juremir Machado da Silva. 5. ed. Porto 
Alegre: Sulina, 2011. p. 15-26. 

22 MORIN, Edgar,. O método 4: as ideias, habitat, vida, costumes, cit., 
p. 23. 
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ações da e na educação, do e no ensino, que busquem a 

religação dos saberes, atitudes e projetos 

multidisciplinares, interdisciplinares e 

transdisciplinares, ações compreensivas com todos e 

com tudo. 

Visito o Colégio, fui professora de lá, insisto, 

como o jardineiro, como o agricultor, como o professor, 

como o compositor, em restaurar os mistérios da escuta, 

da espera. As esperanças no futuro, nos jardins, na 

escola. 

Essas narrativas são histórias, são palavras que 

contam experiências vividas, acontecimentos, eventos na 

escola, crises de relacionamento entre os educadores e 

estudantes, realizações de ações colaborativas. Walter 

Benjamin23 descreve o narrador como aquele que 

encanta o que tem a dizer, a contar. Ele elenca, entre os 

primeiros narradores, os agricultores, os marinheiros e 

os artífices medievais. 

O narrador fala de experiências, orienta-se pelo 

acontecido no mundo e, ao mesmo tempo, desprende-se 

do mundo. Ele é ouvinte primeiro e falante depois. Fala 

do diferente, de aventuras, de condições épicas, da vida 

prática; interpreta os acontecimentos. É um trabalhador; 

seu ofício é narrar. A narrativa é movida pelas 

recordações, revela a marca do narrador, apresenta o 

tecido feito a partir dos acontecimentos, da intuição, 

observação, apreciação. As recordações do narrador, ao 

                                                        
23 BENJAMIN, Walter. O narrador: observações acerca da obra de 

Nicolau Lescov. In: BENJAMIN, Walter et al. Textos escolhidos. 
Seleção de Zeljko Loparié e Otília B. Fiori. Tradução de Lino 
Grünnewald et al. São Paulo: Abril Cultural, 1975. p. 63-81. 
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contar as experiências no presente, compõem a trama 

das histórias. 

Em outro ensaio, Benjamin24 descreve a relevância 

das histórias a serem contadas sobre as experiências. Ele 

descreve seu tempo, a modernidade. Mostra como as 

barbáries da guerra, perda da sensibilidade, presença da 

fome, da pobreza e da imoralidade de governantes, o 

trabalho sem significado, destituíram as experiências na 

vida, na sua forma e nos gostos, as reduzindo à 

quantidade e insipidez. 

A técnica, potencialmente facilitadora das 

relações materiais nas variadas comunidades, assume 

uma dimensão monstruosa e destrói o que há de 

humano no homem, talentos, imaginação, sonho, 

afetividade. Emerge a experiência pobre, a pobreza das 

experiências; há cansaço porque os homens devoraram a 

si próprios e tudo que os cercam, há exaustão. Segue-se 

então o sonho. Para ele, o sonho é o retorno à 

simplicidade, à intimidade; serve para reequilibrar a 

tristeza e o desânimo da vida cotidiana. 

Educadores, sábios sonhadores e narradores25, 

conversam sobre tantos temas de seus conhecimentos, 

narram sobre esperança, sobre ânimos e desânimos, 

crises. Oferecem gestos de atenção, cultivam a esperança 

triste. Sabem que o ensino, como a aprendizagem, se 

compõe de alegria e exigência. 

                                                        
24 BENJAMIN, Walter. Experiência e pobreza. Tradução de Sérgio 

Paulo Rouanet. Disponível em: 
<http//:bibliotecasocialvirtual.files.wordpress.com/2010/06/walter-
benjamin-experiencia-e-pobreza.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2016. 

25 BENJAMIN, Walter, O narrador: observações acerca da obra de 
Nicolau Lescov, in Textos escolhidos, cit., p. 63-81. 
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Pensam que crise e esperança estão intimamente 

ligadas. Morin escreve que se está falando de uma 

esperança que não é uma esperança qualquer, mas “a” 

esperança. A esperança está fundada na crise, porque o 

que é característico de uma crise é que ela contém 

perigos enormes de regressão e destruição, mas também 

apresenta chances de imaginação criativa, de diagnóstico 

pertinente, de elaboração de caminhos. Há, em todas as 

sociedades, como em todos os seres humanos, 

capacidades criativas adormecidas26, potenciais 

inimagináveis, imprevisíveis. 

O tempo contemporâneo exige coragem, 

compreensão, imaginação, ética e mais afeto. Há poucas 

respostas, nenhuma receita, só o plantio de sementes do 

bem, da solidariedade e do altruísmo. Na vida, os ciclos 

envolvem semeadura, perda, germinação, peste, 

adaptação, crescimento, envelhecimento, morte, 

renascimento, semeadura. Lavouras, jardins, escolas são 

lugares de esperança. 

Em seus escritos, Morin sugere um elenco de 

atitudes, como: religar os saberes; compreender as 

diferenças; dispor-se a considerar-se um cidadão do 

Planeta; relacionar suas necessidades mais íntimas com 

as demandas humanitárias, mais longínquas; associar 

amor, poesia, sabedoria; compreender os riscos, entre 

tantas outras condutas. O autor insiste na condição de 

metamorfose, de mudança, seja do caminho, seja do 
                                                        
26 ENCONTRO INTERNACIONAL PARA UM PENSAMENTO DO 

SUL, 2011, Rio de Janeiro, RJ. Anais... Coordenação geral: Edgar 
Morin; mediador: Edgard de Assis Carvalho. Rio de Janeiro: 
Serviço Social do Comércio (SESC), Departamento Nacional, 2011. 
p. 21-28. 
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caminhante; aponta para o futuro, para a esperança, para 

a condição humana humanizada. Para ele, a educação é 

umas das vias de regeneração. Ela é a possibilidade de 

reaprendizado do ato de pensar. Sugere saberes 

reconectados, religados. 

Ele propõe que o pensamento do sul é capaz de 

instigar a metamorfose dos sistemas em colapso. Confia 

na força da sabedoria que reconhece os valores da 

poesia, amor e sentimentos da comunidade. Investe na 

extensão do pensamento complexo, aquele que é tecido 

em conjunto. Nesse sentido, a escola é o lugar para 

gestação da forma de pensar íntegra, interligada, 

conectada, complexa. Em sua reflexão sobre as 

condições, o futuro da humanidade, ele oferece a ideia 

de via, caminhos, trajetos; a educação é para ele uma das 

vias para um futuro mais humanizado. 

O conjunto de exercícios aqui propostos retoma a 

dinâmica entre explícito, o que é dito e ouvido, e 

implícito, o que pode ser imaginado; são representações 

e impressões. As variações apresentam movimentos, 

processos, fluidos, misturas diversas, transformações, 

metamorfoses. Seguem percursos variados: da escola, a 

identidade do Colégio; das práticas pedagógicas, 

referências pedagógicas utilizadas pelos professores em 

seu ofício; são exercícios sobre compreensão, ética, 

imaginação, afetos. Essa composição traz a marca do 

risco, da mudança, da esperança. 

O texto é todo e parte ao mesmo tempo. É parte, 

componente, enquanto expressão de minhas narrativas, 

impressões, experiências, compreensão, história. 
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Lembro-me da conferência de Dulce Critelli sobre 

historiabiografia27. Contou-nos sobre sua prática 

terapêutica-educativa, sua metodologia para lidar com 

seus alunos e pacientes e apresentou a ideia de educação 

existencial, de historiobiografia.28 

A autora explicou o conceito de pensar, enquanto 

compreensão: entendimento do sentido de algo ou 

alguma situação, para que se possa lidar com ela, cujo 

interesse final é ação, a vida cotidiana e em conjunto. As 

reflexões de Critelli tomam como inspiração as ideias de 

Hannah Arendt: “Compreender confere sentido aos 

resultados do pensamento, enquanto conhecimento. 

Todo o pensamento é um pensamento a posterior, isto é, 

uma reflexão sobre algum fato ou assunto”29. Gosto da 

ideia de assumir a atitude de compreender. 

Compreender como ação, como possibilidade de 

intervenção. O pensamento, nesse sentido, torna-se um 

ato político, ético. 

Estou interessada em compreender-me enquanto 

educadora. Há urgência para o inconformismo. O tempo 

contemporâneo exige a revisão da ciência, do 

pensamento, da política e do próprio ser humano. O 

desafio é como agir, como intervir. Para mim, as 

                                                        
27 Conferência organizada pelo Grupo de Pesquisa Complexus, sob 

orientação de Edgard de Assis Carvalho, realizada na PUC-SP, no 
segundo semestre de 2014. 

28 Ver também: CRITELLI, Dulce Mara. História pessoal e sentido da 
vida: historiobiografia. São Paulo: EDUC; Fapesp, 2013. 

29 ARENDT, Hannah. Compreender: formação, exílio e totalitarismo: 
ensaios (1934-1950). Tradução de Denise Bottman; organização, 
introdução e notas de Jerome Kohn. São Paulo: Companhia das 
Letras; Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. p. 50. 
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posturas imaginativas, livres, críticas, poéticas, afetivas 

são instrumentos para ação do educador. 

Este texto faz parte do esforço de compreender o 

cotidiano da comunidade escolar para lidar com ele, 

nele agir. Compreender envolve um ato de resistência ao 

conformismo. Para Arendt30, conformismo pode ser 

usado para diminuir a violência do terror e a insistência 

ideológica; com isso, a transição de um ambiente livre 

para a fase de uma atmosfera pré-totalitária seria menos 

perceptível. 

O conformismo por vezes é o avesso da 

compreensão. Somos conformados e compreensivos ao 

mesmo tempo, mas, na sala de aula, na escola, na 

comunidade escolar, é urgente resistir à imobilidade, 

condição espontânea na comunidade escolar, na 

atualidade. Este estudo questiona as condições que 

favorecem o conformismo. Procuro afirmar a urgência 

da atitude compreensiva, reflexiva, sobre as práticas 

educativas, escolares, pedagógicas, minhas e dos colegas. 

Esta tese é um todo também. Um saber 

consolidado, para Critelli, é aquele que não é exclusivo 

de um indivíduo, mas partilhado com aqueles com os 

quais ele convive. A autora31 nos convida a agir, ao 

afirmar que no saber consolidado estão tecidos as 

crenças, sonhos, projetos, princípios e valores, nossos 

desejos. 

                                                        
30 ARENDT, Hannah, Compreender: formação, exílio e totalitarismo: 

ensaios (1934-1950), cit., p. 439-443. 
31 CRITELLI, Dulce Mara, História pessoal e sentido da vida: 

historiobiografia, cit., p. 21-25. 
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Desejo escrever, como diria Sullivan32, prosas 

curtas, breves, vibrantes. Tarefa desafiadora. A 

intimidade do meu pertencimento ao ambiente escolar, 

aqui relido, interpretado por mim, oferece-me certa 

liberdade de pensamento e consequente alegria de 

imaginá-lo ainda mais agradável; oportuniza-me a 

condição de solidariedade ao limite existente nas sutis 

relações do cotidiano escolar; provoca-me a habilidade 

de sugestões ao trabalho. 

Pesquisar é fazer vir à tona o que se encontra, 

muitas vezes, parcialmente na superfície do vivido. Essa 

ideia é de Juremir Machado da Silva33. No ensaio, o 

autor propõe uma antimetodologia positivista, forma de 

tratamento do cotidiano que incorpore o estranhamento, 

o entranhamento e o desentranhamento. O autor nos 

provoca para sermos artistas. Sermos como o escultor 

que sente as ínfimas pedrinhas na argila, que aprende a 

respeitar a textura da terra, que descobre as condições 

de consistência dela, que modela e que é modelado por 

ela. 

A terra, pó, grãos de areia, me relembram as 

tarefas dos arqueólogos que escavam, procuram o 

inimaginável, estão todo tempo à busca. Arqueólogos, 

artistas, músicos, jardineiros, educadores estão à busca 

do inesperado; estão à procura do que é desejável para a 

compreensão de si mesmos e dos outros. A dinâmica 

entre desejos dos indivíduos, o espírito do tempo que os 
                                                        
32 SULLIVAN, John Jeremiah. Essai, essay, ensaio. Serrote, São 

Paulo, Instituto Moreira Salles, n. 19, p. 51-61, mar. 2015. 
33 SILVA, Juremir Machado da. O que pesquisar quer dizer: como 

fazer textos acadêmicos sem medo da ABNT e da CAPES. Porto 
Alegre: Sulina, 2010. 
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tomam e seu compromisso com o futuro é proposição 

fundante desta pesquisa. 

Relaciono proposições de Morin sobre educação, 

como os saberes necessários ao presente, religação dos 

saberes, ensinar a viver as proposições de escritores que, 

no curso do século XX, tecem junto de Morin o 

pensamento complexo. 

Escrevo histórias sobre a comunidade escolar do 

Colégio Santo André, instituição confessional fundada 

em 1920, em São José do Rio Preto, oeste do Estado de 

São Paulo, pelas Irmãs de Santo André. No ano de 2010, 

o município apresentava um índice de desenvolvimento 

humano de 0,79734, que o colocava na categoria mais alta 

de desenvolvimento dos municípios do Estado de São 

Paulo, e contava com uma população de mais de 408 mil 

habitantes35; no ano de 2016, está prevista uma 

população de 448 mil habitantes. É considerado centro-

regional, possui redes de atendimento hospitalar, escolar 

e de serviços diversos, usados pela população de vários 

municípios da Região Noroeste do Estado. O Colégio é 

uma das trinta escolas privadas da cidade, que possui 

uma rede de ensino com sessenta e uma escolas de 

                                                        
34 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

(IBGE). São Paulo − São José do Rio Preto − Índice de 
desenvolvimento humano municipal – IDHM. Disponível em: 
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=35498
0&idtema=118&search=sao-paulo|sao-jose-do-rio-
preto|%C3%8Dndice-de-desenvolvimento-humano-municipal-
idhm>. Acesso em: 10 out. 2016. 

35 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 
(IBGE). Indicadores sociais municipais. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/ind
icadores_sociais_municipais/indicadores_sociais_municipais_tab_
uf_zip.shtm>. Acesso em: 26 set. 2016. 
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ensino médio, sendo trinta particulares e trinta e uma 

públicas.36 

Reafirmo a proposição da educação como uma 

das vias para o futuro da humanidade. Sugiro quatro 

teses provisórias. Primeira, o cultivo da compreensão, da 

disponibilidade para o acolhimento das diferenças, 

aprendizagem da escuta. Segunda, o fortalecimento da 

ética do gênero humano, a ética de e para todos, a 

redescoberta das semelhanças, aprendizagem do 

reconhecimento. Terceira, o desvelamento da 

imaginação individual e coletiva, entendida como a 

capacidade inventiva de se repensarem as necessidades 

coletivas, como participante ativo da vida no planeta, 

aprendizagem da reinvenção. Quarta, o aprofundamento 

da afetividade, amizade, conhecimento dos indivíduos 

para si próprios e para com todos, aprendizagem do 

amor. 

A dinâmica do texto parte dos escritos de Edgar 

Morin sobre educação particularmente e se projeta para 

o futuro. No processo de redação deste texto vou 

relembrando minha própria trajetória de estudante. 

Seguem as variações: abertura, exercícios, êxodos. 

Cada uma delas refere-se à botânica: jardins, raízes  

sementes e ao mesmo tempo refletem variâncias 

musicais como movimentos, silêncios, pausas, 

repetições, temas, sobretudo dinâmicas sentimentais. 

  
                                                        
36 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

(IBGE). Cidades: São José do Rio Preto. Disponível em: 
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=354980>. 
Acesso em: 26 set. 2016. 
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ABERTURA 
 

Nesta variação chamada de abertura proponho 

modulações diversas: Saberes e Perspectivas; Sonhos e 

Educadores; Cartografias e Movimentos; Rotas e 

Metamorfoses. 

Jardins são compreendidos como práticas 

epistêmicas: pedagógicas, escolares, educacionais, 

formais, não formais, informais. Descortinam-se a partir 

dessa perspectiva: práticas, teorias, trocas, futuro, 

educadores, cartografias, ações, metamorfoses. 

Práticas pedagógicas são ações e atitudes dos 

educadores no ambiente escolar. Apresentam-se 

cenários de tendências pedagógicas, nomeadas a partir 

dos autores de referência, como Durkheim, Piaget, 

Montessori, Mannheim, Paulo Freire. 

Práticas pedagógicas fazem parte de práticas 

educativas, formação; ultrapassam o lugar escolar e 

destinam-se à formação da humanidade; transbordam as 

fronteiras das instituições, governos. Educação e prática 

pedagógica são, nesse sentido, a mesma ação, prática 

educativa, ação de transformação do pensamento e ações 

dos seres humanos, movimentos para compreensão, 

reconhecimento, solidariedade de todos. A escola reúne 

ciclos de movimento que são simultaneamente hábitos e 

novas atitudes, particularidades e generalidades, limites 

institucionais e desejos pessoais. O desafio, nesse 
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ambiente, é como criar e recriar novas ações, não apenas 

na própria comunidade escolar, mas no mundo. 

 

Trata-se de uma metamorfose na educação, na política, na 
afetividade a ser buscada por todos. 

É uma luta pelo reconhecimento 
de que seremos invariavelmente uniduais, inacabados 
e, por isso mesmo, estupefatos diante da crueldade do 

mundo. 
Edgard de Assis Carvalho37 

 

Saberes e Perspectivas. Íamos às pracinhas da 

cidade de São Paulo aos domingos, para andarmos de 

bicicleta, eu, meu irmão e meus pais. Quando era 

pequena, gostava de passear, sentia-me cuidada, 

presenteada. Divertia-me ao ver os passarinhos voando 

de lá para cá, pessoas passeando de mãos dadas. Árvores 

enormes refrescavam o calor. Perfumes, frescores, 

ruídos, texturas e gestos ocupavam as praças e jardins. 

Havia o pipoqueiro, as melodias do realejo, a mãe 

cuidando do bebê, o idoso esperando o tempo passar, 

adultos apressados, tudo junto, ao mesmo tempo. 

Naqueles momentos alegres em família foram tecidas 

memórias boas, agradáveis. Havia também experiências 

de perdas, medos, frustações: não sabia andar rápido de 

bicicleta, não era permitido tomar o sorvete antes do 

almoço, não iríamos almoçar fora, não iríamos às lojas 

comprar o sapato ou as roupas desejadas depois do 

                                                        
37 CARVALHO, Edgard de Assis. Pensamento complexo e trajeto 

antropológico dos saberes. In: MORAES, Maria Cândida; 
ALMEIDA, Maria da Conceição de (Orgs.). Os sete saberes 
necessários à educação do presente: por uma educação 
transformadora. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2012. p. 93-104. 
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passeio, eu tinha medo do adulto que olhava para mim 

com interesse. Medos e alegrias juntos. 

Os passeios às praças da cidade aconteciam 

ocasionalmente. O que eu fazia regularmente era brincar 

no monte de areia em frente de casa. Nena era a filha da 

vizinha, que morava ao lado, parede com parede. 

Tínhamos cinco anos; lembro-me o quanto gostávamos 

de brincar, inventar, naquele monte de areia. 

Construíamos casas, cidades; cozinhávamos com a areia 

cardápios variados; pulávamos no monte como 

trampolim, desmanchávamos tudo e começávamos tudo 

de novo. Os infinitos grãos de areia estavam lá à nossa 

disposição para tudo. Brincar, passear, ir ao jardim: 

atividades circundantes da rotina diária de ir à escola. Na 

escola observávamos e nos interessávamos pelos bichos, 

pelas flores, pela natureza do parque e pelo monte de 

areia. 

No jardim da infância, na educação infantil, 

lembro-me das caminhadas de mãos dadas com meus 

pais pelos bosques do colégio, até o encontro com uma 

professora predileta, Dona Eunice. Nas aulas de música 

e pintura sentia-me frustrada por não pintar 

corretamente ou cantar afinado. Arte-educação fazia 

parte das práticas do jardim da infância; lembro-me dos 

aventais para pintura, instrumentos da bandinha, aulas 

de balé e de educação física. Guardo na memória, em 

especial, o círculo que fazíamos na hora do lanche. Meu 

lanche, por vezes, não era tão interessante quanto os dos 

meus colegas. Sentávamos à sombra dos eucaliptos por 

um algum tempo e, quando terminávamos de comer, 
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íamos brincar. Recordo-me dos cuidados da professora 

conosco durante o recreio. 

No primeiro ano primário, ensino fundamental, a 

professora foi Dona Alice, jovem esguia, delicada, 

elegante mulher. Lembro-me das maçãzinhas 

desenhadas na lousa por ela, como ilustrações das somas 

e subtrações em cálculos matemáticos; de sua beleza, de 

seu olhar; dos vistos e estrelinhas em nossos cadernos. 

Ainda sinto a sensação da carteira onde me sentava, 

madeira e ferro, fixa ao assoalho; entrávamos na carteira 

composta de cadeira e mesa justapostas, havia um 

compartimento sob o tampo da mesa que se abria para 

guardarmos os cadernos, os livros e o lanche. Dona 

Alice apontava nossos lápis em um apontador fixo em 

sua mesa. 

O segundo ano primário, eu tinha oito anos, foi 

marcado pela primeira paixão, Antônio, e pelo enorme 

medo da escola nova. A lembrança mais forte é do 

Antônio, garoto de olhos azuis e cabelos cacheados. Na 

fila para entrada nas salas de aulas, eu, à frente, o ficava 

procurando atrás, junto dos meninos. O professor João 

era nosso professor da classe, mas não me lembro das 

aulas dele. Sei que foi difícil a mudança de escola. Por 

anos pensei que não havia aprendido matemática 

porque o método era diferente! 

Mudei de escola novamente, para uma instituição 

montessoriana, na qual aprendi a ler e a escrever com 

gosto; estava no quarto ano do primário. Até a oitava 

série do primeiro grau, assim era chamado o ensino 

fundamental II, éramos poucos alunos na sala de aula, 



46 

escolhíamos o que queríamos estudar, ler, fazer. 

Sentávamos em linha e ouvíamos histórias, fazíamos 

brincadeiras, tínhamos aula de música. Nessa escola me 

diverti ao estudar. 

Meu curso no ensino médio, na Escola Estadual 

de Primeiro e Segundo Graus Major Juvenal Alvim, foi 

profissionalizante, antigo curso de magistério. No final 

dos anos setenta, não tínhamos aulas, os professores 

foram afastados, estavam descontentes, decadentes e 

conformados, a ditadura os maltratou. 

Universidade, PUC-SP. Lembro-me do ingresso 

no Curso de Ciências Sociais, do primeiro ano do ciclo 

básico, tentativa de integração das matérias: metodologia 

científica, problemas filosóficos e religiosos do mundo 

contemporâneo, comunicação e expressão verbal. 

Encontrávamos com colegas de outros cursos: 

Economia, Psicologia. Minha querida amiga Cristina faz 

parte de minha vida ainda hoje. Pós-graduação, Curso 

de Mestrado em Ciências da Religião, lembro-me das 

aulas sobre Freud, Paul Ricouer e Roland Barthes, com 

o professor Jaci. 

Lembranças de afetos, mais do que do conteúdo. 

Lembranças de pessoas, mais do que procedimentos. 

Anos depois contava, em minhas aulas, algumas dessas 

memórias. Quando comecei a trabalhar como 

professora, no ensino médio e no ensino superior, senti 

muitas das mesmas emoções: camadas de sensações, 

perfumes, sombras, proximidades, gestos, ideias. 
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As impressões ao entrar, em 2009, no Colégio 

Santo André, foram de frescor das árvores frondosas, do 

silêncio nos jardins e do rebuliço nos portões de entrada 

dos diferentes setores, de educação infantil, ensino 

fundamental I, ensino fundamental II, ensino médio. 

Portões diferentes, trânsito de desembarque das 

crianças, agitação dos pais. As crianças e os adolescentes 

saiam dos automóveis prontos para conversar muito com 

seus colegas. 

Os professores chegavam ansiosos, desejavam que 

suas aulas fossem incorporadas, compreendidas pelos 

alunos. Na sala dos professores, os inúmeros diários, 

recomendações, livros, apostilas, breves conversas antes 

do sinal. Os funcionários da administração do Colégio 

estavam em seus postos: Secretaria, Segurança, 

Manutenção e Apoio Técnico, para atender às demandas 

da comunidade escolar. O sinal soa e o silêncio se 

instala. 

A rotina das aulas começa. Em cada segmento, as 

rotas são diferenciadas. A educação infantil apresenta 

metatemas. As primeiras séries do ensino fundamental 

ainda apresentam os conteúdos, por meio de temas 

gerais. As séries do ensino fundamental II oferecem um 

cardápio variado de disciplinas, segmentadas. 

O ensino médio é especializado, as salas aula têm 

entre vinte e oito e trinta e cinco alunos com diferentes 

demandas, com habilidades variadas. O currículo do 

ensino médio é composto por treze disciplinas. 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Língua 

Portuguesa, Literatura, Técnicas de Redação, História, 
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Inglês, Espanhol, Educação Física e Arte. Ciências 

Humanas e suas Tecnologias – História, Geografia, 

Filosofia, Sociologia, Ensino Religioso. Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias – Biologia, Física, Química. 

Matemática e suas Tecnologias38. Cada disciplina é 

dividida em diferentes segmentos, pois o objetivo dele é 

a preparação dos estudantes para entrar no mercado de 

trabalho, a formação para a cidadania. Comecei a dar 

aulas nas séries do ensino médio, nas disciplinas de 

sociologia, filosofia e história; minha formação em 

ciências sociais me habilitava a transitar por essas áreas. 

Os alunos estavam ansiosos para conhecer a nova 

professora. Eu estava preocupada em encontrar os 

alunos e os colegas. 

Perspectivas. O espírito do tempo é subtítulo do 

primeiro volume de Cultura de massas no século XX39. No 

ensaio, Morin considera que a cultura de massas 

instalada na cultura ocidental contemporânea estimula o 

presentismo, o imediatismo e o libidinismo; essa 

tendência está impregnada na esfera econômica, no 

consumo, na materialidade. 

A cultura de massas ameaça a potência da família 

e da escola na tarefa formativa dos indivíduos; propõe 

outros modelos de coletividade e liderança; vende 

tranquilizantes, drogas, poder, sexo, felicidade. 

                                                        
38 COLÉGIO SANTO ANDRÉ. Ensino médio. Disponível em: 

<http://www.colegiosantoandre.org.br/ensinoMedio/conteudo.asp?
Id={617D9C74-818B-4CF0-8741-8DE87A0A78EB}&secao=Matriz-
Curricular>. Acesso em: 26 set. 2016. 

39 MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: o espírito do 
tempo: neurose. Tradução de Maura Ribeiro Sardinha. 10. ed. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2011. v. 1, p. 162-181. 
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No tom realista da cultura de massas, o imaginário 

é transvestido em virtual; nele, necessidades reais são 

supridas equivocadamente; certo sonambulismo instala-

se; o duplo real e virtual conectam-se e desarticulam-se 

ao mesmo tempo. 

No século XX, o estado de neurose apropria-se 

das instituições modernas; a escola e os modelos 

pedagógicos são desafiados. 

No primeiro dia de aula no ensino médio, os 

momentos de barulho e de indiferença dos alunos com 

os conteúdos apresentados me incomodaram muito. 

Acreditava no modelo pedagógico que havia escolhido 

como pressuposto para meu trabalho, chamado de 

libertário, histórico-crítico. Havia, por alguns anos, 

apresentado os modelos pedagógicos aos alunos do 

Curso de Pedagogia. 

Havia lecionado em cursos do ensino superior. Na 

sala de aula do curso para educadores havia urgência 

por respostas, soluções para dilemas das várias crianças 

das escolas, ali representadas pelas futuras professoras 

que, de maneira informal, já praticavam o ofício de 

ensinar. Seguindo a doxa curricular, respeitosa e 

equivocadamente eu apresentava os modelos 

pedagógicos. 

Como um furacão, redemoinho de ideias, a lousa 

era preenchida com informações de toda a natureza, 

nós, eu e as futuras professoras, pensávamos que era 

essencial registrar e repetir as ideias, pressupostos do 

repertório de autores privilegiados pela sociologia da 
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educação. O tempo para a exposição era priorizado. A 

preparação para avaliação era organizadamente 

realizada. Essa conduta por muitos anos se apresentou 

suficientemente eficiente, mas talvez tenha sido pouco 

eficaz, muito pouco eficaz. O fato é que pensávamos que 

precisávamos estudar aspectos da sociologia da 

educação; nesse contexto, deveríamos visitar pensadores 

da sociologia e da pedagogia. 

Adaptar a criança ao meio social para o qual se 

destina é premissa da tendência reprodutivista da 

educação. Estudávamos que sob essa perspectiva há a 

reprodução das concepções e conceitos proferidos pelo 

professor dentro da escola, desenvolvimento de 

habilidades e competências que favoreçam a reprodução 

de tarefas no local de trabalho, integração na vida em 

sociedade. 

Preparar o estudante para integrá-lo no mercado 

de trabalho é importante, mas o processo de reprodução 

das práticas de adequação para essa integração parece 

um pouco cruel. As várias formas de aprimoramento da 

condição de vida dos seres vivos são muito diferentes do 

que a integração a uma estrutura que tem por objetivo o 

lucro. 

Para Émile Durkheim40, há a necessidade de 

fortalecimento da consciência coletiva, do processo de 

reprodução de socialização, e da educação como função 

coletiva. Ele afirma que há valores, princípios essenciais 

a serem defendidos pelo Estado, tais como o respeito à 

                                                        
40 DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. Tradução de Stephania 

Matousek. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. p. 13-19. 
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razão da ciência, das ideias e dos sentimentos em que se 

baseia a moral democrática. Entender que essa 

concepção se refere ao contexto do final do século XIX 

contribui para a compreensão do conceito de escola 

construído naquele momento: instituição reprodutora 

dos valores democráticos da sociedade europeia. 

Durkheim estava certo em seu diagnóstico sobre a 

relevância da formação da moralidade, da urgência do 

fortalecimento de valores; estava certo sobre a 

importância de levantamentos de evidências sobre as 

condições vividas, mas talvez um pensamento que 

sobrevalorize as condições e a expectativa de controle 

das condições sociais e individuais seja desimportante. 

Em outra perspectiva sobre o significado da 

educação, o desenvolvimento humano e a aprendizagem 

são entendidos como produto de mediação. Há uma 

aproximação entre os meios biológico e social e o 

homem. A educação é uma forma de mediação e o 

professor é o mediador. O educador, nessa perspectiva, 

está no centro do processo de ensino-aprendizagem. 

Certo de que há mais contextualização, interação com as 

condições externas à escola; considerávamos os estudos 

de Vygotsky41, mas ainda há nessa proposta de escola 

certo privilégio da ação escolar e do educador sobre os 

alunos. 

O aluno, como centro do processo de ensino-

aprendizagem, foi outra possibilidade estudada. A 
                                                        
41 VYGOTSKY, Lev Semenovich. A formação social da mente: o 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 
Organização de Michael Cole et al.; tradução de José Cipolla Neto, 
Luis Silveira Menna Barreto, Solange Castro Afeche. 5. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 1996. 
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inteligência aparece como um sistema dinâmico, móvel, 

suscetível a alterações do ambiente, em busca de 

equilíbrio. O equilíbrio é uma condição dinâmica, ativa, 

para conservar os valores aos quais se tem apego, afirma 

Piaget42; o equilíbrio moral de uma personalidade supõe 

uma força de caráter para resistir às perturbações. A 

aprendizagem é a inter-relação, modulação entre 

assimilação e adaptação. Nesse sentido, a escola deve 

revigorar as modulações e inter-relações, adequando-se 

às necessidades dos alunos, e oferecer condições para o 

desenvolvimento da imaginação, interesse, curiosidade 

dos estudantes43. Naquela época, não me dei conta de 

que os processos de assimilação e adaptação 

assemelham-se às condições sistêmicas dos seres vivos 

nos vários ecossistemas e podem sugerir a semelhança 

entre várias dimensões dos sistemas genético, individual, 

físico e biossocial, o que favorece abrangências, 

ramificações e outras rotas para a reflexão do processo 

ensino-aprendizagem. 

Discutíamos como os paradigmas, modelos, no 

meio do século XX, refletiam sobre a relação 

professor/aluno/conhecimento. Os eixos a serem 

considerados incluem a eficiência da ação do professor 

perante os alunos, o tipo de relação estabelecida entre o 

conteúdo a ser ministrado, e a forma de transmissão do 

conteúdo, e a avaliação do aproveitamento do aluno. 

Apesar do esforço, não nos detivemos com mais 

                                                        
42 PIAGET, Jean. Seis estudos de psicologia. Tradução de Maria Alice 

Magalhães d’Amorim e Paulo Sergio Lima Silva. 11. ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1982. p. 140. 

43 PIAGET, Jean. O nascimento da inteligência na criança. 2. ed. 
Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. p. 379. 
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cuidado, na compreensão das diferenças e semelhanças 

da arquitetura moral dos variados ambientes de ensino, 

como o público, o privado, o doméstico, o formal e o 

informal. 

Observávamos como a dimensão reprodutivista 

das ações escolares indicava que há controle das 

relações intersubjetivas. Há mecanismos de controle, 

como os aparelhos religioso, escolar, familiar, jurídico, 

político, sindical e cultural; o controle é realizado por 

meio de ideologias impostas aos indivíduos. O conjunto 

de ideias, que atendem ao interesse de um grupo social, 

interpela, submete, convence os sujeitos sobre a 

condição social vivenciada por eles. Althusser44 escreve 

sobre esse tema. 

Sob a perspectiva rígida de educação, 

considerávamos como Pierre Bourdieu45 indica a 

construção de mecanismos de distinção e manutenção 

das desigualdades. Para ele, a cultura escolar é 

hierarquizada e hierarquizante, separa mentes cultas, 

privilegia a cultura erudita, saberes desconexos, 

desclassificados. A cultura reproduzida ou produzida na 

escola corresponde a interesses de um segmento social, 

a burguesia. E a escola é instrumento de conservação 

social, naturalização da desigualdade e heranças 

                                                        
44 ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos de estado: nota sobre 

aparelhos ideológicos de estado (AIE). Tradução de Walter José 
Evangelista e Maria Laura Viveiros de Castro. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Graal, 1985. p. 67-103. 

45 BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. 
Tradução de Daniela Kern e Guilherme J. F. Teixeira. 2. ed. rev. 
Porto Alegre: Zouk, 2011. p. 308. 
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culturais; gera distinção entre as pessoas, as convence de 

que há legitimidade na manutenção da desigualdade.46 

No Brasil, a escola pública distingue-se muito da 

escola privada quanto aos desafios que podem e devem 

ser tratados, encaminhados; penso que, talvez, a 

diferença seja mais em grau do que nos tipos de 

desafios. Destaco entre tantos problemas a extrema 

ausência de recursos materiais, as condições limitantes 

de trabalho, o excessivo menosprezo do trabalho 

docente, a inquietação, ansiedade, irritabilidade, 

desinteresse dos alunos, o cansaço e contínuo 

adoecimento dos educadores, a violência, a desigualdade 

econômica, a desatualização profissional da equipe 

escolar, o volume de conteúdos a serem ministrados, a 

defasagem de número de aulas para o conteúdo a ser 

lecionado, entre outros. Muitos dos dilemas nas 

diferentes escolas são semelhantes, aparentemente 

distinguem-se mais em grau. 

Discutíamos o controle, a dinâmica das 

microrrelações de poder. A escola seria entendida como 

um dos observatórios sociais que exercem, sobre os 

indivíduos, controle regular, um panóptico, construção 

regular circular, que possui uma torre de controle ao 

centro. Estudávamos Foucault47, observávamos que as 

instituições, como hospitais, prisões e escolas, 

sequestram os sujeitos de sua vida cotidiana; são 

                                                        
46 BOURDIEU, Pierre. Escritos de educação. Seleção, organização, 

introdução e notas de Maria Alice Nogueira e Afrânio Mendes 
Catani. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. p. 41. 

47 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 
Tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis, RJ: Vozes, 1987. p. 
143-168. 
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estratégias de controle do corpo dos sujeitos; docilizam 

os corpos, mentes, adestram. A escola, nessa medida, 

trata de domesticar os jovens, torna-se um mecanismo 

de micropenalidade do tempo, das atividades, dos 

discursos, dos corpos, da sexualidade; um sistema de 

punição se estabelece na disciplina. Relaciona atos, 

desempenhos, comportamentos singulares; compara, 

diferencia e impõe regras48. A abrangência dessa 

perspectiva não foi, naquela época, apurada de forma 

adequada. 

A educação49 como instrumento para a construção 

de uma sociedade racionalista e democrática; o 

pensamento como mecanismo de relacionar dimensões 

racionais e irracionais de forma consciente; o desejo de 

compreender o tempo contemporâneo; as dificuldades 

da época; e a contribuição que uma educação sadia 

poderia prestar à regeneração da sociedade e do homem 

foram consideradas. Essas proposições, feitas de Karl 

Mannheim50, indicavam possibilidades interessantes 

para a compreensão das potencialidades dos estudantes. 

Inspirávamo-nos nas invariantes pedagógicas de 

Celestine Freinet51, como falar menos, escutar e observar 

os alunos; que notas e avaliações são limites a serem 

superados; que o autoritarismo é destrutivo; que a 

                                                        
48 FOUCAULT, Michel, Vigiar e punir: nascimento da prisão, cit., p. 
152. 

49 MANNHEIM, Karl; STEWART, William Alexander Campbell. 
Introdução à sociologia da educação. Tradução de Octavio Mendes 
de Cajado. São Paulo: Cultrix, [1962]. p. 10. 

50 MANNHEIM, Karl. Ideologia e utopia. Tradução de Sergio 
Magalhães Santeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1972. p. 53. 

51 FREINET, Celestine. Ensaios de psicologia sensível. São Paulo, 
Martins Fontes, 1998. 
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aprendizagem se dá a partir do contexto e da vida; que a 

esperança deve ser cultivada. Animávamo-nos com suas 

técnicas pedagógicas, inovadoras para o início do século 

XX. 

Fomos estimulados por Maria Montessori, que 

propõe o uso da imaginação de forma ampla, por meio 

de materiais e experiências interessantes para as crianças 

da educação infantil, do ensino fundamental, que sugere 

a apresentação do cosmos como propósito da vida. Para 

ela, o professor deve se tornar um observador alegre52. 

Montessori propôs, me parece, um formato de conduta 

para o professor, aquele jeito que dá oportunidade à 

alegria, um educador mais observador do que realizador, 

acompanhador, em suas palavras. 

Os gestores se sentem aturdidos com a passagem 

dos alunos do ensino fundamental I para o ensino 

fundamental II. Acredito que isso ocorra também entre 

a passagem dos alunos da educação infantil para o 

ensino fundamental I, e ainda do ensino fundamental II 

para o ensino médio. Considero que esses desconfortos 

se devem à gradativa fragmentação dos saberes, 

distanciamento da relação afetiva entre professores e 

alunos, controle crescente da criatividade, ausência 

crescente de estímulo à solidariedade, ética, desmonte 

das relações entre os seres humanos e o meio em que 

vivem, afastamento da natureza, do mistério da vida. 

Paulo Freire nos desafiava como profissionais da 

educação a redimensionar a importância do 

                                                        
52 MONTESSORI, Maria. Para educar o potencial humano. Tradução 

de Míriam Santini. Campinas, SP: Papirus, 2003. p. 121-123. 
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conhecimento. A esfera não formal da educação e das 

práticas pedagógicas são para ele centrais no processo 

de aprendizagem. O ensino toma outra dimensão, aquela 

que pressupõe a autonomia dos estudantes, do ser 

humano; a importância das experiências de vida próprias 

de educadores e educandos, experiências pessoais de 

seus temores, alegrias53. Propõe o saber construído a 

partir da práxis, da vida, dos conflitos cotidianos, dos 

sentimentos, das relações afetivas e de não afeto, outra 

organização do ensino, outro currículo. A esperança 

depende do amor e da raiva também, os livros são 

escritos assim, diz ele; por meio de seu sentimento de 

resistência, defende a tolerância, critica o sectarismo, 

recusa o sistema neoliberal.54 

Os modelos produtivistas e aqueles que fazem a 

crítica ao produtivismo por vezes deixam de tratar do 

significado do conhecimento, da ciência, da poesia e das 

artes na formação dos alunos; abandonam o sentido das 

emoções e sentimentos no processo ensino-

aprendizagem; desprezam o lugar do erro ou dúvida na 

construção do conhecimento do aluno; ignoram a 

urgência do ensino da compreensão e da ética para a 

humanidade. 

Os modelos não reprodutivistas timidamente 

aproximam-se da crítica do racionalismo, tecnicismo, 

coisificação das relações dos seres vivos. Percebíamos 

como as referências do Hemisfério Norte influenciaram 
                                                        
53 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido, 49. ed. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 2010. p. 78-156. 
54 FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a 

pedagogia do oprimido. Notas de Ana Maria Araújo Freire. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1992. p. 12. 
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a formação dos referenciais da educação brasileira. A 

partir da segunda metade do século XX, no Brasil, 

outras perspectivas de educação foram apresentadas. 

A cartografia das ideias pedagógicas de Moacir 

Gadotti55 é um bom roteiro de matrizes múltiplas 

constitutivas da educação como fenômeno. O autor 

percorre trilhas de educação no mundo e no Brasil. 

Destaco, entre os brasileiros, três autores cujos 

pensamentos têm origens diversas, Rubem Alves, Paulo 

Freire e Demerval Saviani. 

Demerval Saviani56 sugere uma rota para as ideias 

pedagógicas no Brasil. Ele divide a história da pedagogia 

em quatro períodos: 1549-1759 − monopólio da vertente 

religiosa da pedagogia tradicional; 1929-1932 − 

coexistência entre as vertentes religiosa e leiga da 

pedagogia tradicional; 1932-1969 − predomínio da 

pedagogia nova; 1969-2001 − configuração da concepção 

produtivista. Há esforço no mapeamento de tendências, 

mas inocência na eficácia de classificações e 

periodização dos movimentos múltiplos e difusos das 

práticas escolares. 

Saviani57 considera que a pedagogia tecnicista tem 

como pressuposto a neutralidade científica, os 

princípios de racionalidade, eficiência e produtividade; 

busca planejar a educação como uma organização 
                                                        
55 GADOTTI, Moacir. História das idéias pedagógicas. 8. ed. São 

Paulo: Ática, 2002. 
56 SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 4. 

ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2013. 
57 SAVIANI, Dermeval. Abertura para as histórias da educação: do 

debate teórico-metodológico no campo da história ao debate sobre 
a construção do sistema nacional de educação no Brasil. 
Campinas, SP: Autores Associados, 2013. p. 61-73. 
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racional capaz de minimizar as subjetividades; procura 

maximizar a eficiência. Ele descreve que, a partir dos 

anos 1970, nas universidades se instalaram debates sobre 

o caráter da pedagogia e da escola. As discussões 

atenderam a dois eixos principais: primeiro, o estatuto 

epistemológico da pedagogia, enquanto ciência da 

educação, sua função social e formação de profissional 

de educadores; segundo, nos anos de 1980 e 1990, 

animou-se a reformulação dos cursos de formação de 

profissionais da educação. 

Nos últimos anos do século XX, no Brasil, duas 

preocupações se destacam nas mobilizações dos 

professores: a primeira, a docência como eixo base na 

formação dos educadores; a segunda, a necessidade de 

“base nacional comum curricular”, entendida como 

conjunto de elementos fundamentais para a aglutinação 

dos projetos políticos pedagógicos. 

Na pedagogia, e nas práticas pedagógicas no 

Brasil na segunda metade do século XX, há marcas da 

fusão entre os interesses do pensamento conservador, 

expresso na manutenção da concentração de renda e 

propriedades privadas, patriarcalismo, patrimonialismo, 

preconceito e distinção social; e os interesses e 

pensamento de grupos liberais, iniciativa privada, 

sistema financeiro, que privilegia a expansão do capital 

internacional, a globalização e suas narrativas de 

liberdade social e econômica. 

O mercado de trabalho, as demandas por práticas, 

habilidades e competências adequadas à indústria, 

comércio e serviços tornam-se a razão para a qual os 
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alunos são preparados, a ciência é pensada, o 

conhecimento é produzido à moda da concepção 

produtivista de educação58. O caráter tecnicista, 

profissionalizante, marca as práticas educativas em todas 

as áreas do conhecimento e níveis de educação, a partir 

dos anos de 1960, até os dias de hoje, no Brasil. 

Na primeira década do século XXI, os ecos das 

pesquisas de Therezinha Rios, Viviane Mosé, Selma 

Garrido Pimenta e Ivani Fazenda, os trabalhos sobre o 

pensamento de Paulo Freire e Rubem Alves, Lauro 

Gomes, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro e os 

trabalhos orais de Tião Rocha apontam caminhos para 

atualização do ensino sobre educação. Formatos 

inovadores de reflexão sobre condutas, afetos, 

perspectiva para o futuro da educação apresentam-se no 

contexto da sociedade contemporânea. A formação, o 

ensino, a educação para o presente da humanidade é 

uma das vias para o futuro. 

Como educadora, defendia a educação como 

responsabilidade do Estado, como instrumento para a 

crítica dos limites do Estado, como instrumento de 

inclusão social, como mecanismo formativo para a 

cidadania local e nacional. 

No curso de graduação, as aulas eram semanais, 

nosso semestre era composto por quinze semanas. Havia 

regularidade e controle das atividades. Foi no curso de 

pós-graduação, na mesma faculdade, que minha 

perspectiva começou lentamente a ser ampliada e 

                                                        
58 SAVIANI, Dermeval, História das ideias pedagógicas no Brasil, cit., 

p. 365. 
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minhas intuições e impressões sobre outras 

possibilidades de práticas educativas foram se 

fundamentando. 

Fui convidada a substituir a professora titular da 

disciplina de didática. Foi por volta de 2005 que pela 

primeira vez li o ensaio A cabeça bem-feita – repensar a 

reforma, reformar o pensamento, de Edgar Morin. Foi 

no curso de doutorado que me foram apresentadas 

outras maneiras de fazer ciência, produzir 

conhecimento, compreender a vida. Mais do que 

modelos ou maneiras de fazer, fui compreendendo que 

tudo, o pensamento em especial, nesse trabalho de 

pesquisa, leva tempo para se fazer; o tempo não é 

cronológico; os espaços constituem matérias primas para 

o pensamento, afetos, encontros; a imaginação é um 

ingrediente mítico no contexto do ensino, solidariedade 

e fraternidade são as razões para se ter esperança no 

ensino, na escola, nas ações de educadores e educandos; 

o afeto une e separa tudo e todos; o silêncio facilita a 

compreensão. E mais, que tudo isso é desmanchado, 

corrompido a todo o tempo, que o risco, a 

imprevisibilidade de nossas intenções e ações são 

incontroláveis. Aprendi que a escuta dos que estão 

próximos e distantes de mim e a compreensão da 

natureza e do mundo que me circunda me habilitam a 

escrever este texto. 

Sonhos e Educadores. Voltemos, por um 

momento, ao primeiro dia de aulas no ensino médio no 

Colégio Santo André, em 2009. O paradigma libertário, 

uso aqui essa palavra, porque há nela certo peso, certa 
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lentidão; era dessa maneira que encaminhava minha 

prática na sala de aula. Modelo no qual eu acreditava, 

era o chamado de libertário, não reprodutivista, aquele 

que fazia críticas às relações autoritárias entre 

educadores e educando, às relações não democráticas na 

escola, à ênfase no conteúdo, na avaliação formal 

seletiva. Esse modelo não interessou aos alunos. Não 

houve empatia entre meu discurso e as expectativas dos 

alunos; havia muita distância entre eles e eu. 

Neste texto me esforço em compreender o 

problema da pesquisa: Por que os estudantes não se 

apaixonam pelo conhecimento, pelo ato de descobrir 

inventar, estudar! Como estimulá-los ao encantamento 

pela descoberta, curiosidade do saber? Acredito que 

estamos, enquanto docentes, pouco apaixonados pelo 

que fazemos, pelo lugar onde estamos, com quem 

estamos; estamos nós mesmos desapaixonados. 

Vivemos um processo continuado de desmanche 

de aproximações e intimidades; muitos de nós acreditam 

que esse é o final do processo, dos ciclos. Edgard 

Carvalho e Conceição Almeida afirmam que o 

sentimento de incompletude gera outras possibilidades 

de pensamento e práticas na escola e fora dela59. Sim, há 

possibilidades, novidades; há de se lidar com a 

ansiedade, o medo de dar errado, com a incerteza, o 

risco. 

                                                        
59 MORIN, Edgar. Educação e complexidade: os sete saberes e outros 

ensaios. Organização de Maria da Conceição de Almeida e Edgard 
de Assis Carvalho; tradução de Edgard de Assis Carvalho. 5. ed. 
São Paulo: Cortez, 2009. p. 9-12. 
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No ensino médio do Colégio, as classes são 

formadas por mais de trinta alunos, na faixa etária entre 

quinze e dezessete anos. Adolescentes, jovens, com 

muitas questões a respeito da sexualidade, corpo, 

profissão, trabalho, significado da escola, importância 

dos conteúdos do que estudam, virtualidades de redes 

sociais, de recursos tecnológicos, drogas, gravidez 

precoce, violência, trabalho, separação dos pais, 

ausência de religiosidade, amores, medos. 

Os desafios da cultura contemporânea atravessam 

os conteúdos, assuntos tratados em sala de aula; 

professores e alunos se aproximam e se afastam; são 

duas realidades imbricadas, que não se conhecem e que, 

na visão de Morin60, estão juntos e não se reconhecem. 

A relação professor e aluno, educador e 

educando, na sala de aula, é desafiadora. Antes da 

análise do conteúdo programático, das práticas 

pedagógicas, dos referenciais políticos pedagógicos, há 

de se considerar as diferenças e aproximações de 

culturas: religião, moral, dinheiro, cor, formação, 

estrutura familiar, sensibilidades, opções sexuais, 

distúrbios cognitivos, diferenças físicas, violência, 

habilidades tecnológicas, pertencimentos variados, 

música, arte, esporte, vidas. Cada uma dessas 

perspectivas contém, elas mesmas, feixes de conexões e 

afastamentos. Interessa-me a perspectiva afetiva: como 

                                                        
60 MORIN, Edgar. A religação dos saberes: o desafio do século XXI. 

Jornadas temáticas (1998, Paris) idealizadas e dirigidas por Edgar 
Morin. Tradução e notas de Flávia Nascimento. 11. ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. p. 446. 
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os professores e alunos se encontram, como se 

reconhecem, como se aproximam, ou não. 

O professor pode ocupar um lugar interessante, 

que é o de um terceiro aceito e reconhecido pelo grupo. 

Essa afirmação de Simon-Daniel Kipman61 nos desloca 

para outras possibilidades. Diferente da discussão sobre 

distanciamento e incompetência dos professores com os 

estudantes, Kipman nos convida a considerar o 

professor como uma pessoa que propicia certa 

segurança, referência; uma pessoa que pode facilitar a 

compreensão de ações, atitudes, escolhas a serem 

tomadas pelos adolescentes, de forma imparcial, isso 

acontece porque ele está afastado emocionalmente dos 

conflitos afetivos vividos pelos estudantes em suas vidas 

particulares e, ao mesmo tempo, é parcial porque é 

próximo deles na vida escolar. 

A proximidade na sala de aula pode criar laços de 

confiança, admiração, respeito, cumplicidade entre 

educador e educando; em períodos de descobertas, 

mudanças para os adolescentes, o professor pode 

assumir um papel de importância. Por vezes lembro-me 

de alunos me procurarem para ouvir um palpite, uma 

sugestão, uma ideia a respeito disso ou daquilo. 

A aprendizagem é um processo movido pela 

curiosidade, desejo de conhecer e medo de decepcionar-

se com as descobertas. A relação entre educador e 

                                                        
61 KIPMAN, Simon-Daniel. Condutas viciantes e miragens 

adolescentes. In: MORIN, Edgar. A religação dos saberes: o desafio 
do século XXI. Jornadas temáticas idealizadas e dirigidas por 
Edgar Morin. Tradução e notas de Flávia Nascimento. 11. ed. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. p. 458-459. 
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educando pressupõe relações afetivas que implicam 

confiança, proximidade, admiração, respeito, 

amorosidade, silêncio, exigência. Difícil aprender o 

indesejável, mais fácil interessar-se por quem nos 

emociona. Nessa teia de emoções, a responsabilidade 

pelo vínculo se apresenta como desafio para os 

professores. Retomar a questão da performance62 é uma 

possibilidade; gestos, voz, olhar, palavra juntos, 

articulados ou desarticulados interferem na mobilização 

da atenção, interesse, participação dos alunos, ou não. A 

forma de se comunicar com os alunos pode facilitar o 

envolvimento dos estudantes e dos próprios educadores 

no processo de aprendizagem e ensino. Observei que os 

professores que se sentiam contentes, que tinham prazer 

em dar aulas, ao lecionar eram os mais populares junto 

aos alunos; esse gosto pelo tipo de trabalho realizado 

fundamentava suas habilidades e as competências 

desejadas pela instituição, e o contrário também é 

verdadeiro. 

O ofício de educar é descrito como vocação, 

doação, amorosidade, afetividade e, ao mesmo tempo, é 

considerado como profissão secundária, com pouco 

reconhecimento material, moral e profissional. As 

condições de trabalho são precárias e os resultados das 

ações de ensino fracos; há defasagem na formação dos 

educadores; em grande parte dos currículos das 

faculdades, é recomendada uma bibliografia 

desatualizada; as experiências nas escolas se distanciam 

dos saberes pedagógicos. Enfim, há pouca credibilidade 
                                                        
62 GRAÇA, Márcio da, Comunicação e educação na sala de aula: a 

performance do professor cênico e cínico, cit. 
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no investimento na formação dos professores. Fiz o 

curso secundário técnico de magistério no final dos anos 

1970; naquela oportunidade, tínhamos muitas horas de 

estágio, participávamos das atividades de sala de aula 

como professoras assistentes, e como estagiárias 

convivíamos com as necessidades, desejos e frustações 

dos alunos e do professor de classe. O curso técnico de 

magistério foi extinto na década de 1990. As 

licenciaturas substituíram esse tipo de formação, e há 

significativo déficit de prática e vivência dos 

profissionais da educação, a partir da extinção do 

magistério. 

Acredito no investimento na formação teórica, 

mas preocupa-me também a importância no 

reconhecimento do papel da afetividade no exercício do 

ofício de educar. Amor é a emoção fundante do convívio 

social. Humberto Maturana63 faz essa afirmativa, de que 

a constituição dos organismos sociais se baseia em 

emoções. Elas são entendidas como disposições 

corporais dinâmicas que modelam o domínio da ação, 

das relações sociais em que nos movemos. As emoções e 

o amor fundamentam o convívio social; novamente surge 

a questão da ação do professor, da sua performance. A 

comunidade espera uma performance de destaque, uma 

mistura de alto grau de formação, informação, 

comunicação com os alunos, mas nem sempre é possível 

atender a tais expectativas. 

                                                        
63 MATURANA, Humberto Romesin. Emoções e linguagem na 

educação e política. Tradução de José Fernando Campos Fortes. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. p. 11-35. 
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Enquanto atributos dos seres animais, as emoções 

são premissas para a formação dos agrupamentos e o 

convívio coletivo. Os seres humanos constituem-se em 

agrupamentos há mais de três e meio milhões de anos, 

criam formas de linguagem, conexões, a partir de suas 

emoções, ações e reações às necessidades, as condições 

de convivência. As relações humanas sociais são 

fundadas no amor, entendido como reconhecimento e 

respeito de si mesmo e dos outros, no mundo onde se 

convive e se vive. 

Educação acontece em todo lugar, a todo tempo. 

Maturana considera que a educação acontece na 

convivência. Ela é permanente transformação, que 

ocorre na convivência com os outros, é a transformação 

da história da vida em grupos. A educação escolar seria a 

repetição, por parte dos educadores e educandos, de 

atitudes de amorosidade a si mesmo, aos outros e ao 

meio onde se vive. A educação seria para os estudantes a 

percepção de seu mundo e a confirmação dele. 

A educação pode estimular que o respeito dos 

estudantes por si mesmos seja reafirmado; animar suas 

potencialidades para que sejam reveladas e respeitadas 

por eles e pelos outros; facilitar que os erros cometidos 

tornem-se plataformas para aprimoramento de ideias. 

À educação cabe a tarefa de recuperação da 

religação fundamental entre os seres humanos e o 

mundo onde convivem, da sabedoria sobre como tratar 

de si, dos outros e da Terra. Para tanto, é preciso 

reconhecer o outro, valorizar todos, valorizar os saberes, 

estimular a cooperação, assumir a compreensão, amar. 
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Uma hipótese desta pesquisa é que os 

adolescentes e adultos, por meio da afetividade, se 

encontram, se conhecem e se reconhecem. Como 

parceiros, eles tratam do cotidiano e dialogam com ele. 

Transformam-se nesse processo, tornam-se aprendizes 

do pensar, da vida.  

O pensamento e a possibilidade de 

discernimento, de análise do mundo ao redor, é um 

instrumento importante não só para os jovens, como 

para todos compreenderem o cotidiano, o mundo no 

qual convivem, pensam, imaginam o futuro, cooperam. 

Os jovens vivem momentos difíceis ao enfrentar o 

mundo que nega valores, emoções, justiça e convivência, 

mas eles têm a oportunidade de recriar essas relações de 

iniquidade. 

Dominique Wolton64 lembra que para Edgar 

Morin, o prazer intelectual não é contraditório a certo 

ceticismo quanto ao conhecimento, às relações 

humanas, aos sentimentos e à história dos homens, ao 

humanismo científico real, à aceitação dos caminhos 

tortuosos da criatividade, pois o pensamento 

contemporâneo é múltiplo. 

Pensar é se aventurar, inovar, distinguir, 

recompor, observar. Wolton65 caracteriza o pensamento 

de Edgar Morin como esse aventurar-se contínuo. 

                                                        
64 WOLTON, Dominique. Edgar Morin, aux risques d'une pensée 

libre: introduction. Hermès, Paris, Institut des sciences de la 
communication du CNRS (ISCC), n. 60, p. 11-14. Disponível em: 
<http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/45430/Her
mes_2011_60-11-14.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2015. 

65 WOLTON, Dominique, Edgar Morin, aux risques d'une pensée 
libre: introduction, cit., p. 12. 
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Descreve seu trabalho como o entrelaçamento de cinco 

dimensões – interdisciplinaridade, liberdade intelectual, 

atração pela complexidade das novas áreas de 

conhecimento, capacidade de entrelaçar a criação e a 

existência pessoal, interesse pelas ciências da 

comunicação. 

Wolton66 acredita em um mundo multipolar, no 

qual as relações entre a informação, o conhecimento e a 

política modificarão o papel do pesquisador, do mundo 

acadêmico. Penso que desafiarão as práticas do 

professor, do educador, da escola e a educação. Para ele, 

as áreas de conhecimentos se abrirão; as várias maneiras 

de pensar serão desafiadas; as tendências de procura por 

fundamentos comuns, por pontos de encontros, por 

intersecções entre as diversas ciências, do homem, da 

natureza e da comunicação se firmarão. 

Pensar é sempre comparar, questionar as sínteses 

do momento e buscar outras vias de conhecimento; a 

nova escala do mundo incita a se ter mais inventividade, 

mais liberdade, reafirma Wolton67. As demandas que os 

adolescentes apresentam em sala de aula sugerem uma 

postura de maior tolerância e afetividade entre todos, no 

processo de aprendizagem, atitude de interesse e 

curiosidade pelo mundo. As desigualdades, as 

divergências e a violência podem desafiar os educadores 

e as instituições a serem mais corajosos, eficazes, 

criativos em suas intenções para a formação integral dos 

                                                        
66 WOLTON, Dominique, Edgar Morin, aux risques d'une pensée 

libre: introduction, cit., p. 14. 
67 WOLTON, Dominique, Edgar Morin, aux risques d'une pensée 

libre: introduction, cit., p. 14. 
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seres humanos e, ao mesmo tempo, podem desmontar as 

esperanças e o desejo de educar. Nessa fresta de 

possibilidade mora o risco da esperança na reforma do 

ensino, do pensamento, da formação integral dos 

educadores, dos alunos. 

Reformar a inteligência, reformar o pensamento é 

uma tarefa urgente. Um circuito virtuoso nasce quando 

há compreensão dos princípios do conhecimento e 

problematização das soluções existentes; quando há 

pensamento complexo capaz de ligar, contextualizar e 

globalizar; quando há transdisciplinaridade.68 

As ações devem ser absorvidas por todos. Na 

escola, os educadores têm papel fundamental no 

fortalecimento de circuitos virtuosos, éticos, criativos, 

afetivos. É urgente a revolução pedagógica, escreve 

Morin; é urgente revolucionar, preservando aquisições e 

introduzindo o conhecimento complexo de nossos 

problemas fundamentais. Para além dos avanços 

tecnológicos que nos habilitam a ultrapassar os limites 

de tempo e espaço, como as redes sociais, as 

enciclopédias virtuais, as possibilidades de conversas, 

reuniões e sexo virtual, há necessidade de olho no olho, 

proximidade corporal, aroma do perfume, cor do batom, 

textura da vestimenta, olhar para conosco. Há urgência 

de civilizar-se a revolução. Há pressa de que o educador 

                                                        
68 MORIN, Edgar, Educação e complexidade: os sete saberes e outros 

ensaios, cit., p. 22. 
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apaixone-se mais pelo conhecimento e pelo 

pensamento.69 

Educadores. Os educadores que ensinam 

pedagogia nas universidades precisam estar atentos ao 

presente, ao tempo contemporâneo. Podem ser jovens, 

como diria Walter Benjamin, ao oferecerem a esperança 

na experimentação do diferente, do desejado, do 

imprevisível, ao pensarem de maneira diferente. 

Sonhos de juventude, coragem para errar e força 

para continuar são atributos dos jovens, para Walter 

Benjamin70. Ele desafia os espíritos adultos, os enfrenta, 

propondo que permitam que a juventude vivida por eles 

aflore, quando ensinarem os mais jovens; que a 

experiência se torne estímulo para a vida e não 

confinamento e limite dela, que suas narrativas tragam 

audácia, e não conformidade. Um século depois, Morin 

propõe que a educação e os educadores precisam 

ensinar a viver. 

No Encontro Internacional para um Pensamento 

do Sul71, as discussões desafiaram os participantes a 

                                                        
69 MORIN, Edgar. Ensinar a viver: manifesto para mudar a educação. 

Tradução de Edgard de Assis Carvalho e Mariza Perassi Bosco. 
Porto Alegre: Sulina, 2015. p. 177-179. 

70 BENJAMIN, Walter. O ensino da moral. In: BENJAMIN, Walter. 
Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. Tradução de 
Marcus Vinícius Mazzari. São Paulo: Summus, 1984. p. 7-22. 

71 Tema do Encontro Internacional para um Pensamento do Sul, 
realizado entre 14 e 17 de março de 2011, no Departamento 
Nacional do SESC, no Rio de Janeiro, contou com a presença de 
42 participantes de países como Colômbia, Argentina, Cuba, 
México, Peru, Bolívia, Uruguai, República Dominicana, Itália, 
Canadá e França. O encontro foi organizado a partir de quatro 
momentos: a) conhecimento do grupo e balizamento conceitual de 
Edgar Morin; b) reflexão sobre o temário: Pensamento econômico, 
questões sociais e pobreza; Reforma da Educação; Diversidade 
Cultural. Partiu-se dos questionamentos: a). Quais os temas 
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construírem proposições para a humanidade. O 

regionalismo, ou a posição geográfica, não eram o 

referencial para as propostas, mas o ponto de partida 

para as ações que fortalecessem a dignidade do ser 

humano. Morin sugeriu a problematização do 

humanismo: enquanto ênfase na ação do homem sobre a 

natureza, que parece dominada, e consequência dessa 

forma de interação com o planeta; enquanto 

instrumental para problematização de si próprio, a 

razão; enquanto instrumento de problematização, deve 

ser ele mesmo questionado. 

A razão não é monolítica, há de se desvelar as 

suas diferentes faces, como a racionalidade, a 

racionalização e o racionalismo. É preciso regenerar as 

virtudes da racionalidade: a capacidade teórica, crítica; o 

questionamento dos dogmas, a resistência à exclusão, a 

repulsa aos outros; a capacidade de autocrítica72. A 

autocrítica pode fortalecer as mentes, a consciência, o 

compromisso, a ação solidária; ao se disporem a 

conhecerem-se a si mesmos, os indivíduos podem se 

preparar para reconhecerem os outros ao seu redor. A 

tarefa do Pensamento do Sul seria, então, restaurar o 

concreto, a existência, o que existe de afetivo na nossa 

vida. Restaurar o singular, não dissolvê-lo num universal 

abstrato, mas imaginá-lo no universal concreto. 
                                                                                                                      

centrais que inspiram o pensamento do Sul? b). Quais as 
experiências inovadoras implementadas e/ou em curso que 
ilustram o pensamento e/ou as identidades do Sul? c). Qual a 
mensagem do Sul para uma nova política de civilização? d). Quais 
os desdobramentos esperados do processo? (ENCONTRO 
INTERNACIONAL PARA UM PENSAMENTO DO SUL, 2011, 
Rio de Janeiro, RJ, Anais..., cit., p 15-16). 

72 ENCONTRO INTERNACIONAL PARA UM PENSAMENTO DO 
SUL, 2011, Rio de Janeiro, RJ, Anais..., cit., p. 21-23. 
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A pergunta que cabe às universidades, às escolas 

e aos professores é se querem, e o quanto podem tomar 

para si dessa tarefa de restaurar o concreto, a existência, 

a afetividade em nossa vida, a tarefa de propor o 

universal, de buscar o significado do nosso sentimento, 

o compreensível para nossas mentes, o saudável para 

nossos corpos, o mito para nossos espíritos. 

As escolas públicas e particulares enfrentam o 

desafio do diálogo com os pais de seus alunos. É comum 

famílias terceirizarem seus filhos para diversos 

profissionais, incluindo professores. Muitas são as 

causas dessa fratura de relacionamento entre escola e 

família; destaco as demandas do tipo de vida comum a 

todos no Ocidente, modelo reproduzido no Brasil, como 

a subordinação das pessoas à produtividade, o 

aceleramento das relações de produção e reprodução de 

coisas, a necessidade do consumo, o afastamento da 

natureza e dos recursos naturais, a separação das 

pessoas de seus amigos, familiares, filhos, pais, parentes. 

Espera-se, como numa fábrica, mais produtividade dos 

filhos e professores, expectativas de eficiência educativa 

se estabelecem, por meio dos mecanismos de controle e 

avaliação formal interna e externa, como excesso de 

provas e avaliações internas, exames nacionais, 

vestibulares. Descolam-se os cuidados, dos professores é 

esperada a conduta de pai e mãe; o desejo de alguns pais 

é de que a escola se responsabilize pela formação 

integral das crianças e jovens, porque não há tempo, 

condições, e nem interesse dos pais de se dedicarem a si 
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mesmos, à sua família, aos seus filhos. A escola talvez 

pudesse questionar esse modelo fabril de educação. 

O Encontro Internacional para o Pensamento do 

Sul ultrapassou os muros do SESC. A Escola de Ensino 

Médio do SESC, criada 2008, propõe-se a oferecer 

educação integral, é uma escola-residência. Oferece 

iniciação científica, oficinas, projetos culturais para os 

alunos e para a comunidade do entorno73. A aventura 

proposta é a descoberta de nova sabedoria, a dialogia 

entre paixão e razão, o reconhecimento da poesia, do 

amor e do sentimento de comunidade, a aspiração à 

harmonia. O filósofo é esperançoso, acredita nas 

capacidades de criatividade, imaginação dos poetas, dos 

artistas, acredita na eficácia do encantamento. 

Em artigo escrito em 1949, dedicado a Raymond 

Sausarre, Claude Lévi-Strauss concluiu que na 

civilização mecânica não há mais lugar para o tempo 

mítico, regras imaginárias universais, senão no próprio 

homem74. O autor trabalha sobre relatos de Wassen e 

Homer75 e analisa a eficácia das ações de xamãs do povo 

Cuna no Panamá. 

As constelações de estruturas simbólicas, 

representações em formato de narrativas pessoais e 

coletivas, são tomadas como formas fundantes das 

                                                        
73 ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO. Quem somos. Disponível 

em: <http://www.escolasesc.com.br/sobre-a-escola/quem-somos/>. 
Acesso em: 26 set. 2016. 

74 LÉVI-STRAUSS, Claude, A eficácia simbólica, in Antropologia 
estrutural, cit., p. 219-220. 

75 HOLMER, Nils Magnus; WASSEN, S. Henry. Mu-Igala or the 
way of Muu: a medecine song from Cunas Indians of Panama: 
with translation and comments. Göteborg: Elanders Boktryckeri, 
1947. 
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experiências vividas, contadas. A linguagem ocupa papel 

aglutinador das várias experiências. 

A eficácia simbólica se dá quando há recordação e 

reflexão sobre experiências de sofrimento psíquico, a 

partir das narrativas dos sujeitos contadas ao xamã e ao 

psicanalista. Encantamento é entendido como propiciar 

situações para as experiências de viver e reviver, refletir 

sobre acontecimentos traumáticos. Essa ação é realizada 

por xamãs e psicanalistas. Por meio delas revelam-se 

universalidades entre comunidades e indivíduos, 

atemporalidades, necessidades poéticas, simbólicas. 

A eficácia simbólica se dá quando o sujeito, ao 

narrar suas experiências, e os xamãs ao ouvi-los, os 

estimulam a ordenar, organizar, reorganizar experiências 

de trauma, incorporando-as, assimilando-as. Xamãs, 

psicanalistas e educadores se tornam bricoleurs. 

Como motivar os educadores a se tornarem 

estimuladores de novas ideias, soluções, propostas, 

invenções, bricoleurs. Essa imagem do bricoleur é de 

Lévi-Strauss76, quando descreve os moradores das 

florestas americanas como aqueles que juntam saberes 

variados para viverem de maneira mais orgânica, mais 

integrada à natureza que os rodeiam. 

Educadores bricoleurs são profissionais da 

educação que estimulam seus alunos a contarem suas 

experiências, repartirem suas vivências; coletarem 

fragmentos e os reinventarem, criarem outras 

possibilidades de arranjos, entendimentos; darem novos 

                                                        
76 LÉVI-STRAUSS, Claude, O pensamento selvagem, cit., p. 37. 
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sentidos a experiências e proposições previsíveis; 

desafiarem as ideias estabelecidas e gerarem tantas 

outras; compreenderem e integrarem-se em seus 

arredores de maneira orgânica. São aqueles educadores 

que compreendem o tempo em que vivem os estudantes 

e seus desafios, as transformações da subjetividade na 

contemporaneidade. Cito, entre muitos profissionais 

inovadores, os professores da Escola SESC de Ensino 

Médio no Rio de Janeiro, que desafiam o modelo de 

ensino médio das escolas brasileiras.77 

A subjetividade foi virada de ponta-cabeça. Essa 

ideia de Birman78 pode ilustrar o sentimento de muitos 

educadores ao entrarem na escola. O autor apresenta o 

processo de deformação do sujeito na sociedade 

contemporânea. Há o desmanche da solidariedade, o 

amesquinhamento dos sujeitos, a intoxicação por 

drogas, o desencantamento do mundo, o excesso de 

hedonismo. O mal-estar na contemporaneidade toma 

como referencial os estudos de Freud e Lacan sobre o 

sujeito na modernidade; três registros psíquicos se 

apresentam como expressão do mal-estar na 

contemporaneidade: o registro do corpo, o da ação e o 

das intensidades. 

O registro do corpo é a expressão do estresse, da 

angústia para com o real, para com a realidade, das 

distâncias e desencontros. O excesso de medicamentos e 

tratamentos, os cuidados com o corpo tornam-se 
                                                        
77 ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO. Disponível em: 

<http://www.escolasesc.com.br/>. Acesso em; 19 set. 2016. 
78 BIRMAN, Joel. O sujeito na contemporaneidade: espaço, dor e 

desalento na atualidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2012. 
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essenciais. O professor, ao entrar na sala, depara-se com 

um número grande de alunos sob medicação, para 

controle de algum tipo de distúrbio; ele mesmo, não é 

raro, está sob o efeito de medicação para tratar estresse, 

depressão, síndromes variadas. Por outro lado, o culto 

do corpo, dos modelos de virilidade, feminilidade, os 

alunos de forma intensa: moças passam as aulas se 

maquiando, cuidando das unhas; moços assistem, em 

seus celulares, competições de toda natureza, nas quais a 

força, a energia e a virilidade são cultuadas. Muitas salas 

de aulas tornam-se espaços de corpos doentes. 

Caracteriza a ação o imperativo categórico da 

contemporaneidade. A ação, no momento presente, é 

entendida como o agir dos indivíduos em excesso: com 

hiperatividade, irritabilidade, explosão, violência. Ações 

com essas características estão presentes entre alunos, 

professores e coordenadores. O autor descreve as 

consequências desses tipos de ações, como a 

dependência de drogas, medicamentos, distúrbios 

alimentares, de sono, de consumo. Esse contexto 

propicia discussões e reações dos professores e 

coordenadores. 

O terceiro mal-estar contemporâneo é o das 

intensidades. Há um cenário de depressões, manias, 

síndromes, desmanche de si, paralisia psíquica, pânico, 

medos, vazios, impotência, apatia, emergência da cultura 

das drogas lícitas e ilícitas, corrosão do caráter, fadiga de 

si, esvaziamento do sujeito frente à impotência e 

confusão geradas pelo excesso. A resposta à ansiedade 

de existir na contemporaneidade se dá nas afetações e 



78 

nos sentimentos exagerados, como depressão e 

hiperatividade. A instabilidade, a imprevisibilidade dos 

sistemas simbólicos, culturais e bióticos gera o medo de 

existir dos sujeitos na contemporaneidade. Os 

estudantes, na sala de aula, expressam esses dilemas. 

Eles têm dúvidas, mas perguntam pouco, escutam 

menos. Há murmúrios sobre tudo. Há tagarelice sobre 

nada. 

Zygmunt Bauman79, em sua coletânea de cartas, 

define e resume o mundo líquido. Para ele, o mundo 

líquido moderno, como as substâncias líquidas, é aquele 

que surpreende, que muda, que se altera todo o tempo. 

As mudanças do mundo, a velocidade com que 

acontecem alterações no cotidiano são temas das cartas 

do autor. Entre elas, há três cartas sobre educação. 

O título das três cartas é o mesmo: “O mundo é 

inóspito à educação? Provocação aos educadores e 

profissionais da educação?”. Ele pergunta se há 

condição, no mundo moderno, para a existência da 

educação. Responde, na primeira carta, que educação, 

enquanto armazenamento de informações, não consegue 

sobreviver no mundo líquido. A capacidade de 

armazenar é realizada pelos servidores e redes 

eletrônicas. Aos seres humanos é estimulada a conduta 

do esquecimento, seja das relações pessoais, dos objetos 

de valor familiar, das posições políticas, das informações 

disponibilizadas pela mídia. A flexibilidade é um dos 

valores de destaque na contemporaneidade. 

                                                        
79 BAUMAN, Zygmunt. 44 cartas do mundo líquido moderno. Tradução 

de Vera Pereira. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p. 112-125. 
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Na segunda carta, sugere que o mundo líquido 

pressupõe que os educadores se transformem em 

orientadores de personalidades adequadas ao mercado 

de trabalho, no qual a audácia, a arrogância, a 

comunicabilidade, a abertura de espírito e a curiosidade 

tornaram-se atributos para a conquista de eficiência. O 

individualismo é outro valor inestimável no mundo 

líquido. 

Na última carta, afirma que o conhecimento no 

mundo moderno avançou por duas rotas. A primeira é a 

informação, conjunto mutável e incontrolável de 

representações do mundo. A segunda rota, a expansão 

da capacidade de percepção e retenção dos educandos. 

Ele sugere que essas rotas se encaminham, na sociedade 

atual, de maneira inesperada, mutável e desconhecida; a 

habilidade de classificação e priorização da informação é 

feita a partir da relevância momentânea do assunto. A 

dimensão do desconhecido é não apropriável, o que gera 

grau de ansiedade e desconformo ao processo de ensino 

e aprendizagem; aos educadores cabe a tarefa de 

preparar os educandos a viver no mundo saturado de 

informação e prepará-los para o desconhecido, instável, 

incompreensível, para o risco. 

Bauman reconhece que os desafios a serem 

enfrentados pela educação contemporânea são grandes, 

maiores do que os enfrentados em outros momentos da 

história. Ele diz “permitam-me repetir: a mudança atual 

não é igual às que se verificaram no passado. Em 

nenhum momento crucial da história da humanidade os 

educadores enfrentaram desafio comparável ao divisor 
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de águas que hoje nos é apresentado”80. Tornar-se 

educador bricoleur, em meio a essas transformações, é o 

desafio posto. 

Michel Serres81 estimula os educadores: “O único 

ato intelectual autêntico é a invenção”. Reinventar as 

ideias sobre as coisas, reinventar o lugar das coisas e 

pessoas, a arquitetura dos espaços de aprendizagem, 

arquitetura das intenções de ensino, reinventar os 

desejos das pessoas e as coisas desejadas. Os 

pensamentos, conhecimentos e saberes são dispersos; os 

protocolos das salas de aula, das escolas e das 

universidades estão ultrapassados. Há urgência de 

mudanças do ensino. 

A arquitetura, a gramática, a trama dos afazeres, 

tarefas, condutas, posturas dos educadores, propósitos 

do ensino, expectativas de todos com a educação e 

formação dos jovens aparecem como se fossem fios 

soltos, embaraçados, muito difíceis de serem 

desembaraçados. A imagem do embaraço82 é de Lévi-

Strauss, quando narra os encontros e desencontros das 

narrativas dos mitos bororós sobre o aparecimento das 

doenças. A delicadeza com que ele trata as narrativas 

dos povos da América do Sul cobra que o leitor nelas se 

envolva. Convido o meu leitor a se envolver, a ser 

paciente, nessa urdidura sobre ensino à qual estamos 

ligados como educadores. 

                                                        
80 BAUMAN, Zygmunt, 44 cartas do mundo líquido moderno, cit., p. 
125. 

81 SERRES, Michel. Polegarzinha: uma nova forma de viver em 
harmonia, de pensar as instituições de ser e de saber. Tradução de 
Jorge Bastos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. p. 54. 

82 LÉVI-STRAUSS, Claude, O cru e o cozido, cit., p. 284-288. 



81 

Em uma sociedade da informação, a mudança na 

forma do ensino repercute na sociedade mundial e no 

conjunto de suas instituições ultrapassadas, altera a 

dinâmica do trabalho, das empresas, da saúde, do 

direito, da política. Serres diz que, diante dessas 

transformações, sem dúvida é necessário inventar 

novidades inimagináveis; tudo tem de ser refeito, tudo 

tem de ser inventado.83 

Em Cartas a um jovem professor, Philippe Meirieu84 

escreve sete ensaios curtos sobre o ofício de ensinar. 

Nelas, o autor enfatiza que o acontecimento pedagógico 

é o cerne do ofício dos educadores, das ações da escola. 

O acontecimento pedagógico, na sua visão, é aquele 

momento misterioso quando o aluno aprende, quando 

há êxito na transmissão de conhecimento, quando há 

descoberta, alegria, curiosidade por parte do aluno, 

transmissão e acompanhamento pelo educador. Dois 

movimentos justapõem-se: o da descoberta do 

desconhecido e o do acompanhamento com segurança 

da descoberta. 

Os momentos de aprendizagem são eventos que 

motivam o educador a continuar a educar. Nessas 

ocasiões, os docentes sentem-se e percebem-se como 

profissionais, têm prazer e alegria em seu ofício, 

reconhecem-se como professores, reconhecem o sentido 

de seu trabalho. 

                                                        
83 SERRES, Michel, Polegarzinha: uma nova forma de viver em 

harmonia, de pensar as instituições de ser e de saber, cit., p. 27-31. 
84 MEIRIEU, Philippe. Carta a um jovem professor. Tradução de 

Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
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Para Meirieu, o acontecimento pedagógico é raro 

nas salas de aulas, nas escolas e nas relações entre 

professores e alunos porque a burocratização dos 

processos de ensino, da estandardização dos processos 

de avaliação, a multiplicação da documentação dos 

alunos, professores e instituições de ensino desviaram a 

atenção dos gestores de escolas para tarefas a serem 

realizadas pelos professores fora de sala de aula, longe 

da pesquisa e dos alunos. 

O autor termina a última carta apelando aos 

professores para que percebam ao seu redor estímulos 

em como conciliar a inteligência e a liberdade, a cultura 

assumida e a invenção do impossível, a realização de si e 

a solidariedade do coletivo, cultivem a utopia, o sonho, o 

desejo. “Os professores não têm futuro. Eles são o 

futuro”, afirma Meirieu.85 

Considero que Albert Einstein, se estivesse aqui, 

hoje, afirmaria que a tarefa essencial do professor é 

despertar a alegria de trabalhar e conhecer86. Para o 

cientista, a tarefa desejável ao pesquisador, eu diria ao 

educador, é o tratamento cuidadoso do inesperado, do 

desconhecido, do desafio. Em meio a tantas 

transformações, os educadores conseguem estar 

próximos aos seus estudantes, ser inventivos, alegres, 

podem bricolar. 

                                                        
85 MEIRIEU, Philippe, Carta a um jovem professor, cit., p. 86. 
86 EINSTEIN, Albert. Como vejo o mundo. Tradução de H. P. de 

Andrade. 11. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. p. 16-17. 
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Cartografias e movimentos. Há um borbulhar de 

iniciativas sobre o papel da educação87, em especial no 

aspecto da desigualdade de acesso e participação nas 

escolas, de meninas e pobres, nos cinco continentes. 

No Brasil, existem centenas de experiências 

inovadoras de práticas pedagógicas. Algumas são 

divulgadas em seminários, conferências, documentários, 

centros de pesquisas, encontros. Destaco duas iniciativas 

que aconteceram durante o trabalho desta pesquisa: 

1. CONANE/2013: Conferência Nacional de 

Alternativas para uma Nova Educação, realizada de 19 a 

23 de novembro de 2013, em Brasília. A Conferência foi 

precedida por etapas preparatórias, compreendendo 

conferências livres e conferências ordinárias municipais 

e/ou intermunicipais, estaduais e do Distrito Federal, 

tendo sido todas essas atividades realizadas até o final de 

2013. O objetivo foi garantir a participação da sociedade 

nas discussões pertinentes à melhoria da educação 

nacional. Nesse evento, os espaços de discussão foram 

abertos à colaboração de todos, profissionais da 

educação, gestores educacionais, estudantes, pais, 

entidades sindicais, científicas, movimentos sociais e 

conselhos de educação, entre outros. 

2. ENCONTRO INTERNACIONAL EDUCAÇÃO 

360/2014 − Encontro Internacional Educação 360, 

realizado em 5 e 6 de setembro de 2014, no Rio de 

Janeiro. Nesse encontro foram apresentados quarenta 

                                                        
87 UNESCO. Institute for Statistics. Disponível em: 

<http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/default.aspx>. 
Acesso em: 10 jul. 2015. 
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casos de sucesso na educação, realizadas quatro mesas 

de debates e quatro palestras magnas. Foram 

apresentadas experiências em andamento no Brasil e 

discutidas tendências da educação contemporânea. Os 

objetivos do evento eram divulgar e estimular as 

discussões sobre novos significados e rumos para a 

educação, com destaque para uma conferência de 

Edgard Morin. 

No ano 2015, os dois eventos foram realizados 

novamente. O Encontro Internacional Educação 360 se 

realizou em 11 e 12 de setembro de 2015, no Rio de 

Janeiro, na Escola Sesc. Teve o mesmo formato do 

encontro anterior, com acréscimo de apresentações de 

atividades artísticas e uma conferência de Zygmunt 

Bauman. A Conferência Nacional de Alternativas para 

uma Nova Educação se realizou de 5 a 7 de setembro de 

2015 em Heliópolis, na cidade de São Paulo. Teve o 

mesmo formato da conferência anterior, com destaque 

pela escolha da sede no bairro de Heliópolis. 

As duas iniciativas procuraram mapear e divulgar 

iniciativas inovadoras em educação no Brasil. 

Movimentos, projetos, ações e escolas públicas, como 

Campos Salles, Amorim Lima; escolas da rede 

municipal de ensino do Rio Grande do Sul que fazem 

uso de storytelling, games, materiais transmídia, música; 

ensino presencial com mediação tecnológica, do 

Amazonas; Escola Sesc do Rio de Janeiro; laboratórios 

educativos da Bahia e Alagoas; Escola João Mattos de 

Fortaleza; Projeto Cuca Legal da Unifesp; Ginásio 

Experimental Olímpico do Rio de Janeiro. Projetos e 
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várias iniciativas diferentes, como a Escola do Olhar do 

Maranhão, arte, educação e museu; Projeto Historigame; 

Instituto Brasil Leitor; Biblioteca Jovem de 

Votuporanga; Fundação Casa de São Paulo; Escola 

Comunitária Cirandas de Paraty; Projeto Cor da Cultura. 

Agências de notícias como Povir, Inspiare, Transformar. 

Plataformas de formação, como Cinese. Organizações 

não governamentais promotoras de alternativas 

educacionais, como o Centro Popular de Cultura e 

Desenvolvimento de Minas Gerais; ONG financiada pela 

Gerdau; Movimento Brasil Competitivo, para a formação 

de professores; Verdescola; Instituto Alana; Projeto 

Âncora de São Paulo; Plataforma digital como aula 

particular; Case Socioeducativo de Jabotão; Casa 

Familiar Rural do Paraná; Escola de Gente, projeto do 

Governo Federal Projovem Urbano; Educação Gaia, 

extensão do Global Ecovillage Educators for Sustainable 

Earth; Toca da Empada, Safari Urbano do Maranhão; 

Redes de Saberes, Redes da Maré do Rio de Janeiro; 

movimentos e tendências, como Gaia Escola, 

Desescolarização, redes transformadoras, Projeto Leve. 

O Ministério da Educação reconheceu instituições 

caracterizadas como inovadoras e criativas e, em 

setembro de 2015, foi realizada uma chamada pública 

para conhecer e identificar iniciativas de inovação. 

Foram identificadas 178 instituições educacionais, entre 

organizações não governamentais, escolas públicas e 

particulares. A avaliação dessas instituições considerou 

cinco critérios de inovação: gestão, ambiente, método e 

articulação com outros agentes. 
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Uma cartografia das organizações inovadoras 

começa a delinear-se. As instituições são identificadas e 

seus planos de ação para a inovação são mapeados. Elas 

representam as cinco regiões do país, 52% delas são 

públicas e 47,5% são particulares; atendem os segmentos 

da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, 

educação para jovens e adultos (EJA). O objetivo do 

MEC é “fortalecer essas iniciativas a partir delas mesmas 

e com os agentes mais próximos, como universidades, 

secretarias de educação e de outras áreas, além de 

organizações não escolares”. Essa afirmativa é de Helena 

Singer, assessora especial do MEC88. Helena Singer, em 

suas diversas participações em 2015, na Conane e na 

Educação 360, insiste na perspectiva de trabalho para a 

autonomia das escolas e autonomia dos educadores, 

ações para gestão democrática e reafirma a importância 

de laços entre os diferentes agentes sociais. 

Há diferente manejo escolar, novas maneiras de 

conduzir o trabalho em sala de aula, como seleção de 

temas integradores de disciplinas, trabalhos em grupo, 

facilitadores, mediadores dos processos de 

aprendizagem, democratização de poderes na escola, 

protagonismo de estudantes, paridade de participação 

de professores e estudantes na produção de 

conhecimento, inventividade e criatividade de planos de 

aulas, de conteúdos para metatemas, participação de 

pais, líderes da comunidade, ex-alunos na condução das 

                                                        
88 MEC reconhece instituições educacionais inovadoras e criativas 

pelo país. Portal Educação Piauí, Educação básica, 06 jan. 2016. 
Disponível em: <http://www.portaleducacaopi.com.br/educacao-
basica/mec-reconhece-instituicoes-educacionais-inovadoras-e-
criativas-pelo-pais#prettyPhoto>. Acesso em: 26 jan. 2016. 
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escolas, arte e educação, vivências inclusivas, jogos nas 

experiências de aprendizado, currículo flexível, 

pedagogia comunitária, cooperação na educação, 

corporeidade na educação, escolas transformadoras, 

comunidades de aprendizagem. Nova linguagem é 

apresentada, escolas inovadoras, transformações, 

comunidade de aprendizagem. 

As comunidades de aprendizagem são espaços 

que promovem de forma diversa a aprendizagem. Para 

José Pacheco89, as comunidades de aprendizagem 

incorporam a participação dos pais, líderes 

comunitários, ex-alunos, apoiadores do projeto. É uma 

prática educacional que ultrapassa a instituição escolar. 

Dentro dos limites institucionais, na opinião de Rosely 

Mello90, as comunidades de aprendizagem são aquelas 

onde há diversificação de interações e intensificação dos 

tempos de aprendizagem. 

De uma maneira ou de outra, a aprendizagem 

torna-se o foco desses espaços. A prioridade é dada ao 

processo, à relação de aprendizagem, na qual o papel do 

educador e dos estudantes é redimensionado. As 

atitudes de solidariedade, respeito, curiosidade, 

interesse, reconhecimento, silêncio, reflexão, 

reconhecimento do erro, da incerteza, enfrentamento 

                                                        
89 NOGUEIRA, Pedro Ribeiro. José Pacheco: Cotia deve ser uma 

cidade educadora com 300 mil alunos. [Reportagem]. Portal 
Aprendiz, 22 maio 2013. Disponível em: 
<http://portal.aprendiz.uol.com.br/arquivo/2013/05/22/jose-
pacheco-cotia-deve-ser-uma-cidade-educadora-com-300-mil-
alunos/>. Acesso em: 20 set. 2016. 

90 MELLO, Roseli Rodrigues de; GABASSA, Vanessa; BRAGA, 
Fabiana Marini. Comunidades de aprendizagem: outra escola é 
possível. São Carlos: EdUFSCar, 2012. 
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dos medos e amorosidade são eixos condutores do 

processo. Parte-se de um lugar de reflexão sobre o 

próprio sentido da escola, da educação e do processo de 

aprendizagem. 

Morin propõe saberes a serem desenvolvidos 

nesse e para esse contexto inovador de educação: os sete 

saberes91, que se desdobram em múltiplas atitudes para 

cidadania planetária, para uma nova civilização. Por 

outro lado, é necessário perceber como há, em muitas 

escolas e em seus profissionais, a atitude de medo, 

resistência, conformação e desanimação. Há, nesse 

sentido, certa acomodação institucionalizada. 

Movimentos. Na escola há necessidade de se 

compreender as experiências de sofrimento de alunos e 

professores. O processo ensino-aprendizagem é ele 

mesmo um longo exercício de resiliência. É preciso 

reconhecer que há importância na cumplicidade entre 

educadores e educandos, há necessidade do 

compartilhamento de projetos, de reconhecimento das 

incertezas e dúvidas, de esperança no futuro, de 

simplicidade na complexidade. Sem memória e sem 

esperança habitaríamos um mundo sem razão. Essa 

afirmação, de Boris Cyrulnik92, tem como contexto suas 

interpretações sobre relatos de pessoas resilientes a 

vários tipos de sofrimento. 

                                                        
91 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 

Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya; 
revisão técnica de Edgard de Assis Carvalho. 11. ed. São Paulo: 
Cortez; Brasília, DF; UNESCO, 2006. 

92 CYRULNIK, Boris. Falar amor à beira do abismo. Tradução de 
Claudia Berliner São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 23. 
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Para Cyrulnik93, a resiliência é uma forma de 

restauro de dilaceramentos. Ele pressupõe que cada 

encontro é uma escolha de vida; aposta na libertação da 

inexorabilidade da própria vida; reafirma a autorização 

de hesitações, erros, angústias; reconhece a incerteza, a 

aventura de arriscar-se. O conhecimento pode ser 

confundido com a avalanche de informações 

disponibilizadas pela rede, pela mídia. Ao contrário dela, 

há urgência nade diminuição da velocidade de 

transmissão, de delicadeza na transmissão de valores e 

costumes, de amorosidade com a memória das gerações 

passadas e comprometimento com a vida das gerações 

futuras. O exercício de compreensão das várias 

experiências, particulares, individuais, de sofrimento 

encaminha e facilita a atitude de reconhecimento dos 

membros da comunidade escolar entre si e de si 

próprios. 

A escolha está presente nas práticas da 

comunidade escolar. Escolhe-se o conteúdo a ser 

ministrado, a maneira de apresentá-lo e o seu 

tratamento com os colegas e com os alunos; escolhem-se 

as razões de ser educador e aprendiz; escolhe-se olhar 

para o mundo, para a vida com humildade ou 

arrogância; escolhe-se intervir ou ignorar. Escolhe-se 

sempre. Pode haver restauro da compreensão sobre os 

limites legais, institucionais, burocráticos. 

Há resistência e certa resiliência nas dinâmicas 

escolares, nas práticas educativas. Há rasuras e consertos 

nas relações entre os membros da comunidade escolar. 

                                                        
93 CYRULNIK, Boris, Falar amor à beira do abismo, cit., p. 32-33. 
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Há indiferença e consciência da multiplicidade, da 

diversidade, da complexidade das interpretações da vida 

na comunidade escolar. Maria da Conceição Almeida e 

Edgard de Assis Carvalho94 relembram que, no 

pensamento complexo, os sistemas de explicação do 

mundo são biodegradáveis, se renovam, não se 

subordinam a paradigmas dominantes, laçam 

interrogações para o entendimento humano. 

A legislação brasileira que orienta as práticas 

escolares traz aspectos interessantes de resiliência, de 

complexidade. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio de 2000 (PCN), que regem as 

instituições escolares, são em seu todo transversais, 

tratam de temas que atravessam todas as áreas de 

conhecimento, são dilemas humanos: bioéticos, 

ecológicos, comportamentais, cósmicos, midiáticos, 

tecnológicos, comunicacionais. Estão subdivididos em 

linguagens e códigos, ciências da natureza, matemática, 

e ciências humanas. A cada uma das grandes áreas de 

conhecimento são atribuídas tecnologias específicas. 

O segmento Bases Legais dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais propõe um novo ensino médio. 

Para os autores, membros do Conselho Nacional de 

Educação, pensar um novo currículo para o ensino 

médio coloca em destaque dois fatores: as mudanças 

estruturais que decorrem da chamada “revolução do 

conhecimento”, alterando o modo de organização do 

trabalho e as relações sociais; e a expansão crescente da 

                                                        
94 ALMEIDA, Maria da Conceição; Edgard de Assis Carvalho. 

Cultura e pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2012. p. 7. 
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rede pública, que deverá atender a padrões de qualidade 

que se coadunem com as exigências da sociedade.95 

É esperado dos educadores e de suas práticas 

pedagógicas que a instrução dos adolescentes contribua 

para a formação humanística e para a inserção no 

mercado de trabalho. É desejado que professores e 

alunos dialoguem sobre esses e outros assuntos que 

cruzam os conteúdos específicos das diversas 

disciplinas. Nesse contexto se instala a discussão entre 

os professores sobre o quê ensinar, porque ensinar, a 

discussão sobre o significado do conhecimento. 

Os desafios são grandes, como envolver os alunos 

nas várias discussões dos temas tratados pelas 

disciplinas, como estimular os alunos a contextualizar e 

relacionar suas ideias, como desafiá-los a compreender 

as demandas do mundo contemporâneo, criar 

alternativas, soluções, comprometer-se com o futuro. As 

discussões sobre metas, objetivos, estratégias, avanços e 

limites da educação são ativadas quando os resultados 

do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) são apresentados publicamente. 

O índice, criado em 2007 pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), busca medir a qualidade do aprendizado nacional 

                                                        
95 PARÂMETROS Curriculares Nacionais, Ensino Médio, 2000. 

Reforma Curricular e Organização do Ensino Médio. p. 6. 
Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf>. Acesso 
em: 20 jul. 2015. 
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e estabelecer metas para a melhoria do ensino96. Em 

particular, o ensino médio das escolas particulares teve 

nos últimos dois levantamentos, nos anos de 2013 e 2015, 

uma performance decrescente em relação aos dados de 

2011.97 

A urgência na reformulação da arquitetura do 

currículo, formação de professores, protocolos 

institucionais e burocráticos é percebida, mas muitas 

vezes esquecida. No ano de 2016, o segmento do PCN 

intitulado Reforma Curricular e Organização do Ensino 

Médio apresenta quatro eixos estruturais para a reforma 

do ensino: aprender a conhecer − aprender a aprender; 

aprender a fazer – relacionar saber, tecnologias e 

sociedade; aprender a ser – apreender conteúdos 

significativos, históricos e epistemológicos; base 

nacional comum – Lei de Diretrizes e Bases (LDB)98. São 

descritas três áreas de conhecimento: linguagens, 

códigos e suas tecnologias; ciências da natureza, 

matemática e suas tecnologias; ciências humanas e suas 

tecnologias. Duas últimas características devem conduzir 
                                                        
96 BRASIL. Ministério da Educação. Ideb: apresentação. Disponível 

em: <http://portal.mec.gov.br/ideb-sp-1976574996>. Acesso em: 20 
set. 2016. 

97 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). IDEB: resultados e 
metas. Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br/resultado/>. Acesso 
em: 20 set. 2016. 

98 A Lei de Diretrizes e Bases (Lei n. 9.394/96) estabelece no seu 
artigo 26: “Os currículos da educação infantil, do ensino 
fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a 
ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e dos educandos. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013)”. (BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro 1996. Estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 
20 out. 2015. 
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a reforma do ensino médio: interdisciplinaridade e 

contextualização; a parte diversificada do currículo. 

A interdisciplinaridade e contextualização são 

definidas pela lei; devem ser compreendidas a partir de 

uma abordagem relacional, na qual se propõe que, por 

meio da prática escolar, sejam estabelecidas 

interconexões e passagens entre os conhecimentos, 

através de relações de complementaridade, convergência 

ou divergência. 

Os autores do PCN99, sob a supervisão do 

ministro Paulo Renato de Sousa, e sob a coordenação de 

Ana Rosa Abreu, Maria Cristina Ribeiro Pereira, Maria 

Tereza Perez Soares e Neide Nogueira, propõem que a 

integração dos diferentes conhecimentos pode criar as 

condições necessárias para uma aprendizagem 

motivadora, na medida que oferece maior liberdade aos 

professores e alunos para a seleção de conteúdos mais 

diretamente relacionados aos assuntos ou problemas 

que dizem respeito à vida da comunidade. Todo 

conhecimento é socialmente comprometido e não há 

conhecimento que possa ser aprendido e recriado se não 

se parte das preocupações que as pessoas detêm. 

Morin aponta que os dilemas da vida nos 

encaminham para atitudes e condutas abertas, amplas, 

multidimensionais, transdisciplinares, porque nossa 

saúde, o envelhecimento, a juventude, a cidade e o 

                                                        
99 PARÂMETROS Curriculares Nacionais: introdução aos 

parâmetros curriculares nacionais. Brasília: Ministério da 
Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental, 
1997. 
Disponível:<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf>
. Acesso em: 20 set. 2016. 
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campo são assim amplos, complexos. A conduta 

multidisciplinar, transdisciplinar, de religação de 

saberes, se faz urgente. É preciso responder à demanda 

do tempo contemporâneo. Esses desafios implicam uma 

reforma do pensamento que considere a causalidade 

circular, perspectiva multirreferencial, o movimento da 

dialogia antagônica e complementar, todo e parte.100 

No texto da lei, a aprendizagem significativa 

pressupõe a existência de um referencial que permita 

aos alunos identificar as demandas. Essa postura não 

implica permanecer apenas no nível de conhecimento 

que é dado pelo contexto mais imediato, nem muito 

menos pelo senso comum, mas visa a gerar a capacidade 

de compreender e intervir na realidade, numa 

perspectiva autônoma e desalienante. Ao propor uma 

nova forma de organizar currículos, trabalhados na 

perspectiva interdisciplinar e contextualizada, parte-se 

do pressuposto de que toda aprendizagem significativa 

implica a relação que supere o binômio sujeito-objeto e 

que, para que ela se concretize, é necessário oferecer as 

condições para que os dois polos do processo 

interajam.101 

Na sala de aula, distanciamento entre os 

conteúdos programáticos e a experiência dos alunos 

pode responder pelo desinteresse e até mesmo pela 

rejeição dos assuntos tratados no ambiente escolar. 
                                                        
100 MORIN, Edgar Educação e complexidade: os sete saberes e outros 

ensaios, cit., p. 20. 
101 PARÂMETROS Curriculares Nacionais, Ensino Médio, 2000. 

Reforma Curricular e Organização do Ensino Médio. p. 15-23. 
Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf>. Acesso 
em: 20 jul. 2015. 
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Conhecimentos selecionados a priori tendem a se 

perpetuar nos rituais escolares, sem passar pela crítica e 

reflexão dos docentes, tornam-se acervo de 

conhecimentos quase sempre esquecido, ou que não se 

consegue aplicar, por se desconhecer suas relações com 

o real. 

Armemo-nos de uma ardente paciência, afirma 

Morin, que nos desafia a reinventar a educação, as 

práticas pedagógicas, escolares e educacionais, a 

reconhecer e religar os saberes. Para ele, a educação é a 

arte de organizar o próprio pensamento, de religar e, ao 

mesmo tempo, diferenciar o que é essencial. O ensino 

poderá favorecer a aptidão do espírito para 

contextualizar e globalizar, o aprendizado dos problemas 

fundamentais e globais, ensinar a condição humana, 

ensinar a viver, refazer uma escola para a cidadania 

planetária.102 

É comum ouvir dos estudantes questionamentos 

sobre a importância e significado dos conteúdos 

apresentados pelos professores. A impressão é que a 

escola está fora da realidade, fora do mundo. Os 

adolescentes são obrigados a ficar quietos e entender o 

que é explicado em cada uma das disciplinas. Eles 

devem responder às avaliações, que verificam se os 

conteúdos específicos foram incorporados, ou não. 

Seria interessante perguntar aos jovens o que lhes 

interessa, o que os emociona, o que os move, ao mesmo 

tempo que seria interessante perguntar-lhes que tipo de 
                                                        
102 MORIN, Edgar, A religação dos saberes: o desafio do século XXI, 

Jornadas temáticas (1998, Paris) idealizadas e dirigidas por Edgar 
Morin, cit., p. 18-23. 
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escola eles desejam, esperam. Convidá-los a pensar em 

outras possibilidades de ensino, de aprendizagem e 

formação é importante para nos fazer imaginar outras 

possibilidades de ensino, de escolas, de aprendizagens; 

propor saberes e religações, por meio da reinvenção de 

práticas pedagógicas, de ensino, escolares e educativas. 

É urgente estimular gosto, paixão, curiosidade, 

interesse, imaginário, criatividade dos jovens pela 

humanidade, mundo, Terra, destino, vida. Cabe à escola 

preparar os alunos para cuidar da Terra. Há necessidade 

da ampliação, atualização dos objetivos das escolas do 

século XIX e XX, que foram principalmente atender às 

demandas do mercado de trabalho local, nacional, 

internacional, das especializações profissionais para o 

desenvolvimento material das sociedades. 

É preciso ensinar a educação cívica, as relações 

entre os fenômenos do meio ambiente e a ética, o 

pensamento ecológico, o pensamento que integra o 

homem ao seu meio e a natureza à intimidade humana. 

As narrativas da comunidade científica sobre as 

descobertas das ciências, na contemporaneidade, 

apontam para a necessidade do ensino da incerteza, dos 

fenômenos imprevisíveis, das ambiguidades, da 

fragilidade de nosso planeta, da vida, da existência. Os 

fenômenos sociais impõem essa necessidade103. Certo 

que tais opções precisam estar sincronizadas com a vida 

pessoal de cada educador, pois o exemplo pessoal de 

                                                        
103 MORIN, Edgar, A religação dos saberes: o desafio do século XXI, 

Jornadas temáticas (1998, Paris) idealizadas e dirigidas por Edgar 
Morin, cit., p. 29-72. 
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cada um de nós é mais importante do que muitas 

palavras. 

Michel Serres104 propõe reencantamento dos 

homens com eles mesmos e dos homens com os outros 

seres vivos, com a Terra, com o cosmo, com a vida. Sua 

poesia converte-se numa prosa política, decidida pela 

paz. Apresenta um currículo para as universidades de 

hoje:  

I Programa comum de especialidade. 

II A grande narrativa unitária de todas as ciências. 

Elementos de física e de astrofísica: a formação do 

Universo, do big bang ao resfriamento dos planetas. 

Elementos de geofísica, de química e de biologia: do 

nascimento da Terra ao surgimento da vida e à evolução 

das espécies. Elementos de antropologia geral: 

emergência e difusão do gênero humano. Elementos de 

agronomia, de medicina e passagem à cultura: 

relacionamento dos homens com a Terra, com a vida e 

com a própria humanidade. 

III O mosaico das culturas humanas. Elementos 

de linguística geral: geografia e história das famílias das 

línguas. As linguagens de comunicação: sua evolução. 

Elementos da história das religiões: politeísmos, 

monoteísmos, panteísmo, ateísmos. Elementos de 

ciências políticas: os diversos tipos de governo. 

Elementos de economia: a divisão de riquezas no 

mundo. Obras primas escolhidas entre as belas-artes e 

                                                        
104 SERRES, Michel. O incandescente. Tradução de Edgard de Assis 

Carvalho e Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2005. p. 305-306. 



98 

as sabedorias. Sites: o patrimônio da humanidade, 

segundo a Unesco. 

Por um momento, consideremos partes desse 

currículo para as universidades como proposta 

curricular para o ensino médio. Relacionaríamos os 

temas propostos por Serres como generalizações das 

especialidades, grande narrativa das aventuras da 

humanidade, mosaicos culturais, aos temas propostos no 

PCN, com a interdisciplinaridade e contextualização das 

áreas de conhecimento, como linguagens, códigos e suas 

tecnologias; ciências da natureza, matemática e suas 

tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias. 

Sugeriríamos a conexão das áreas de conhecimento, a 

conduta generalista, narrativa e de reconhecimento. A 

juventude responderia a esses desafios de forma 

interessante, imagino. 

Os jovens adolescentes apresentam suas 

demandas: dizem não, precisam de mais, reclamam, 

estão sempre em busca de algo, talvez do próprio 

sentido da vida. Estão dispostos a aprender. Podem 

reconhecer sua potência e impotência, regenerar as 

relações entre seus pares, familiares, colegas; contribuir 

para o restauro da natureza. Cabe à escola, aos gestores e 

educadores assumirem a responsabilidade de atualizar 

áreas de conhecimento, currículos, interligando os 

saberes, provocando rupturas, assumindo riscos. Edgar 

Morin105 descreve a educação como inovação, risco, 

mudança, transformação, o ensino como o ato de 

                                                        
105 MORIN, Edgar, A religação dos saberes: o desafio do século XXI, 

Jornadas temáticas (1998, Paris) idealizadas e dirigidas por Edgar 
Morin, cit., p. 21. 
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favorecer a aptidão do espírito, da mente, a 

contextualizar e globalizar. Mais especificamente, 

Dominique Wolton106 afirma que “pensar é se aventurar, 

descompartimentalizar, inovar, distinguir, recompor, 

observar”. A postura de inventividade e risco possibilita 

rotas diferentes para o tratamento de questões 

cotidianas, curriculares e universais, éticas. 

O tempo contemporâneo, como indica 

Agamben107, nos desafia a escutar, enxergar, saborear 

novidades, sermos intempestivos. No tempo 

contemporâneo há conflitos entre o queremos, o que 

sabemos, o que escolhemos; há um clima de tempestade. 

Conhecimento, informação e sabedoria desintegram-se, 

deixam de fazer parte de um sistema recursivo que se 

autorreproduz. A lógica dominante do mercado na 

contemporaneidade tende a guiar nossas escolhas. 

Ser intempestivo é estar ao lado, de fora do 

próprio tempo, enxergar o seu próprio tempo, perceber 

as luzes e as sombras do tempo, as provocações 

consequentes da condição de escuridão, ser corajoso 

com o futuro e o passado; é ser capaz de viver o presente 

sem aderir, concordar totalmente com ele e, ao mesmo 

tempo, saber que é membro de tempo, pertencente a 

ele. Posso imaginar educadores intempestivos que lidam 

com a multiplicidade, com o mundo multipolar. 

                                                        
106 WOLTON, Dominique, Edgar Morin, aux risques d'une pensée 

libre: introduction, cit., p. 11-14. 
107 AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo?: e outros ensaios. 

Tradução de Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó, SC: Argos, 
2009. 
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Em um mundo multipolar, afirma Wolton, a 

condição do pesquisador, eu diria do educador, será 

estratégica. Para ele, as relações entre a informação, o 

conhecimento e a política modificarão substancialmente 

o estatuto e o papel do pesquisador e do mundo 

acadêmico. “Isso será para evitar que o conhecimento 

sucumba à lógica exclusiva de mercado, perfeitamente 

compatível com a especialização dos saberes e sua 

rentabilização.”108 

Os conteúdos passam a relacionar-se com o modo 

de pensar. O pesquisador, o educador, como parte do 

circuito de produção de conhecimento e formação de 

pessoas, estrategicamente provoca a liberdade e 

tolerância. Pensar, nesse sentido, é, para Wolton, 

comparar, questionar as sínteses do momento e buscar 

outras vias do conhecimento, a nova escola do mundo 

incita a ter mais inventividade, mais liberdade e, em 

qualquer caso, mais tolerância.109 

Aos educadores, como à escola, cabe escolher, 

optar pela maneira como compreender o que é 

conhecimento, formação, sabedoria, pensamento, 

ciência, ética. Há necessidade de se ter um plano de 

ação, uma carta de compromisso, um projeto e, ao 

mesmo tempo, munirmo-nos de imensa resiliência 

frente aos desafios momentâneos. 

Rotas e Metamorfoses. De volta, uma vez mais ao 

primeiro dia de aula no ensino médio do Colégio Santo 

                                                        
108 WOLTON, Dominique, Edgar Morin, aux risques d'une pensée 

libre: introduction, cit., p. 14. 
109 WOLTON, Dominique, Edgar Morin, aux risques d'une pensée 

libre: introduction, cit., p. 14. 
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André, em 2009. A rotina de sala de aula parecia 

insuficiente para envolver os alunos em discussões 

gerais sobre o cotidiano, política. Senti neles a vontade 

de expressão: música, dança, desenho. Convidei-os para 

realizarmos um projeto juntos, da forma que mais os 

agradasse. O projeto interligou as disciplinas que eu 

lecionava, mais a disciplina de língua portuguesa, artes 

plásticas, teatro. Os outros colegas não sentiram vontade 

de participar dessa atividade. O projeto, chamado de 

Pássaro Azul, foi uma apresentação realizada por alguns 

alunos do ensino médio durante o Congresso de 

Educação organizado pelo Colégio em 2009.110 

Outros projetos111 foram realizados. Os projetos 

envolveram toda a comunidade escolar. Percebi 

criatividade das atividades realizadas por todos; o desafio 

ético, entendido como a reflexão sobre o sentido das 

ações na escola e fora dela, o esforço de 

reconhecimento, a escuta, a observação dos colegas; 

breves momentos em que ocorreram a religação de 

saberes e ações transdisciplinares entusiasmaram o 

gosto pelo pensar, estudo, pela aventura do 

conhecimento do saber. 

O projeto Pássaro Azul reuniu diferentes 

atividades, escolhidas e concebidas pelos alunos: 

documentário sobre a escola e a cidade, teatro, dança, 

música, folheto. Grupos de trabalho formaram-se: 

divulgação, curadoria, infraestrutura. O projeto foi 
                                                        
110 O Projeto Pássaro Azul, desenvolvido com os alunos do terceiro 

ano do ensino médio em 2009, teve por objetivo relacionar as 
disciplinas de arte, sociologia e ensino religioso. 

111 Projeto Terra: Recursos e Consciência, 2011; Projeto: Para Viver 
melhor, 2012. 
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apresentado aos participantes do Congresso de 

Educação, realizado no Colégio no ano de 2009. O mais 

interessante, no processo todo, foi o tipo de 

envolvimento, paixão com que os alunos realizaram suas 

tarefas; não havia limite para a inventividade, para o 

cuidado com os detalhes. Foi uma experiência ótima. 

No ano seguinte, 2010, o Colégio comemorou 90 

anos na cidade de São José do Rio Preto. Organizaram-

se atividades durante o ano todo, como a confecção, por 

todos os membros do colégio, de uma colcha de fuxicos; 

a intenção, ao costurar a colcha, foi juntar as diferenças, 

alinhavar os detalhes, recolher fragmentos. Destaco a 

organização e inauguração do Centro de Documentação, 

Memória e Educação do Colégio, a redação de um 

projeto inovador de documentação e memória das 

atividades do Colégio, assim como a projeção de 

iniciativas de formação de educadores para o futuro. 

No ano de 2011, a gestão do Colégio decidiu 

realizar um projeto interdisciplinar e intersetorial que se 

chamava Projeto Terra: Recursos e Consciência. 

Durante os dois semestres de 2011, inúmeras atividades 

sobre o tema meio ambiente foram realizadas. Ao final 

do ano, a avaliação do trabalho apresentou dois pontos 

limites do projeto: primeiro, a falta de tempo para 

realizá-lo junto com o conteúdo programático previsto; 

segundo, não havia, por parte dos professores e 

coordenadores, experiência na realização de atividades 

interdisciplinares. 

Os limites apresentados me motivaram a estudar a 

questão da transdisciplinaridade. Ao realizar trabalhos 
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intersetoriais e transdisciplinares, percebi que as 

atitudes compreensivas, éticas, imaginativas e afetivas 

facilitavam a condução dos projetos transdisciplinares. 

No ano de 2012, me inscrevi no processo de 

seleção para doutorado na PUC, sob a orientação do 

Professor Doutor Edgard de Assis Carvalho. Procurava 

ideias sobre o tema da “interdisciplinaridade”. Ele, 

amavelmente, me atendeu. Fui aceita no processo pelo 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais como 

aluna do doutorado, sob sua orientação. 

No ano de 2012, outro projeto coletivo foi 

organizado, também intersetorial e interdisciplinar, que 

se chamava Para viver mais e melhor. O tema saúde foi, 

durante o ano, motivo de várias atividades dos 

professores. No ano de 2013, mudei-me para São Paulo, 

deixei o Colégio. 

Ao longo do doutorado, de 2012 a 2015, fortaleci 

meu argumento de que as condutas éticas, imaginativas 

e afetivas facilitam as condutas e atitudes 

transdisciplinares e proporcionam o gosto pelo estudar, 

pensar, descobrir, inventar. O ponto de partida desse 

texto são as práticas pedagógicas dos educadores, no 

Colégio Santo André, particularmente a opinião deles 

quanto ao instrumento da ação interdisciplinar de 

organização do trabalho pedagógico. 

Confirmou-se, ao final dos projetos coletivos 

interdisciplinares e intersetoriais que o tempo para esse 

tipo de ação é limitado e não há formação dos docentes 

para essa prática. A documentação, acompanhamentos, 
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levantamentos e registros das várias atividades 

fundamentaram um despretensioso mapeamento da 

eficácia das ações interdisciplinares. 

Nesses tempos de estudos formais, reaprendi que 

a ação é política, que a educação é uma das ações 

políticas de impacto significativo para o bem viver. 

Reaprendi que a mente, as emoções e a sabedoria são 

complementares, dialógicas. Reconheci que, para 

compreender as ações dos colegas, preciso compreender 

a minha própria, abrir-me para eles e com eles construir 

mais possibilidades de compreensão das ações na 

comunidade escolar. 

Durante o período de redação deste texto, visitei 

algumas vezes o Colégio. No ano de 2015, o visitei mais 

uma vez. A saudade e alegria se misturaram. Sinto-me 

em casa quando estou no Colégio: o companheirismo 

das colegas, a alegria dos encontros e desencontros, a 

afinidade nos sonhos e os empecilhos temperam meus 

sentimentos por todos. 

Fiz, em 2015, uma visita a todos os setores do 

Colégio, agendei encontros, enviei questionários, 

conversamos, saímos para almoçar. Conversei muito 

com a diretora, estive com a irmã. Foi bom. Havia 

enviado um questionário com dez questões para a 

direção, coordenação, orientação de cada setor. O 

documento foi uma forma de registrar as impressões, 

intenções, sonhos desses profissionais com as atividades 

que realizam no Colégio. 



105 

Minha preocupação foi mapear os principais 

objetivos de cada setor; desafios urgentes do cotidiano 

escolar; desejos pessoais dos profissionais que 

alimentam sua atuação na educação; sentimentos que 

conduzem sua ação na escola; sentimentos que impedem 

a realização de suas responsabilidades na escola; as 

ideias sobre formação e educação. 

Ao analisar as respostas dos colegas na época, 

tudo me pareceu muito conhecido, sem alterações das 

ideias. Muitas em que acredito e pensava percebê-las nos 

colegas. Ao tabular as respostas, meses depois da visita, 

surpreendi-me com elas. Reafirmo que são profissionais 

que professam a paixão pela educação, que acreditam na 

conduta de acolhimento, compreensão, inventividade, 

ética no processo de formação de todos. 

Empresto algumas das ideias dos colegas para 

iluminar as rotas que este texto tomou. Depois de 

escrevê-lo, volto às bifurcações, atalhos, 

desdobramentos das narrativas, e tomo a liberdade de 

sinalizá-las com as ideias do corpo de gestores do 

Colégio Santo André. 

Metamorfose. Nas primeiras aulas do ensino 

médio, em 2009, notei que a mobilização dos alunos 

dependia menos de mim e mais deles; a temática deveria 

surgir a partir das demandas deles, e não minhas; havia 

interesse grande de expressão por meio das artes e 

literatura. Os assuntos tratados por eles eram os 

assuntos da vida cotidiana e menos dos conteúdos 

programáticos previstos no currículo da educação 
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básica. Os temas transversais se apresentavam como 

possibilidades para invenção. Inventamos! 

Esta Abertura apresentou o percurso escolar da 

autora; pedagogias dominantes na educação no Brasil, 

na segunda metade do século XX; desafios para 

educação do futuro; papel estratégico dos educadores; 

intersecções da legislação e proposições para a educação 

da humanidade; urgência por utopia; necessidade de 

aprender a esperar. 

Os exercícios que seguem sobre compreensão, 

imaginação, ética, afetividade são desdobramentos, 

brechas, fendas, sinais para outros caminhos. 
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EXERCÍCIOS 
Raízes, neste texto são compreendidas como 

conexões, modulações, ramificações, arqueologias da 

vida na escola. Desdobram-se reflexões na forma de 

exercícios de escrita sobre compreensão, formação, 

tempo contemporâneo, espaço cotidiano, imaginação, 

consciência cívica, criatividade, ética, futuro, afetividade, 

compreensão, silêncio, o colégio. 

Dobras, ressonâncias desses temas, vão surgindo 

ao longo da tarefa, como velocidade, destino, 

compreensão, planeta Terra, morte, ecologia, natureza, 

futuro, incertezas, fragilidade do conhecimento, 

desafetos, experiências, religação de saberes, futuro, 

esperança. Todos animam as cenas do cotidiano do 

Colégio. 

Compreensão é entendida como a habilidade de 

ouvir, a si mesmo e ao outro. Na imaginação está o 

potencial de criar, inventar, transcender o que já existe, 

nas várias dimensões da vida. Ética é uma escolha 

pessoal que privilegia o bem-estar de todos. Afetividade 

é tudo aquilo que nos toca de qualquer maneira, nos 

move para ação ou imobilidade. 

Refletir sobre as práticas educativas na escola 

provoca a leitura, descrição, análise e interpretação de 

experiências vividas no Colégio. Elas são compostas pela 

multiplicidade de sistemas e ciclos dinâmicos, autoeco-

organizados de relações intersubjetivas. As experiências 

dos membros da comunidade escolar são visíveis e 

ocultas; são sistemas simbólicos evocados, ultrapassam a 

realização de tarefas escolares, pressupõem o repertório 
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individual genético, social e antropológico que está em 

contínua transformação. 
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Compreensão 
 

O menino ia ao mato. E a onça comeu ele. 
Depois o caminhão passou por dentro do corpo do menino. 

E ele foi contar para a mãe. A mãe disse: 
Mas se a onça comeu você, 

como é que o caminhão passou por dentro do seu corpo? 
É que o caminhão só passou renteando meu corpo. 

E eu desviei depressa. 
Olha, mãe, eu só queria inventar uma poesia. 

Eu não preciso de fazer razão. 
Manoel de Barros112 

 

Verão, 2012. O clima no Colégio era de festa, vasos 

com arranjos de flores brancas decoravam a capela, som 

de rock-pop no ginásio esportivo animava os convidados, 

formandos, professores, funcionários, amigos e 

familiares. Todos e tudo diferente, em clima de 

celebração. Em conversa com a coordenadora do ensino 

médio, ela disse “tivemos muitas reprovações”. Seu 

olhar trazia uma sensação de frustração. 

As reprovações sugeriam várias fraturas, fendas 

no relacionamento entre professores e alunos, entre 

alunos e alunos, entre escola e família, crise na 

educação. A coordenadora expressava sua desilusão com 

o processo ensino, aprendizagem, avaliação. 

Acredito em uma escola onde os alunos têm 

prazer em estudar, gostam de pensar; em uma educação 

que empolga e alegra. Edgar Morin refere-se a 

Rousseau113, quando reafirma o ensino como “ensino da 

vida”. Morin propõe reformar mentes e instituições 

                                                        
112 BARROS, Manoel de. Meu quintal é maior do que o mundo. Rio de 

Janeiro: Alfaguara Brasil; Objetiva, 2015. p. 126. 
113 Jean Jaques Rousseau (1712-1778), filósofo iluminista, autor de 

Emílio, ou da Educação. 1762. 
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simultaneamente, desafia a escola a assumir o sistema de 

religação dos saberes. Propõe novidades, um sistema de 

educação que seja fundado na mistura, integração dos 

saberes, que permite o estímulo das capacidades 

individuais de invenção, habilidades114. A mente, os 

sentidos, as almas de todos os indivíduos estarão aptos a 

compreender melhor a complexidade da vida. Seriam 

preparados para a aventura do pensar, da 

compreensão.115 

Edgard de Assis Carvalho116, em seus trabalhos 

sobre ensino, relaciona três feixes interpretativos de 

Morin sobre educação, sugere que a escola se tornaria 

comunidade de aprendizagem da complexidade da vida. 

O formato dessa comunidade se basearia no prazer de 

saber, na lógica da audácia, na pulsão da criatividade. 

Para Carvalho, teias, redes e circuitos sustentam o 

processo de ensino-aprendizagem. 

A primeira teia é formada pelos principais temas 

desenvolvidos por Morin nos seis volumes de O método: 

sustentabilidade resiliente (A natureza da natureza, v. 1); 

entendimento múltiplo do mundo (A vida da vida, v. 2); 

arquitetura equitativa das relações sociais (O 

conhecimento do conhecimento, v. 3); pensamento 

sistêmico (As ideias, v. 4); diálogo intercultural (A 

                                                        
114 MORIN, Edgar, A via para o futuro da humanidade, cit., p. 193. 
115 MORIN, Edgar, Ensinar a viver: manifesto para mudar a educação, 

cit., p. 183. 
116 CARVALHO, Edgard de Assis. Desafios da complexidade à 

comunidade aprendente. Texto apresentado no XIII Simpósio da 
Rede Azul de Educação, janeiro de 2011. (Não publicado, 
gentilmente cedido pelo autor). 
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humanidade da humanidade, v. 5); formação integral da 

pessoa humana (Ética, v. 6). 

Adicionam-se à teia outros sete 

saberes/provocações/recomendações contidas nos Sete 

saberes necessários para a educação do futuro: fragilidade 

do conhecimento (erro e ilusão); pertinência dos 

conhecimentos (contextualizações); ensinar a condição 

humana (complexidade humana); ensinar a identidade 

terrena (mente humana); enfrentar as incertezas (riscos 

como oportunidades); ensinar a compreensão 

(mundialização da solidariedade intelectual e moral; 

ensinar a ética do gênero humano. 

Metatemas se acrescentam às outras teias: mundo, 

Terra, vida, humanidade, literatura, artes, cinema, 

história, culturas adolescentes. Esses temas foram 

motivos das Jornadas temáticas propostas por Morin em 

1998, para a reforma do ensino médio na França. 

Relacionar, conectar essas teias, é tarefa 

desafiadora. Proponho-me a recolher fragmentos, 

coletar insights, reorganizá-los de maneira pessoal e 

coletiva ao mesmo tempo; proponho-me a compreender, 

a desenvolver atitude de escuta às demandas do Colégio. 

O manejo desse temário implica que os 

educadores estejam desejosos de reformular condutas e 

atitudes, escolher diferentes modos de pensar sobre a 

educação. A complexidade do mundo desafia o 

pensamento educativo a interligar-se, integrar-se. O 

pensamento dos educadores é provocado para ser 
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criativo, vigoroso, esperançoso. Aprender a pensar, a 

compreender torna-se matéria da ação dos educadores. 

A formatura dos alunos do Colégio estimulou o 

pensar múltiplo, sensível, humano. As reprovações 

podem ser compreendidas como atitudes e condutas 

insensíveis, desinteressadas de alunos e professores para 

com os saberes; podem ser sinais de dificuldade de 

raciocínio lógico, discursivo, interpretativo; fraturas nas 

interações, nas aproximações afetivas, no 

relacionamento comunitário e, ao mesmo tempo são 

oportunidades para mudança, questionamentos de 

fórmulas esgotadas, formatos limitadores, recursos 

rígidos, desafios a serem enfrentados por toda a 

comunidade escolar. 

No contexto da formatura, o futuro foi 

considerado pelos formandos, familiares, amigos, 

professores e funcionários do Colégio. Os jovens, em 

seus discursos no cerimonial, indicaram suas 

preocupações com suas escolhas imediatas: curso; 

universidade; profissão; consideraram suas atitudes com 

a vida, com os outros e consigo próprios; desejaram ter 

pensamentos de esperança, solidariedade, compaixão, 

compreensão para com todos e para com a Terra. 

Os professores refletiram sobre a vida de 

estudantes que deixavam o colégio; questionaram se 

ofereceram pensamentos que prepararam os jovens a 

superar o mal, a tendência ao tédio burocrático, a 
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hipocrisia de valores estabelecidos pela sociedade 

adulta117; talvez isso tenha ocorrido. 

Morin insiste no exercício de reaprender a pensar. 

Pensamento multifacetado, mentes diversificadas, 

raciocínios criativos, belos, éticos e estéticos. O ano 

novo, para a comunidade escolar do Colégio Santo 

André, estava a caminho. 

Janeiro, 2013. O ano começou. O pessoal do 

departamento de fotocópias me pede que envie o 

arquivo do manual para os professores. O manual é o 

nome de um documento, de um repertório. Ele contém 

referências, como: calendários das atividades para 

alunos, professores e coordenadores; relações de regras 

de conduta dos professores; sugestões de metodologias 

de trabalho na escola; textos de referência para os 

professores. Esse documento serve de bússola para as 

ações pedagógicas dos educadores. É uma releitura do 

PPP, projeto político pedagógico, um plano mínimo de 

atividades anuais. Ele busca respostas para questões, 

talvez mais desejadas do que verbalizadas, respostas aos 

propósitos das ações do colégio, de como estimular o 

pensamento que favoreça o bem de todos, o preparo dos 

alunos para a vida. 

Os dilemas e riscos se apresentam à equipe 

pedagógica da escola. O Colégio deve oferecer aos 

alunos um conjunto de instrumentos para viver, e viver 

bem. Esse conjunto repertoria os sentidos e sentimentos 

sobre como tratar os problemas do mundo, procurar 

                                                        
117 MORIN, Edgar, Cultura de massas no século XX: o espírito do 

tempo: neurose, cit., v. 1, p. 151. 
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soluções coletivas, criativas, narrativas alternativas e 

práticas éticas. 

Como o escultor molda a argila, o pianista faz 

inúmeras escalas, a bailarina faz centenas de 

alongamentos para fortalecer seus músculos, o educador 

faz inúmeros exercícios do pensar, do sentir para pensar 

e sentir melhor, pensar e sentir o bem, pensar 

eticamente, gostar de pensar. Práticas afetivas, 

pedagógicas, escolares, educativas e saberes se 

entrelaçarão, constituirão as atividades cotidianas da 

escola. Educadores e educandos se encontrarão por 

muitas horas durante o ano, criarão e recriarão seus 

saberes como gestos para a compreensão, metamorfose. 

Exercícios para a metamorfose do pensar 

coincidem com os passos da antropoética e antropolítica 

sugerida por Morin: tomada de consciência da 

identidade humana; consciência da comunidade de 

destino; consciência da importância da compreensão dos 

próximos; consciência da finitude humana no cosmos; 

consciência ecológica de nossa condição terrestre; 

percepção da dimensão consciente da humanidade e da 

dimensão inconsciente da natureza; consciência da 

nossa prolongação em nossos descendentes; consciência 

da Terra-pátria como comunidade de destino. Abre-se 

uma sequência de pensamentos de risco para as práticas 

docentes, pedagógicas e escolares. 

Repertório é acervo. Parte dele é construído pelos 

seres humanos em momentos e lugares diversos. São 

partituras musicais, portfólios, coreografias, filmografias, 
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bibliotecas, laboratórios, coleções, plantações; são 

acúmulos. Rafael Cardoso, designer, considera que o 

repertório é estabelecido nas experiências prévias 

acumuladas pelos seres humanos ao longo da trajetória 

de seus antepassados; linguagens, antecedentes 

culturais, constituem os vários repertórios. O ser 

humano pensa sempre por meio das linguagens que tem 

à disposição, e elas são codificadas pelo acúmulo de 

atividades antecedentes naquele domínio, diz ele.118 

Linguagens, narrativas, histórias de experiências 

vividas e imaginadas, compreendidas. Nos estudos sobre 

povos indígenas nas Américas119, Lévi-Strauss desvela 

um elaborado sistema de posições complementares e 

conflitivas. Ele parte daquilo que é ouvido e narrado, 

dos mitos. 

O delicado trabalho de documentação das 

narrativas de mitos, relata o autor, nos auxilia a 

compreender como categorias visíveis, chamadas 

empíricas, como cru, cozido, fresco, podre, molhado, 

queimado são complementares e, ao mesmo tempo, 

conflitivas às categorias não visíveis, como o vazio, a 

incerteza, a natureza, o cosmos. O empreendimento do 

autor é desvelar que as dimensões da consciência e da 

inconsciência se juntam. Como na paleta do pintor, 

onde as tintas se misturam, ou na partitura da música, 

onde a intenção do autor é recriada pelo intérprete, há, 

                                                        
118 CARDOSO, Rafael. Introdução. In: ____. Design para um mundo 

complexo. São Paulo: Cosac Naify, 2012. p. 13-45. 
119 Tetralogia Mitológicas: Cru e cozido, volume 1, 1964; Do mel às 

cinzas, volume 2, 1967; A origem dos modos à mesa, volume 3, 1968; 
O homem nu, volume 4, 1971. 
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por vezes, colorido, polifonia e, por outras vezes, 

ausência de cor e silêncio. O desvelamento das variações 

polifônicas das narrativas, o encontro do que é sentido 

com o que é imaginado, o denso grau de incerteza do 

que pode ser observado e a clareza da imensa 

constelação do que não pode ser explicado permitem a 

diversidade de olhares e compreensão do mundo. 

Os mitos valorizam o movimento, a distância, a 

perspectiva pela qual o narrador e o ouvinte se veem, 

falam, sentem, compreendem. O mito e a narrativa dele 

são traduções. Há condicionamentos de pensamentos, a 

própria narrativa do pensamento se dá a partir das 

experiências biológica, tecnológica, econômica e 

sociológica vividas pessoal e filogeneticamente. 

As práticas escolares, pedagógicas e afetivas estão 

ancoradas nas experiências que os membros da 

comunidade escolar trazem como seus repertórios 

pessoais; constroem-se por meio das vivências cotidianas 

escolares; tomam a relação aluno/professor/escola de 

forma abrupta, às vezes violenta, indiferente, e ao 

mesmo tempo esperançosa, na construção do futuro 

pessoal, escolar, comunitário e do planeta; essa malha de 

experiências constitui-se de maneira múltipla. 

O lugar de intérprete das experiências é comum 

aos alunos e professores na comunidade escolar. Escuta 

e silêncio são necessários para o reconhecimento da 

diversidade de repertórios e desejos dos membros da 

escola. Por vezes, a distância afetiva, desconforto, medo 
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e ansiedade impedem trocas de experiências únicas, 

coletivas. 

A conjuntura é apropriada. Procuram-se 

resoluções para desafios globais/universais, e não apenas 

particulares. A ética planetária e o humanismo 

planetário se tornam necessários. A maior 

interdependência dos governos em transações 

econômicas, informacionais exemplificam o intercâmbio 

de tecnologias, conhecimentos, interesses, diversidades. 

Não existe ainda uma política planetária, um projeto de 

civilização mundial. O avanço do aparato tecnológico e 

econômico, as políticas localizadas, são melhor 

visualizadas do que o humanismo planetário, 

desenvolvimento da vida, política da humanidade. 

O caos do sistema, do quadrimotor 

ciência/técnica/economia/lucro, pode levar à destruição, 

à desintegração do planeta, à degradação da biosfera, à 

miséria, ao desmanche da ordem cívica, à violência entre 

os homens. Nem a política e nem a ética conseguem 

controlar esse processo de degeneração. O que 

aparentemente poderia garantir o progresso humano 

produz perigos mortais. A escola parece distanciada das 

urgências cotidianas, entretanto sua narrativa propõe 

valores humanistas. Alunos e professores parecem 

aturdidos com as demandas da vida. Não é raro 

questionarem-se sobre os significados dos conteúdos 

tratados em sala de aula. 

A destruição, a morte, comporta nela mesma 

energia vital. Há possibilidade de adaptação, 
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regeneração, transformação, metamorfose. No mundo 

físico, os sistemas estão a todo tempo se 

autorregenerando, se adaptando, se transformando. No 

mundo humano que está rumo ao abismo120, no ensaio de 

mesmo título, Morin sugere que existem processos 

regenerativos simultâneos aos processos degenerativos. 

Instituir a cidadania terrestre é um exercício de 

regeneração, antropolítica, política da humanidade, 

política planetária e política de civilização. Criada sobre 

os fundamentos de que o desenvolvimento deva 

transforma-se em envolvimento e respeito de todos os 

homens entre si, com os outros seres vivos e com o 

planeta, de que toda evolução supõe a involução, 

existem devastações e misérias sociais; a partir da 

consciência desse colapso, existe a possibilidade de 

regeneração, de que uma política da humanidade pode 

solidarizar o planeta, tratar de problemas vitais do 

planeta, criar uma política do homem e, ao mesmo 

tempo, da civilização; criar uma governança planetária. 

Há esperança na desesperança, afirma Morin, os 

processos são lentos, pressupõem a reforma do 

pensamento, das mentes, do espírito dos homens, do 

próprio ser humano. 

Há perda de laços e traços humanos nas 

atividades da humanidade. Zygmunt Bauman apresenta 

a liquidez e superficialidade como características dos 

repertórios/matrizes das condutas humanas, na segunda 

metade do século XX. Todos os profissionais, em 

                                                        
120 MORIN, Edgar, Rumo ao abismo?: ensaio sobre o destino da 

humanidade, cit., p. 63-93. 
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diversas áreas, como a educação, são portadores de tais 

repertórios. Repertórios líquidos, voláteis, que não 

suportam a identidade humana necessária para a 

sobrevivência da espécie.121 

Antes dele, Sigmund Freud, nas primeiras 

décadas do século XX, sinalizava a repressão, nas várias 

esferas, econômica, sexual, intelectual e política, como o 

mal-estar do mundo ocidental. O autor escreveu que os 

desenvolvimentos tecnológicos da civilização não 

garantiram que o homem conquistasse a idealizada 

liberdade. 

Grande parte das lutas da humanidade centraliza-

se em torno da tarefa única de encontrar uma 

acomodação conveniente, que traga felicidade, entre 

essa reinvindicação do indivíduo e as reinvindicações 

culturais do grupo. Um dos problemas que incide sobre 

o destino da humanidade é o de saber se tal acomodação 

pode ser alcançada por meio de alguma forma específica 

de civilização ou se esse conflito é irreconciliável.122 

Deslocamentos, frestas, fendas se formam entre 

interesses comuns e as necessidades individuais. Os dois 

cientistas, em momentos diferentes, apontam com 

perplexidade o distanciamento, as melancolias do sujeito 

contemporâneo. Fraturas se expõem: guerras, perdas, 

fome, solidão. 
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122 FREUD, Sigmund. Cinco lições de psicanálise. Seleção de textos de 
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As mesmas frestas trazem possibilidade de criação, 

recriação, invenção, descoberta do inexistente, 

inconsciente, subliminar. A atitude compreensiva dos 

sujeitos sobre suas vivências e repertórios os habilita a 

perceber a complexidade de seus desejos, pensamentos, 

ações. 

Há urgência na metamorfose do repertório de 

pensamento limitante e limitador para a liberdade e 

autonomia do espírito, da mente, individual, coletiva. A 

autonomia, que está inscrita, a princípio, no 

conhecimento, está ligada à cultura, à organização social, 

à história; está em todo lugar a complexidade genérica 

do conhecimento, afirma Morin. 

O conhecimento individual nutre-se de memória 

biológica e memória cultural, pois somos formados por 

camadas de experiências do ego, da família, da cultura, 

da sociedade. Nossa memória é ego-geno-etno-

sociorreferente, somos um sistema polifônico de 

experiências, repertoriadas e, ao mesmo tempo, de 

dissonâncias, mutações e permanências. O 

conhecimento refere a essa multiplicidade de 

repertórios, por vezes limitantes, por vezes insurgentes, 

imprevisíveis, há efervescências na composição do 

repertório limitante. 

Aquilo que limita imprime; o processo contínuo de 

imprinting compõe-se das marcas desde o nascimento, 

que nos modelam pela vida toda, normatiza, naturaliza 

nossas ações. Selos familiares, escolares, acadêmicos, 

profissionais. No processo de constituição de nossa 
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personalidade, a aprendizagem pode limitar e eliminar 

possíveis insurgências, ou não. Morin propõe que 

educação é uma das vias regeneradoras, instrumento de 

reengenharia dos relacionamentos entre povos, pessoas, 

trato do indivíduo consigo mesmo. 

Os atores são dependentes, fazem parte de um 

longo processo filogenético, de acúmulo de experiências 

culturais de gerações ao longo do tempo, que os 

formam. Os efeitos de suas ações no meio em que vivem 

são imprevisíveis. Ecologia da ação, diz o autor, são 

relações e retroações subliminares à própria ação dos 

atores. Ela é provocadora, inesperada, imprevisível em 

variadas conjunturas.123 

No ambiente da escola há de se revelar a ecologia 

da ação, o reconhecimento das ações tomadas por todos, 

nos vários contextos, sala de aula, gabinete de gestores, 

pátio da escola, jardins, comunidade. A ecologia da ação 

não depende apenas das intenções dos indivíduos, mas 

depende do meio em que acontece. A compreensão do 

que nos move, do que nos faz aproximar e afastar de nós 

mesmo e dos outros indivíduos nos habilita a optar, agir 

de forma compreensiva, ética. 

Morin124 considera a noosfera como um nevoeiro, 

como um universo de signos, símbolos, mensagens, 

figurações, imagens, situações, fenômenos, problemas. 

Ela é o canal de comunicação entre o indivíduo e os 

outros indivíduos, também do indivíduo consigo 
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mesmo, mediação do mundo interior e do mundo 

exterior, uma tela, uma película. 

A noosfera125 faz parte de um sistema complexo, 

formado pela psicoesfera, constituída pelos sonhos, pelo 

imaginário e pelas representações organizadas pelo 

cérebro; socioesfera, que possibilita a materialização 

desses pensamentos e sentimentos, por meio da cultura, 

linguagem, expressão de mitos, deuses e ideias 

doutrinas, normas e regras coletivas. As esferas se 

influenciam mutuamente, criam-se e destroem-se 

simultaneamente. Há subjugação e emancipação; as 

ideias modelam os indivíduos, que criam a ideias e são 

modelados por elas infinitamente; a dinâmica desse 

sistema complexo acontece sobre a materialidade física 

da Terra, na biosfera e no cosmos. 

Há a intersecção de ecossistemas mentais e 

culturais, entendidos como organizações vivas, 

dinâmicas, à semelhança os sistemas biofísicos; há um 

sentido metabiofísico da vida das ideias, mitos e 

doutrinas. A noosfera tem seus próprios fins, mas é 

influenciada, dependente, é parte de uma trindade 

antropossocial imersa na biosfera. 

O operador autoeco-organizador é interessante 

para compreender-se a multiplicidade, efemeridade, 

permanência, dissonâncias e ressonâncias das 

experiências na escola. Há o pressuposto da dinâmica 

autoeco-organizadora dos sistemas 

psicossocioecológicos na escola. Biosfera e noosfera 
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estão juntas. Esse pressuposto pode desafiar as práticas 

dos educadores e educandos, da comunidade de 

aprendizagem que reaprende a pensar, que escolhe suas 

ações no mundo. 

É comum pensar a espécie humana de forma 

dupla. Ela seria conduzida pela racionalidade expressa 

na produção de conhecimento, trabalho, economia, 

cotidiano, por um lado, e, por outro lado, pela 

afetividade reconhecida na imaginação, poesia, êxtase, 

amor. Essa dualidade, razão-sentimento é aparente 

porque as ações dos homens são, elas mesmas, 

expressão de várias dimensões ao mesmo tempo, de 

forma incontrolável. 

Victoria Camps sugere que a ética tem a tarefa de 

direcionar e organizar afetos e emoções. A autora aponta 

a necessidade de desenvolvimento de confiança mútua e 

a construção social da autoestima. A afetividade é 

tratada como movimentos, alterações de rotas de 

conduta, de mudanças; não há prática sem sentimentos; 

gostos e desgostos dos sujeitos marcam ações por eles 

tomadas.126 

O discurso sobre emoções não se limita a 

distinguir as ações boas e más, a designar a moralidade 

como uma espécie de classificação de ações, nem a 

distinguir o que é permitido ou não fazer; procura se 

distanciar do racionalismo hegemônico e aproximar-se 

da sensibilidade em fazer o bem e repulsa em fazer o 
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mal, reconhece como conhecimento os sentimentos 

bons. 

A ética não pode prescindir da parte afetiva e 

emotiva do ser humano, porque uma de suas tarefas é 

organizar e dar sentido aos afetos e emoções. Ela se 

apresenta a ética como a condução da ação dos sujeitos; 

os sentimentos são estímulos às ações dos sujeitos. 

Os seres humanos são impressões da 

complexidade de suas experiências próprias em suas 

relações sociais. O circuito indivíduo/sociedade/espécie 

se autorregenera, sustenta a complexidade da condição 

humana. O desenvolvimento humano é o 

desenvolvimento das autonomias individuais, das 

participações comunitárias e do sentimento de pertencer 

à espécie, sugere Morin.127 

A tomada de consciência da identidade humana 

comum na diversidade individual, cultural, linguística 

parte das condutas de compreensão e solidariedade, há 

interligação das diversidades na comunidade humana. O 

indivíduo carrega em si a espécie humana e, ao mesmo 

tempo, expressa por meio do código genético sua 

singularidade, essa compreensão habilita-o a 

reconhecer-se como semelhante, afetivamente 

semelhante. 

As sociedades são conectadas pela linguagem e 

dispersas pelas línguas, a cultura se realiza nas culturas 

singulares na diversidade das realidades/imaginários 
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inventados pela humanidade, há unidade na 

diversidade, singularidades na universalidade do ser. A 

dimensão ética pode, nessa perspectiva, tornar-se hábito 

no exercício de repensar, de que as guerras e a 

destruição da convivência dos povos, da natureza e dos 

seres vivos são de responsabilidade pessoal daqueles que 

se negam a comunicar-se de maneira ética, 

compreensiva. 

Ética da comunidade humana que respeite as 

éticas nacionais, integrando-as, reconhecendo-as como 

semelhantes e diferentes ao mesmo tempo; com o 

sentimento do bem para o bem de todos e o 

conhecimento de ações para o bem, o pensamento se 

torna um ato ético. 

O projeto da antropoética reúne exercícios do 

pensamento em forma de tomada de consciência de 

identidade humana comum na diversidade individual, 

cultural, linguística; consciência da comunidade de 

destino planetária e cotidiana; consciência da 

importância da compreensão dos próximos; consciência 

da finitude humana no cosmos, consciência ecológica de 

nossa condição terrestre; consciência da reflexividade da 

humanidade e da dimensão eco-organizadora, 

inconsciente da natureza; consciência da nossa 

prolongação em nossos descendentes; consciência da 

Terra-Pátria como comunidade de destino128. Repensar 

modos de pensar/imaginar a educação. 

                                                        
128 MORIN, Edgar, O método 6: ética, cit., p. 163-165. 
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Pensamento é, na opinião de Boris Cyrulnik, o 

principal órgão da visão, “o pensamento é, portanto, um 

organizador do real”129. Afirmação provocadora que 

transforma a ação do homem em reflexo de seus 

pensamentos. Multiplicidade e singularidade, ao mesmo 

tempo, massificação individualismo de pensamentos 

caracterizam o início do segundo milênio. Há difusão 

veloz de pensamentos, ao mesmo tempo, de 

reconstrução e destruição, criação e repetição, invenção 

e demolição sobre os próprios pensamentos. 

O Pensamento é múltiplo, lógico, racional 

sensível, afetuoso, emocional, pensamento/narrativas. 

Boris Cyrulnik, em conversa com Edgar Morin sobre a 

natureza humana, comenta que as narrativas da cultura 

são constitutivas de suas próprias emoções. Narrativas 

são falas, posições sobre o eu no mundo e para o 

mundo. Há a fusão entre narrativas cerebrais próprias de 

cada indivíduo e narrativas culturais enquanto teias de 

relações familiares, de amizade, de grupos. Elas tornam-

se representações verbais e artísticas que vão também 

desencadear emoções. 

Morin, Camps, Cyrulnik não desconectam a 

afetividade da razão; ao contrário, atribuem a ambas 

potencialidades inimagináveis, capazes de transformar 

ações descuidadas dos seres humanos em ações 

eticamente significativas. Para os autores é 

imprescindível a busca do bem, para tanto de 

pensamentos que pensem sobre o bem. 
                                                        
129 CYRULNIK, Boris; MORIN, Edgar. Diálogo sobre a natureza 

humana. Tradução de Edgard de Assis Carvalho. São Paulo: Palas 
Athena, 2012. p. 39. 
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Design de pensamento é proposto pela 

antropoética. É criada sequência de passos para a 

reconstrução de ética humana. Esse esquema estimula a 

formação de um pensamento para o bem, para o bem 

pensar. Morin afirma que “a antropoética e antropolítica 

devem enfrentar a insustentável complexidade do 

mundo entregue a um caos do qual não se sabe se é de 

agonia ou de gênese”.130 

O documentário Educação proibida131 oferece a 

audiência, por meio de relatos sobre experiências de 

educadores e educandos, crítica sobre práticas escolares, 

ações deformadoras, que desfavorecem o cultivo da 

liberdade, autonomia, ética, discernimento. As 

narrativas enfatizam o poder da concentração da 

autoridade, no sonambulismo intelectual desejável, a 

insensibilidade pessoal exemplar, o desinteresse e 

desgosto potencialmente gerados pela escola. Condutas 

que impedem os membros da comunidade de 

exercitarem o reconhecimento, o pensamento amoroso, 

gesto coerente, a compreensão. 

Consequências de tais práticas se provam 

avassaladoras. Estão presentes nas ações corruptas entre 

pais e filhos, na violência entre professores e alunos, no 

desrespeito de colegas na sala dos professores, na 

indiferença entre os alunos, no desgosto pelo ensinar e 

aprender. De maneira universal, as ações deformadoras 

promovem guerra, fome, descriminação, devastação da 

Terra. O mundo contemporâneo é testemunha desses 
                                                        
130 MORIN, Edgar, O método 6: ética, cit., p. 163. 
131 EDUCAÇÃO proibida. [título original: La educación prohibida]. 

Direção: Germán Doin. Argentina, 2012. 
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cenários. Há urgência para refazer, reconstruir, 

reinventar as práticas, ações, forma de pensar. Há, no 

limite, a fresta para a mudança. 

A educação pode, no mundo complexo, criar 

novos repertórios para a compreensão da identidade 

humana; “um novo sistema de educação, baseado no 

espírito de religação, radicalmente diferente, portanto, 

do existente na atualidade, deve ser instaurado”132. 

Narrativas e escutas para a compreensão da diversidade 

individual, cultural, linguística. Aprender a pensar para 

o bem, para o bem viver, é tarefa urgente da escola. 

Pensamentos novos. Ensinar a compreensão. 

O manual serve de pretexto para a prática de uma 

gestão que procura formas e mecanismos para se tornar 

mais consciente, mais crítica, para reformar-se, aprender 

a desaprender, aprender de novo, aprender sobre os 

tempos, sobre os espaços, a neles pensar e senti-los. 
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Tempo 
 

Desenrolei de dentro do tempo a minha canção: 
não tenho inveja às cigarras: também vou morrer de cantar. 

Cecília Meireles133 
 

Havia saído de uma das reuniões de coordenação, 

que acontecem regularmente às terças-feiras. Essas 

reuniões devem ter duração de duas horas, no máximo. 

Naquele ano, 2011, as reuniões demoravam mais, cerca 

de três horas. As coordenadoras saíam desses encontros 

com listas de tarefas, ideias e dúvidas. Em uma dessas 

manhãs, eu estava descendo as escalas quando a Irmã, 

responsável pelo Colégio, me viu e disse “vem cá, vamos 

ao jardim.” 

O complexo do Colégio é formado por prédios, 

próximos uns dos outros, o mais antigo possui 

escadarias de madeira, tortuosas, algumas estreitas 

pequenas e outras largas e grandes. Nós saímos por uma 

das escadarias pequenas, que cortava caminho. 

Atravessamos um dos jardins, chamado Jardim das 

Murtas. Nas noites de verão, o conjunto de árvores exala 

para todo o complexo da escola um intenso perfume 

vindo das pequenas flores. Chegamos ao fundo do 

prédio do projeto Espaço Primavera. 

O Espaço Primavera é um projeto social, mantido 

pelas Irmãs de Santo André em parceria com a 

Prefeitura do município, que oferece recursos 
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132 

complementares de aprendizagem para crianças de 

primeiro ao terceiro ano ensino fundamental público.134 

Ao chegar atrás do prédio, em um canto de pouco 

acesso, a Irmã vira-se para mim e diz: olhe só essa 

jabuticabeira! A árvore estava carregada de frutas em 

suas extremidades, as frutas do tronco e galhos de fácil 

acesso já haviam sido colhidas pelas crianças, ela explica 

que a árvore havia sido plantada poucos anos, era 

pequena, todo ano florescia e ficava carregada de frutas. 

Esqueci das dúvidas que apareceram na reunião, 

também das certezas e tarefas a serem executadas em 

breve. Aqueles minutos de contemplação do 

incontrolável, do mistério, da natureza, me fez 

considerar outras possibilidades de compreensão de 

meu pensamento, sobre muitos assuntos há pouco 

discutidos; as três horas haviam se condensado em 

poucos minutos. 

A dimensão de tempo, cronos, cronológico, aquele 

relacionado com a sequência de minutos, horas, abriu 

espaço ao tempo kairós, o momento certo, o tempo 

oportuno para realizações. Aparecem outros tempos: 

arcaico, da ancestralidade, da originalidade, da tradição, 

da intenção, do desejo, da coragem, da audácia, do 

desconhecido. O momento de conversa sobre a 

jabuticabeira provocava a sensação de intersecção das 

várias dimensões de tempo. 
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No mesmo ano, em outro lugar, as sutilezas sobre 

as modulações do tempo eram tratadas de maneira 

diversa. A relatora do grupo 2, que cuidou da reforma da 

educação, no Encontro Internacional para um 

Pensamento do Sul, realizado entre 14 e 17 de março de 

2011, no Departamento Nacional do SESC, no Rio de 

Janeiro, afirmou que duas preocupações norteavam o 

trabalho da equipe: a primeira, que as propostas 

apresentadas se tornassem ações e intervenções nas 

várias esferas educacionais; a segunda, que as estratégias 

sugeridas fossem claras ao se apresentarem à educação 

formal, não formal e informal. As conversas nesse grupo 

de estudos versaram sobre como seria a reforma da 

educação que viabilizasse a arquitetura do pensamento 

do Sul. 

O pensamento do Sul é um desafio; mais que uma 

localização, é abertura para múltiplas geografias, land 

marks diferentes, religação de lugares, ideias, pessoas, 

experiências, por meio de suas próprias narrativas, 

universais e particulares ao mesmo tempo. O Sul não é a 

região planetária que é subjugada ao Norte. O Sul é um 

conjunto de “Suis”, propõe-se totalidade e não redução, 

disjunção de elementos, ideias, experiências. 

Os Anais135, resultados desse encontro, 

apresentam os assuntos discutidos nos três grupos de 

estudo: Grupo 1. Pensamento econômico, questões 

sociais e pobreza; Grupo 2. Reforma da educação; Grupo 

3. Unidade humana e diversidade cultural; e textos 

                                                        
135 ENCONTRO INTERNACIONAL PARA UM PENSAMENTO DO 

SUL, 2011, Rio de Janeiro, RJ. Anais..., cit. 
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complementares de apoio à reflexão sobre a metáfora 

“pensamento do Sul”. 

Na parte que se refere à reforma da educação136 o 

grupo indica que há de se apresentar ideias do 

pensamento complexo às diferentes comunidades 

acadêmicas, instâncias universitárias; há de se enfrentar 

a resistência instalada nestes ambientes. Essas duas 

ideias implicam a ideia de tempo. 

Os membros do grupo lidaram com razões do 

tempo cronológico, no sentido da urgência da 

divulgação das propostas por ele elaboradas; mas é mais 

importante perceber a disposição do grupo em aguardar 

o momento de germinação dessas propostas e sua 

atitude de espera, resiliente de suporte às diferentes 

inciativas em curso, a dimensão cronológica é desafiada 

pela dimensão do tempo kairós. 

Pensamento complexo é o esforço de 

interpretação dos mistérios do real, em suas várias 

dimensões, do cérebro, da cultura, da humanidade. O 

pensamento submerge-se a essas dimensões; essa 

multiplicidade de dimensões codetermina o 

                                                        
136 Grupo Dois. A reforma da Educação: coordenado pela Profa. 

Maria da Conceição de Almeida; relatora Profa. Maria Cândida 
Moraes; participantes: Ana Célia Espinosa Martinez, Antonio 
Vivieros, Elba Del Carmen Riera, Hugo Neira, Izabel Cristina 
Petraglia, Juan Miguel Gonzales, Luiz Carrizzo, Luis Fernando de 
Moraes, Luz Madera Soriano, Marco Antonio Velilla Moreno, 
Maria Alice Lopes de Souza, Pascal Galvani, Rosilene Sousa 
Almeida, Teresa Salinas Gamero, Santo Di Nuovo. (ALMEIDA, 
Maria da Conceição de (Coord.); MORAES, Maria Cândida (Rel.). 
Grupo Dois. A reforma da educação. In: ENCONTRO 
INTERNACIONAL PARA UM PENSAMENTO DO SUL, 2011, 
Rio de Janeiro, RJ. Anais... Coordenação geral: Edgar Morin; 
Mediador Edgard de Assis Carvalho. Rio de Janeiro: Serviço 
Social do Comércio (SESC), Departamento Nacional, 2011. p. 50-
71). 
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conhecimento; o conhecimento está submetido a um 

movimentado, intenso, contínuo processo de 

transformação de seus significados.137 

O suporte dessas transformações dá-se nas 

intersecções de uma eco-organização. Eco, porque se 

inclui todos os seres viventes e seus ambientes, suas 

transformações, seus sistemas, os ecossistemas. 

Ecossistema que é organizado, desorganizado, 

complexo, espontâneo. Vida e morte complementam-se; 

há desorganização, organização, reorganização 

contínuas, fluidas; ocorrem em um circuito, em cadeia.138 

Tetragrama organizacional, termo utilizado por 

Morin, revela as conexões entre os estados de ordem, 

interação, desordem, organização na vida. A educação 

pode ser considera como um circuito eco-organizável 

porque está em transformação; suas técnicas, 

informações, conceitos, ciências, erros, desvios, enganos 

estão interligados, conectados e ativos, estão vivos, 

pertencem a um circuito, uma cadeia, há necessidade de 

um pensamento organizacional, eco-organizacional. 

O pensamento complexo139 propõe que haja o 

reconhecimento da complexidade humana, 

complexidade do mundo, da vida. Propõe 

questionamentos à educação contemporânea. A 

valorização do uso de diversas linguagens; a valorização 

                                                        
137 MORIN, Edgar. O método 2: vida da vida. Tradução de Marina 

Lobo. Porto Alegre: Sulina, 2011. p. 23-63. 
138 MORIN, Edgar, O método 2: vida da vida, cit., p. 34. 
139 ALMEIDA, Maria da Conceição de (Coord.); MORAES, Maria 

Cândida (Rel.). Grupo Dois. A reforma da educação, in 
ENCONTRO INTERNACIONAL PARA UM PENSAMENTO DO 
SUL, 2011, Rio de Janeiro, RJ, Anais..., cit., p. 52. 
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do conflito; possibilidade de um planejamento flexível; 

possibilidade de autoanálise constante; reforma da 

educação recorrente, integrada e simultânea a reforma 

do pensamento; caminhar da disciplinaridade para a 

transdisciplinaridade; cultivo do estado poético da 

existência humana implícito nas dimensões imaginativa, 

sensorial, desviante, livre de cada um; esperança da 

construção de uma nova política para a civilização. Para 

o grupo, assim como para as coordenadoras do colégio, 

há de se insistir na presença dos afetos, na abertura do 

coração, na solidariedade e amorosidade. 

A tarefa do ensino é transmitir a cultura que 

permita compreender nossa condição, nos ajude a viver 

juntos e favoreça um modo de pensar aberto e livre. 

Essa afirmação, de Morin140, estimula a considerar-se a 

vida, em suas variadas nuances como o cotidiano, o 

prosaico, o mítico, poético; estimula a escola e os 

pensadores sobre os caminhos da educação a 

considerarem um outro tipo de comunidade, de 

civilização, formas de conviver desejáveis para todos. A 

ideia de transmitir a cultura encaminha a reflexão sobre 

vários aspectos: das pessoas, do conhecimento, da ética, 

do simbólico. 

Na reunião das coordenadoras, como no jardim 

das murtas, no lugar com a jabuticabeira, as reflexões 

aconteceram sobre o tempo presente, o tempo cronos, os 

eixos considerados foram os alunos, os conteúdos, as 

linguagens, as condutas dos estudantes, educadores, o 

                                                        
140 MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar 

o pensamento. Tradução de Eloá Jacobina. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2005. p. 9-11. 



137 

mistério, a natureza, mas existe sobreposição de 

dimensões temporais, cronos e kairós que se articulam, 

dialogam. 

Levar os alunos para visitar a Jabuticabeira seria 

uma ideia inusitada, agradável, evocaria neles silêncio, 

curiosidade, respiração. Por vezes, os alunos do Ensino 

Infantil passeiam pelos jardins do Colégio, cantam, 

escutam histórias, observam os insetos, as plantas é o 

tempo do prazer do descobrir. 

Professores levam os alunos do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, para terem aulas nas 

áreas abertas da escola. Ao saírem da sala de aula, alunos 

do Ensino Médio e professores entram em um lugar 

diferente, onde o tempo cronos e káiros se encontram. 

Sim, porque, ao deixarem suas carteiras alinhadas, a 

lousa fixa, ao descerem as escadas com a tagarelice que 

lhes é peculiar, ao interagirem em seus grupos de 

trabalho, ao respirarem o ar puro, ao olharem-se nos 

olhos de maneira mais próxima, eles têm a experiência 

do encontro, do reconhecimento, da escuta, dos 

perfumes e calores, da natureza. 

Sentidos são aguçados, seu lado sensível é 

estimulado, os afetos são fortalecidos. Rubem Alves, em 

seu ensaio “A educação dos sentidos e mais”, cita as 

experiências musicais do silêncio. Diz ele que é preciso 

se aprender a silenciar, ouvir. Há de se acordar os 

ouvidos. Entre os cinco sentidos, ele elege a audição, a 

escuta, como o sentido dos poetas141. O ensaio navega 
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entre as belezas do mundo a serem absorvidas, sorvidas 

pelos indivíduos, e o papel da escola nessa tarefa de 

estímulo a sensibilidade, formação de caráter, nessa 

educação sentimental. A margem poética é vislumbrada 

pelo autor. 

Vitoria Camps142 também sugere que a educação 

seja a formação do caráter, seja a educação sentimental, 

aquela que enfatiza as virtudes, as qualidades dos 

indivíduos, a ética das virtudes. A margem política é 

indicada pela autora. As margens se complementam 

encontram e desencontram. 

Ao considerar-se a tarefa de educar como a tarefa 

de construir uma nova civilização, tomar o desafio de 

tornar-se ético para e a partir das necessidades da 

humanidade, aprender a viver e conviver há a 

necessidade de estimular os afetos, o cuidado consigo, 

com o outros, com o planeta Terra. Amorosidade e 

pensamento integram-se, assim os tempos cronos, e 

kairós juntam-se. 

Longe de conectar as diferentes nuances da vida, 

o formato moderno de educação submete o ser humano 

ao tempo cronológico de produção, da produtividade, da 

repetição. No filme Tempos modernos143, o protagonista é 

consumido pelo ritmo das máquinas, assim como os 

alunos e professores são consumidos pelo ritmo da 

máquina da burocracia escolar. A velocidade é o que 

                                                        
142 CAMPS, Victoria, El gobierno de las emociones, cit., p. 255-256. 
143 TEMPOS modernos [título original: Modern times]. Direção: 

Charles Chaplin. Estados Unidos, 1936. Elenco: Charles Chaplin, 
Paulette Goddard, Henry Bergman, Chester Conkiln, Tiny 
Sandford. 
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importa e quantidade é objetivo, como a produtividade 

gerada pela esteira de produção industrial na escola; 

tudo se repete, se torna padrões e objetivos para as 

avaliações, controle de presença, cobrança de tarefas de 

casas, competição entre a quantidade de exercícios a 

serem feitos em sala e fora dela. 

O cansaço e produtividade escolar lembram a 

crítica de Chaplin aos tempos modernos. Há 

desconexão, os andamentos dos tempos cronos e kairós 

são separados, os relacionamentos afetivos, sociais e 

morais vão se desmanchando gradualmente; o 

adoecimento dos educadores se torna a causa principal 

dos afastamentos e ausências imprevistas. O excesso de 

trabalho e as demandas escolares exigidas do educador 

os privam de cuidar de si, ter lazer, descansar, organizar 

sua vida familiar de maneira mais tranquila, ter tempo 

para formação continuada, preparar melhor suas aulas e 

tarefas. É comum que os docentes sejam acometidos por 

síndromes, como a de burnout, causada pelo excesso de 

dedicação e de horas de trabalho físico e mental, que 

provoca sono irregular, mal-estar, angústia, depressão, 

pânico. 

O filme antecipa as características do século. O 

neoliberalismo, globalização consolidam a condição do 

cansaço e exaustão das comunidades ocidentais. Os 

ensaios A sociedade do cansaço de Byung-Chul Han144 e 

24/7 capitalismo tardio e os fins do sono de Jonathan Crary 

ilustram o estado de exaustação e degradação das 
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condições de vida no século XX. Para os autores 

vivemos em condição limítrofe. 

Para Crary145 há uma suspensão da vida. A 

luminosidade do capitalismo mantém os cidadãos 

acordados 24 horas, sete dias da semana, os privando do 

sono e descanso; a insônia torna-se rotineira, a redução 

de horas de descanso torna-se sinônimo de 

competência, fraco é aquele que dorme. Há hiperuso 

dos recursos naturais e consequente catástrofe 

ambiental, desregulação da relação entre as estações de 

ano e alimentos produzidos; descolamento de horas de 

crescimento natural de alimentos, plantas, da criação de 

animais para atendimento da produtividade exigida pelo 

mercado. Consequência desse ritmo é a instalação de 

uma sociedade que não é cuidadosa, consoladora e 

atenta. As condições de trabalho e estudo dos 

educadores e dos alunos são reflexos dessa condição de 

desolação. 

Antes, na metade do século XX, impactados pela 

barbárie nazista, resultantes do uso instrumental da 

razão, da tecnologia, Hannah Arendt e Theodor W 

Adorno refletem, na década de 60, nos Estados Unidos, 

sobre os rumos da educação pós-II Guerra Mundial. 

Arendt evoca a retomada das tradições e da 

autoridade como valores para a liberdade da 

personalidade, do espaço público. Adorno denuncia o 

autoritarismo como gerador das barbáries executadas 

                                                        
145 CRARY, Jonathan. 24/7: Capitalismo tardio e os fins do sono. 

Tradução de Joaquim Toledo Jr. São Paulo: Cosac Naify, 2014. p. 
16-38. 
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pelos humanos, afirma a educação como processo de 

emancipação das tendências autoritárias dos sujeitos. 

Na resenha de Problems of men, de John Dewey, 

de 1946, Arendt observa que o homem, por meio da 

educação, da formação de atitudes e de técnicas para 

lidar com a natureza humana tem de ser encaixado num 

mundo cientificamente controlado. O progresso e o 

declínio assemelham-se, em sua opinião. O progresso e 

o avanço científico necessariamente não representam a 

plenitude humana dos homens, são apenas alguns de 

seus objetivos na vida.146 

Educação e emancipação é o título do conjunto de 

conferências e conversas radiofônicas de Theodor W. 

Adorno, reunidas em um volume publicado em 

Frankfurt, em 1971. No programa radiofônico de 1965, 

Educação após Auschwitz, ele apresenta seus 

pensamentos sobre os destinos da educação moderna. 

Defende a ideia de que o pressuposto da educação é que 

se formem pessoas que impeçam a repetição da barbárie, 

a monstruosidade que aconteceu em Auschwitz, 

genocídios provocados pela bomba atômica, horrores 

provocados pelo racismo e fanatismo religioso. 

Cabe à educação denunciar, lutar contra as raízes 

da personalidade daqueles que são levados a cometer 

atrocidades e, ao mesmo tempo, revelar, apresentar a 

eles mesmos os mecanismos que os levaram a cometer 

tais atos. Nas palavras de Adorno, “a educação tem 

                                                        
146 ARENDT, Hannah, Compreender: formação, exílio e totalitarismo: 

ensaios (1934-1950), cit., p. 224-225. 
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sentido unicamente como educação dirigida a uma 

autorreflexão crítica”.147 

A autorreflexão crítica pode ser compreendida 

como o aprimoramento da sensibilidade, crescimento da 

memória involuntária, realização de experiências, do 

pensamento-crítico, tarefas a serem iniciadas na pré-

escola. Essas ações viabilizam a aproximação dos 

indivíduos da realidade que os cercam, os afastam dos 

processos de coisificação, os habilitam a utilizar a 

tecnologia a seu favor, favorecem a conscientização dos 

mecanismos subjetivos autoritários que os levam a 

cometer barbaridades, brutalidades, indiferenças. 

Considero que a educação é um processo 

esclarecedor, democrático, político. Não há um ideal de 

educação harmoniosa, mas o esforço para a formação. 

Formação de consciência sobre a necessidade, urgência 

de impedimento da barbárie e brutalidade humanas; 

assim, a educação leva à emancipação de todos. 

A educação moderna, aquela que forma o homem 

para o conhecimento científico, o reina para o 

conhecimento técnico, impõe a relação de subserviência 

do conhecimento à ciência. Essa educação se instala 

“como se a ciência algum dia pudesse ser mais do que o 

homem”.148 

O autoritarismo, perda da tradição, perda dos 

pressupostos religiosos, a modernidade, na perspectiva 

                                                        
147 ADORNO, Theodor Wiesengrund. Educação e emancipação. 

Tradução de Wolfgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1995. p. 121. 

148 ARENDT, Hannah, Compreender: formação, exílio e totalitarismo: 
ensaios (1934-1950), cit., p. 224. 
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de Arendt, destituem do homem a liberdade, que é um 

instrumento para a humanização149. A educação é 

compreendida como um canal para a liberdade, a 

emancipação. 

Cada indivíduo tem seu repertório de 

experiências, vivências que se convertem e se 

apresentam em momentos de prontidão para 

aprendizagens na vida. As práticas educativas são 

apropriadas quando consideram a dimensão do tempo 

kairós em cada ser humano.150 

No início dos anos 60, no Brasil, Paulo Freire 

realizou suas primeiras experiências de alfabetização 

popular, Círculos de Cultura, em Pernambuco. Seu 

trabalho de educação teve como público, nos anos de 

1964, adultos e trabalhadores do campo analfabetos. Os 

Círculos de Cultura são metáforas dos desejos de Paulo 

Freire para a educação. A educação proporciona 

conscientização, liberdade, igualdade de pobres, de 

todos. Freire entende que a educação é a educação para 

a política, entendida como consciência, reconhecimento 

das ações dos homens em seu meio, ações para o 

desmanche das relações de desigualdade econômica, 

social e moral. 

                                                        
149 LARA, Marcos Rodrigues. A crise da educação: uma questão 

filosófica analisada à luz do pensamento de Hannah Arendt. 2006. 
115 f. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC SP), São Paulo, 2006. Orientação: Dra. Dulce 
Mara Critelli. 

150 ALMEIDA, Maria da Conceição de (Coord.); MORAES, Maria 
Cândida (Rel.). Grupo Dois. A reforma da educação, in 
ENCONTRO INTERNACIONAL PARA UM PENSAMENTO DO 
SUL, 2011, Rio de Janeiro, RJ, Anais..., cit., p. 50-71. 
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O ensaio de Paulo Freire Educação como prática da 

liberdade151 foi publicado em 1967. O prefácio, escrito por 

Francisco C. Weffort, que tem como título “Educação e 

política: reflexões sociológicas sobre uma pedagogia da 

liberdade” oferece ao leitor uma visão panorâmica do 

texto específico e da obra do autor. Educação e política 

expressa o caminho para a ação dos educadores, para o 

sentido de educação no Brasil nos anos 60. 

Liberdade como meio, sugerida por Freire, é o 

ponto de partida da ação dos educadores. Liberdade de 

expressão, pensamento, escolha e participação social, 

política. Propõe que o aprimoramento da consciência 

sobre o que acerca os trabalhadores, como sua condição 

de sobrevivência, trabalho, relações pessoais e sociais os 

habilita a participarem das transformações das 

estruturas injustas, desiguais, existentes na sociedade 

brasileira da época. A educação e os Centros de Cultura 

facilitariam a expansão do processo de conscientização, 

por meio da alfabetização daqueles que são impedidos 

formalmente de participar da vida política. 

As narrativas de Paulo Freire sobre as condições 

da educação no Brasil vão ao encontro das impressões 

de Adorno e Arendt sobre educação. As reflexões sobre 

processos de conscientização, diferentes formas de 

opressão, como o autoritarismo, estruturas simbólicas e 

econômicas; a busca da libertação dessas condições por 

meio da formação e da educação escolar são comuns aos 

autores. 

                                                        
151 FREIRE, Paulo. Educação como Prática da Liberdade. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra. 1967. 
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Cada um dos autores sugere um desafio particular 

à educação, consideram dimensões dos saberes, como a 

consciência dos processos de alienação simbólica 

explorados por Adorno; a importância do resgate de 

formas tradicionais de sociabilidade, sugerido por 

Arendt; a necessidade da participação política, reforçada 

por Freire. Ao mesmo tempo, todos estão sintonizados 

na mesma urgência: a liberdade de pensamento, 

expressão e participação social. 

Os estudantes apreciam quando lhes é oferecida a 

oportunidade de escolha de conteúdo, temas, formato 

de trabalhos, forma de apresentação de relatórios, meios 

de expressão do tema assimilado. Os professores 

relaxam quando lhes é dada a possibilidade de escolha 

dos conteúdos e formas de apresentá-los, avaliá-los, 

registrá-los. A força do binômio liberdade e 

emancipação em sala de aula ultrapassa as formalidades 

burocráticas de registro de aprendizagem e ensino. 

Liberdade e emancipação na escola estão 

conectadas à maneira como a aprendizagem se dá, 

enquanto evento pedagógico152. A descoberta do 

desconhecido, a ultrapassagem do conhecido, momentos 

em que, juntos, educador e estudantes experimentam 

intersecções dos tempos, kairós e cronos, localizadas nas 

oportunidades de educadores e educandos auxiliarem-se 

nas descobertas de mais significados de suas 

experiências e vivências. Eles se encontram, se 

aproximam, se reconhecem, confiam uns nos outros e 

                                                        
152 MEIRIEU, Philippe, Carta a um jovem professor, cit., p. 20. 



146 

dialogam, trocam vivências. Assumem juntos, com 

curiosidade, a execução de ações pedagógicas. 

Estão à procura, no processo de descoberta e, de 

novo, de outras curiosidades e procuras, descobertas 

que, no decorrer do tempo, deixam de ser pessoais, 

transforma-se em comunitárias, globais, universais e, 

como hologramas, começam a expressar e reconhecer 

demandas gerais, amplas. 

Educadores e educandos vão ao encontro de 

outros espaços de aprendizagem153, outros instrumentos 

facilitadores de aprendizagem, outras pessoas 

mediadoras, para outras descobertas. Fazem uso da 

liberdade de aprendizagem. 

A liberdade torna-se um ato político, um ato de 

humanização do ser humano. A emancipação conduz a 

uma nova civilização. Algumas características que a 

educação deve assumir, para uma política de civilização, 

foram listadas pelo Grupo de Estudo sobre Educação no 

Encontro Internacional para o Pensamento do Sul: 

movimento dialógico entre o uno e o múltiplo; ética da 

compreensão; reflexividade e autocrítica; solidariedade e 

responsabilidade na convivência em sociedade; 

humildade diante dos limites do conhecimento; 

democracia cognitiva, arte, ciência, religião; importância 

da compreensão, empatia, cuidado, respeito pelo outro; 

atenção com as tradições, com os diferentes saberes; 

assumir a condição de obreiro do conhecimento, 
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enquanto criador e recriador dos descobrimentos, que a 

todo momento se multiplicam; assumir a condição 

amorosa, poética das experiências vividas. 

Essa agenda de tarefas viabiliza-se quando 

educadores e educandos encontram-se na escola e 

percebem que seu tempo cronos em sala aula, na escola, 

é escasso. Notam que os afazeres são diversos, que seus 

desejos ultrapassam as paredes e muros da escola, que 

outras dimensões temporais podem ser consideradas. 

Nesse momento emancipam-se da visão obtusa de 

educação e passam a navegar nas águas profundas da 

formação sentimental, emocional, afetiva, o que leva 

tempo. 

O homem contemporâneo, na perspectiva de 

Michel Serres, é desafiado; há no tempo recente 

transformações na maneira, em suas palavras, no 

conjunto de equipamento, de receber, armazenar, 

conservar, emitir e transmitir informação; há 

transformação nas relações entre os homens, que se 

referem ao tempo e espaço; mudanças no tipo de 

responsabilidade do uso das tecnologias eletrônicas154. 

As velocidades das grandes transformações tecnológicas, 

da escrita, da imprensa, do computador, são diferentes; 

as novas tecnologias, por ele chamadas de doces, 

influenciam profundamente as condutas individuais e a 

organização social. 
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Tecnologias doces155, tecnologias de informação 

que comportam leveza, velocidade e capacidade de 

expansão de seus suportes desafiam as tecnologias 

tradicionais. O homem do tempo contemporâneo 

envolve-se na preparação dele mesmo para seu próprio 

tempo. É urgente compreender, sem demora, o que está 

ao redor. Ensinar os estudantes a compreender o 

espírito, nuances, delicadezas e catástrofes do tempo 

contemporâneo, as perdas, as doçuras, os azedumes. 

Serres descreve o homem contemporâneo como o 

homem sem faculdades, destituído de cognição, 

imaginação e memórias pessoais. No tempo recente, 

outros suportes de recebimento, armazenamento e 

transmissão de informações se instalaram, como 

satélites, pen drives, celulares, tablets e outros aparelhos. 

Do indivíduo, pessoalmente, não é cobrado nada, 

apenas o manuseio desses e de outros recursos. 

Homo sapiens oblivius156 esquecidiços, indivíduos 

distraídos, que esqueceram de sua passagem pela Terra, 

das características de sua espécie, portadores de 

lembranças descontínuas e memória lacunar. O mundo 

da vida dos ancestrais, das gerações anteriores, é 

esquecido. Os homens se esquecem das regras da 

natureza, da constituição do mundo, de que são seres 

vivos, portadores de memórias milenares. 

Na educação, experiências individuais e 

subjetivas, e consequentemente condutas como escolha, 
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opção, comprometimento, justificativa de ações e 

reações, deixam de ser requisitadas e passam a ser 

produzidas coletiva e virtualmente, por meio da internet, 

das bibliotecas, enciclopédias e movimentos sociais 

digitais. O homem contemporâneo é transformado, ao 

mesmo tempo ele se habilita para outras práticas, 

multiplicidade de memórias. A inserção no tempo 

imediato se dá pelo manuseio do conhecimento, o 

registro, a interpretação, a leitura, a escolha. 

Educar no mundo contemporâneo é educar para a 

felicidade, um dos produtos mais vendidos nas 

sociedades dos séculos XX e XXI. A felicidade é o tema 

de um dos ensaios de Morin, Cultura de massas no século 

XX157. A felicidade é apresentada como ideologia da 

sociedade de massas, como intersecção entre consumo e 

amor. Consumo enquanto aquisição de bens para uso 

privado, condição de fruição individual, conforto, 

prestígio, bem-estar, hedonismo, valorização do 

momento presente. Aproximações, afeto, amor, 

enquanto encontros entre semelhantes, comunicação 

com outro semelhante, se dão com aquele com as 

mesmas necessidades, uniformizando desejos; ao mesmo 

tempo em que há distanciamento do velho, do 

deformado, do errático, do questionador, do amorfo, o 

amor, na sociedade contemporânea, implica a condição 

de perfeição, o happy end.158 
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Há o interesse pessoal, a pessoalidade, a 

identidade, a priorização da esfera privada. Outras 

dimensões, como a coletiva, a intersubjetiva e a 

planetária são deixadas de lado, como se o homem 

existisse para si próprio, sem qualquer contato com o 

entorno que o cerca, bichos, plantas, águas, matas, 

terras, pessoas. Há de certa maneira covardia, 

acomodação do indivíduo nele mesmo. Há um tipo 

preguiça perceber-se como participante do tempo e 

espaço, da natureza. 

Contemporâneo é aquele indivíduo que não só 

percebe as nuances do presente, apreende seus desafios, 

mas também aquele que está em condições de 

transformá-lo e colocá-lo em relação com os outros 

tempos. Compreende que seu momento é único, 

inédito, deve "encontrar-se" com ele, segundo uma 

necessidade que não provém absolutamente de sua 

vontade, mas de uma exigência à qual ele não pode 

deixar de responder, uma urgência, uma 

intempestividade. O contemporâneo é uma questão de 

coragem, alerta Giorgio Agamben.159 

O autor diz que é como se essa luz invisível, que é 

a escuridão do presente, projetasse sua sombra sobre o 

passado, e este, tocado por seu feixe de sombras, 

adquirisse a capacidade de responder às trevas do agora. 

Há dinâmica, movimento entre o claro e o escuro, o 

obscuro e o conhecido, entre o possível o impossível, o 

arcaico e o moderno. A relação de tempo kairós e cronos 
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pode ser redimensionada e multiplicada nas percepções 

de quem e do que nos rodeia. 

O compromisso com a contemporaneidade não se 

relaciona simplesmente ao tempo cronológico, mas ao 

que lhe é intempestivo, obscuro, anacrônico; 

reconsidera a importância da luz, da claridade e certezas 

das ideias iluministas; refere-se à sensibilidade de como 

agimos na contemporaneidade, o que é, o que deve ser, 

o que pode ser, que desejamos que seja; a sensibilidade 

com potencialidades de nossas ações no futuro; o 

interesse pela dimensão originária, arcaica, de nossas 

escolhas. A percepção do pulsar do arcaico de nossa 

origem nos acontecimentos do presente, ao mesmo 

tempo, a sensação de pulsão de nossas ações para o 

futuro. Agamben sugere que o contemporâneo é feito de 

um compromisso entre tempos e gerações. 

Uma das tarefas da educação é preparar as 

pessoas para desenvolverem a habilidade de serem 

contemporâneas ao seu tempo, de estarem à altura de 

suas exigências. Educador e educando são ambos 

aprendizes à frente de seu próprio tempo. 

O aprendizado parte das experiências vividas em 

comunidade, a vivência de sentimentos e emoções se dá 

na vida comunitária. Comunidade entendida como 

conjunto de relações múltiplas, religiosas, éticas, morais 

e legais. Essa é a posição adotada por Walter Benjamin 

em “O ensino da moral”, em que ele retira da sala de 

aula a condição de se ensinar didaticamente valores 

morais e atribui ao convívio a competência de estimular 

todos à vivência de motivações éticas e convenções 



152 

morais. Para ele, o ensino moral envolve reflexões 

racionalistas, referentes ao intelecto e estímulos 

psicológicos. O ensino é mais moral do que ético, 

porque a condição ética é menos acessível às práticas 

educativas. O ensino da moral é considerado, por ele, 

como um estágio de transição entre o aprendizado de 

conteúdos para a percepção das experiências do tempo 

vivido, da comunidade, da história; o ensino moral leva à 

prática cívica no grupo.160 

A comunidade escolar é desafiada a buscar 

atitudes de questionar, descobrir e revelar em suas 

práticas cotidianas, em suas vidas, possibilidades, 

brechas, fendas que lhes permita acertar as contas com 

as demandas e exigências de seu próprio tempo. 

Os educadores comumente sentem-se frustrados, 

cansados do ofício de ensinar, quem diria, de estar 

disponíveis no tempo em que estão. Ter coragem de ser 

contemporâneo ao momento vivido, desvendar nele 

brechas para mudanças e alterações, reconhecer nele as 

marcas das origens, o compromisso com outras gerações 

é desafiador, é uma atitude de coragem. Os professores 

estão cansados da sociedade contemporânea. 

A sociedade contemporânea, na visão de Byung-

Chul Han161, é uma sociedade cansada. O século XXI é 

marcado pela exaustão, é a sociedade dos exageros, da 

positividade, do desempenho, da submissão a si mesmo, 

da hiperatividade, uma máquina de desempenho autista. 
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O autor aponta que o excesso de atividades retira 

do homem liberdade, sensibilidade, silêncio, 

reconhecimento e autoconhecimento. A positividade, 

hiperatividade, a condição permanente de ação e reação 

imediata, desabilita o pensamento, a reflexão, as 

escolhas. Há de se desenvolver a energia, a potência de 

não fazer, o tempo intermediário, o tempo da amizade, 

das trocas inúteis, o tempo da paz, o tempo de 

inspiração. 

O rumo é a uma possível meta-humanidade, 

entendida como a transformação das relações indivíduo-

sociedade-espécie. Há uma esperança ética, diz Morin. 

As policrises da singularidade dos sujeitos, da violência 

das comunidades, do descaso com a vida, trazem nelas 

mesmas brechas, fendas, possibilidades de mudança, 

metamorfose. Está no homem a habilidade de se refazer, 

preservar, cuidar de si, do outro, do futuro. O homem é 

resultado de suas próprias transformações, 

metamorfoses pessoais, coletivas, culturais e ecológicas. 

A percepção aguda do contínuo movimento da 

vida, da natureza, dos seres vivo, nascimento, 

crescimento, morte e novamente todo ciclo, nos leva a 

sentir que o movimento é diverso, múltiplo, desregrado, 

fugidio. Estamos todos submersos em processos de 

mudança, de metamorfoses. Presenciamos 

transformações estruturais em nossos corpos, em nossos 

relacionamentos, pensamentos, desejos. Somos 

participantes de mudanças locais, coletivas, biológicas. 

Estamos em atividade continuada. Estamos em 

movimento, em metamorfose. 
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Uma situação de metaeducação talvez começa a se 

instalar aqui e ali. Experiências nas quais educadores e 

educandos que desafiam a hiperatividade, o barulho em 

sala de aula, em suas mentes, em suas comunidades, por 

meio do silêncio, da meditação, do não fazer, e 

percebem a si próprios, seus colegas, seus alunos, o 

ambiente escolar. Eles estão disponíveis para a escuta, 

observação, visitas a pomares; refletem sobre o 

pensamento do Sul com coragem para desvelamento de 

fraturas do tempo contemporâneo. 

A compreensão do tempo estendido da reunião 

das coordenadoras, do tempo condensado da visita na 

companhia da irmã à jabuticabeira, das proposições 

sobre várias dimensões do tempo do grupo de trabalho 

sobre educação no Encontro sobre o Pensamento do Sul 

sugere a todos insistências, escutas, observações mais 

atentas às experiências do passado, presente e futuro. 

Insistências na invenção de condições para 

mudanças no presente e futuro animam a todos, nos 

vários espaços da comunidade escolar e fora dela. A 

escola e os educadores tornam-se contemporâneos ao 

seu tempo, ocupam outros espaços. 
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Espaço 
 

A gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa, 
Como se estivessem abertos diante de nós todos os caminhos 

do mundo... 
Não importa que os compromissos, as obrigações, estejam 

logo ali.. 
Chegamos de muito longe, de alma aberta e o coração 

cantando! 
Mario Quintana162 

 

O Colégio é formado por prédios construídos no 

final dos anos de 1920 e nos anos 1960. O conjunto de 

edifícios e casas é cercado por pequenos jardins, jardins 

maiores e um bosque ao centro. Capelas, hortas, 

cantinas, carpintaria, estacionamento para funcionários, 

centro de memória, quadras e ginásio poliesportivo 

compõem o complexo educacional. Originalmente 

internato para moças, as construções do início do século 

mantêm alas com pequenas acomodações, refeitórios e 

salas de estudo, que na atualidade são utilizadas para 

atividades de retiro e eventos religiosos. Os prédios da 

metade do século têm arquitetura menos rígida, amplas 

recepções, salas de tamanhos variados. O complexo é 

anualmente reparado e pintado. Destaco o edifício mais 

antigo do complexo, em formato de “u”, cujas janelas 

das salas na parte interna do “u” olham para o jardim 

das murtas, e também a pequena capela do edifício da 

educação infantil.163 

                                                        
162 QUINTANA, Mario. A cor do invisível. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2012. p. 44. 

163 COLÉGIO SANTO ANDRÉ. [Imagens]. Disponível em: 
<http://www.colegiosantoandre.org.br/oColegio/default.asp>. 
Acesso em: 26 set. 2016. 
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A apropriação desses espaços é feita de maneira 

diversa pelos alunos, educadores, pais. Alguns lugares 

são mais públicos para pais e alunos, como as entradas e 

salas de espera, capelas e pátios; outros são mais 

restritos, como a sala de reuniões, o residencial e o 

centro de memória. A arquitetura do Colégio é símbolo 

da multiplicidade de enfrentamentos cotidianos da 

comunidade escolar, como flexibilidade e rigidez, 

distanciamento e intimidade, consenso e dissenso, 

posturas democráticas e autoritárias, disciplina e 

indisciplina, responsabilidade e descompromisso, limite 

e liberdade dos membros da comunidade escolar. 

A responsável pela manutenção do Colégio é uma 

senhora de mais de sessenta anos, sempre uniformizada, 

sempre arrumada. Ela tem uma filha e mora a cerca de 

trinta minutos de ônibus do centro da cidade. Começou 

a trabalhar na escola quando tinha treze anos. Conviveu 

com várias diretoras, treinou dezenas de trabalhadoras, 

organizou centenas de eventos. Conhece o espaço do 

Colégio. Sabe de cada sala, quarto, porão, cozinha, 

toalete, garagem, almoxarifado, estante, caixa, toda a 

comunidade escolar. 

Um dia, à busca de material para o projeto 

coletivo, eu a encontrei deitada no chão do pequeno 

almoxarifado. Tomei o maior susto, pensei que ela havia 

caído, desmaiado, mas não, a funcionária estava 

descansando, era hora do intervalo, e ela estava lá no 

chão gelado, deitada, quieta. 

As salas do Colégio são grandes, com pé direito 

alto, janelas robustas, o ar atravessa os ambientes, as 
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brisas são raras. A cidade de São José do Rio Preto é 

muito quente, com média de temperatura de trinta 

graus, taxa da umidade do ar baixa, verão o ano todo. 

Cheguei perto da funcionária para checar se 

estava tudo bem e, antes mesmo de falar qualquer coisa, 

ela disse: Professora, o que a senhora procura agora? 

Respondi: Será a que a senhora poderia providenciar 

um metro de TNT, pois teremos que forrar a mesa para a 

exposição do projeto dos alunos do ensino fundamental 

I? Ela me respondeu: Não podemos cortar a peça do 

material, verifique se no almoxarifado do ensino 

fundamental I há retalhos do material. Segui para o 

setor e encontrei o retalho necessário para a atividade. 

A rotina do Colégio é guiada pela administração 

da própria manutenção do prédio: jardins, bibliotecas, 

salas de ginástica, ginásio poliesportivo, áreas externas, 

estacionamentos. O prédio principal foi construído nos 

anos 1920 e nas décadas seguintes houve acréscimo de 

outros prédios, formando um complexo que ocupa um 

quarteirão. A capela data dos anos 1940, foi reformada na 

década de 1960, decorada com pinturas de Claudio 

Pastro164; leveza e simplicidade marcam as imagens. Os 

recursos para a construção desse complexo foram 

resultado de iniciativas das irmãs, em inúmeras 

campanhas de doações, quermesses, festas temáticas, 

ajudas da Irmandade, em particular na primeira metade 

do século XX. 

                                                        
164 Claudio Pastro, (1948), artista plástico, professor de estética, 

dedica-se à arte sacra. É responsável pela identidade visual das 
Instituições sob a responsabilidade das Irmãs de Santo André no 
Brasil. 
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A responsabilidade pela manutenção dessa 

propriedade é central nas atividades do Colégio. A 

manutenção expressa os hábitos escolares: limpeza, 

arrumação, ordem, disciplina, pontualidade, 

antecipação, planejamento, precisão, controle, 

embelezamento, valorização dos jardins, economia de 

materiais, organização de funcionários. 

O dia começa cedo. Às 6h15min os funcionários 

entram e trabalham em turnos de oito horas. Há dois 

turnos, que envolvem cerca de cem funcionários da 

manutenção. Todos os funcionários são registrados, 

recebem cestas básicas e outros benefícios. A hora do 

fechamento do complexo ocorre após as 20h, com o 

encerramento das aulas dos cursos extras: balé, ginástica 

olímpica, esportes variados. 

Muitos funcionários relatam que sentem o 

Colégio como a casa deles. Comentam que seus filhos 

nasceram enquanto eram funcionários, muitos 

estudaram no Colégio e alguns trabalham no próprio 

Colégio como professores ou coordenadores. Os 

funcionários sentem respeito e orgulho pela instituição e 

falam que as irmãs sempre cuidaram deles. As irmãs, a 

administração e a coordenação têm suas atividades 

orientadas pelos hábitos e rotinas dos funcionários que 

realizam as tarefas de manutenção. 

Professores e funcionários administrativos 

dependem também da rotina dos funcionários da 

manutenção, como da limpeza e disponibilização de 

materiais. A estrutura física do Colégio é grande. A 

manutenção dos prédios e das várias áreas requer uma 
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logística sofisticada. O cotidiano da escola é pautado 

pela disponibilização e arrumação das áreas e salas de 

aula. A limpeza e a organização desses espaços é 

prioridade no dia a dia da instituição. 

O cotidiano e a organização das atividades são 

direcionados pela dinâmica das atividades de 

manutenção do Colégio, como folgas, férias e horários; 

disponibilidades são levadas em consideração na 

realização de trabalhos, exposições, eventos e festas. As 

tarefas de manutenção misturam-se às atividades de sala 

de aula. 

Alunos, professores e funcionários dependem uns 

dos outros, religam-se. Todo ato moral é um ato de 

religação, afirma Edgar Morin165. Regras e organização da 

convivência são guiadas pela dependência uns dos 

outros, pelas tarefas de todos, pelas metas estabelecidas. 

A dimensão da tríade humana, entendida como o 

entrelaçamento indivíduo-sociedade-espécie, explicita-

se, a todo tempo, no cotidiano escolar. 

Dilemas pessoais e domésticos de cada um dos 

membros da comunidade são vivenciados nas relações 

de trabalho e de poder existentes no Colégio. 

O acontecimento de requisição de materiais pela 

professora à responsável pelo almoxarifado mistura-se às 

condições climáticas e às demandas da rotina de sala de 

aula. Ao mesmo tempo que as necessidades dos corpos 

dos funcionários demonstram o excesso de calor da 

região, suas mentes indicam com precisão o 

                                                        
165 MORIN, Edgar, O método 6: ética, cit., p. 21. 
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encaminhamento das requisições, suas almas expressam 

preocupações com seus corpos, suas vidas familiares, 

íntimas. 

As ações pedagógicas reverberam no cotidiano 

das famílias dos alunos, na comunidade local: por vezes, 

a administração subestima seu significado no Município, 

na região. Objetivos e compromissos são sistematizados 

no Projeto Político Pedagógico; no manual de orientação 

dos professores; nas orientações aos funcionários e, nos 

desenvolvidos pelas variadas ações da Pastoral escolar e 

pela direção geral. A equipe de gestão acredita na 

construção de um mundo melhor, na preservação do 

planeta, no estreitamento dos relacionamentos com 

próximos e distantes. 

A presença do Colégio Santo André no Município 

é estampada nas páginas dos jornais locais, nos outdoors 

nas ruas da cidade, na dinâmica de empresas, como 

malharias, distribuidoras de materiais escolares, de 

alimentos, de construção civil e publicidade. 

A instituição recebe alunos e funcionários 

residentes em Municípios vizinhos e presta assessoria 

técnico-pedagógica para outras cidades. Os professores 

normalmente trabalham em outras escolas e faculdades, 

ou exercem atividades profissionais diferenciadas. 

O significado das ações das Irmãs de Santo 

André, na formação de milhares de pessoas da região, 

por mais de noventa anos, é reconhecido. Alunos atuais 

contam com orgulho as aventuras de seus pais e avós no 

Colégio; o uniforme usado pelos membros da 
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comunidade escolar é reconhecido nas ruas, nos 

estabelecimentos do Município; a estética dos 

funcionários do Colégio gera uma série de comentários e 

apreciações por parte e ex-alunos, ex-funcionários, ex-

professores e ex-diretores do Colégio. 

O Colégio é uma das primeiras instituições 

privadas criadas no Munícipio de São José do Rio Preto. 

Está localizado num dos pontos mais altos da área 

central da cidade. Cinco irmãs chegaram ao Brasil nos 

anos 1910, primeiro em Jaboticabal (1914) e depois em 

Araraquara (1916) e São José do Rio Preto (1920), com a 

missão de educar meninas. A estrutura de casas grandes 

e senzalas ocupava o território brasileiro no início do 

século XX. A chegada da Estrada de Ferro 

Araraquarense trouxe mudanças na dinâmica da vida do 

interior de São Paulo, descortinou teias de novidades, 

participação da diocese no processo de ocupação das 

vilas, criação de folhetins, da Associação Comercial de 

São José do Rio Preto e abertura de escolas. 

As irmãs se dedicaram, a princípio, à preparação 

das meninas para suas tarefas de organização das casas. 

Na metade do século XX, o Colégio recebeu os meninos, 

as classes tornaram-se mistas, fundou-se a escola de 

aplicação. No início do século XXI, a atitude 

vanguardista das irmãs ajustou-se às demandas da 

contemporaneidade, por meio do uso de recursos 

tecnológicos de informação e comunicação, discussão de 

ações inovadoras e significativas para todos. 

O cotidiano do Colégio é parte de uma rede 

complexa de condutas e rotinas dos membros da 
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comunidade escolar. A autoridade, a disponibilidade, a 

precisão nas orientações da responsável pela 

manutenção refletem seus desafios como pessoa, como 

membro da comunidade escolar, do Município, do 

planeta. 

Detalhes das rotinas do Colégio se transformam, 

se desfazem e se refazem. Ações previsíveis mudam, 

movimentam-se. Incômodo e incerteza integram os 

acontecimentos no cotidiano escolar. Morin166 escreve 

que o inesperado nos surpreende. Deve-se esperar o 

inesperado, superar nossas maneiras previsíveis de 

idealizar e teorizar. Deve-se acolher o diferente, o novo. 

O novo brota sem parar. 

O exercício de reconhecimento do inesperado, do 

múltiplo, do diverso, do cotidiano universal foi também 

valorizado por Agnes Heller. A intensidade das relações 

cotidianas marca a vida de cada um e, ao mesmo, tempo 

de todos. Para a autora, o homem da cotidianidade é 

atuante e fruidor, ativo e receptivo, mas não tem tempo 

nem possibilidade de se absorver inteiramente em 

nenhum desses aspectos; por isso, não pode aguçá-los 

em toda sua intensidade.167 

Desconfortos e inseguranças pertencem ao 

cotidiano do Colégio: em salas, na cantina organizada, 

nos bosques, nas reuniões pontuais. Há falta de tempo 

para fruir as realizações diárias, para refletir sobre os 

                                                        
166 MORIN, Edgar, Os sete saberes necessários à educação do futuro, cit., 

p. 30. 
167 HELLER, Agnes. Estrutura da vida cotidiana. In: ____. O 

cotidiano e a história. Tradução de Carlos Nelson Coutinho e 
Leandro Konder. São Paulo: Paz e Terra, 2004. p. 17. 



166 

ganhos e as perdas das variadas ações junto com os 

alunos, professores, coordenadores, funcionários, irmãs; 

há falta de encontros espontâneos, ausências no interior 

do pleno, perda da intensidade de sentimentos. 

Maffesoli descreve o cotidiano contemporâneo, 

indica que há evidencia dos valores, como o retorno da 

tribo, a importância do nomadismo, a pouca importância 

da permanência nos mesmos lugares, a realidade do 

cotidiano, a indiferença diante da política, o papel do 

corpo, a pulverização da pessoa, a saturação do 

individualismo, a ênfase no presente, o predomínio do 

hedonismo.168 

Há falta de tempo para convívio, priorização das 

relações de trabalho, gradual mercantilização das 

relações, pessoais e institucionais, ausência de tempo 

livre, crescente midiatização das intimidades, tudo está 

em movimento. Denuncia que há medo de pensar sobre 

o que estimula a exigências do ser, da sociedade atual. 

Apresenta a sociedade contemporânea como um 

laboratório a ser manejado com audácia.169 

A globalização, a ocidentalização e o 

desenvolvimento são para Morin170 os três alimentos da 

mesma dinâmica que produz uma pluralidade de crises 

interdependentes, justapostas, entre elas a crise 

cognitiva, as crises políticas, as crises econômicas e as 

                                                        
168 MAFFESOLI, Michel. A república dos bons sentimentos: 

documento. Tradução de Ana Goldberger. São Paulo: Iluminuras: 
Itaú Cultural, 2009, p. 97-103. 

169 MAFFESOLI, Michel, A república dos bons sentimentos: 
documento, cit., p. 9-15. 

170 MORIN, Edgar, A via para o futuro da humanidade, cit., p. 33. 
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crises sociais que produzem as crises da globalização, da 

ocidentalização e do desenvolvimento. 

A gigantesca crise planetária, afirma Morin, é a 

crise da humanidade que não consegue atingir o estado 

de humanidade. Apresenta o enlace de barbáries, aquela 

relacionada à não memória, à ocultação da origem, do 

arcaico, da tradição que destrói; e aquela barbárie que 

limita a vida humana ao cálculo, à técnica, ao lucro. O 

capitalismo, o desenvolvimento, na perspectiva do autor, 

é uma ameaça à humanidade. Essa crise traz, nela 

mesma, a destruição e aniquilamento de tudo, como 

ambivalências, oportunidades, chances.171 

Nesse contexto há frestas, possíveis fendas, o 

desafio posto pelos autores reside no risco, na ousadia 

de experimentar, de fazer diferente, de imaginar, desejar 

mais, inventar, assumir os mistérios, o que não é nada 

fácil. 

Experimentarmos nossos pensamentos, desejos 

reprimidos, estranhos a nós mesmos. Como educadores, 

assumimos a ousadia de aprender, compreender, 

descobrir, inventar nosso próprio presente, nosso 

tempo, nosso espaço, nossas relações com colegas e 

conosco e nos lançarmos para o futuro. 

Na relação com a pulsação do mundo, com o 

espírito do tempo, há variáveis emaranhadas, 

demasiadas incertezas. Essas afirmativas sugerem que, 

ao mesmo tempo, acontecimentos apresentam-se 

imprevisíveis, complexos, abertos. A crise produz a 

                                                        
171 MORIN, Edgar, A via para o futuro da humanidade, cit., p. 33-36. 
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transformação, a metamorfose. A falência do sistema 

expressa nos riscos atômicos, na degradação da biosfera, 

o descontrole da economia, as fomes, os conflitos 

étnico-político-religiosos podem gerar a desintegração 

do sistema e, ao mesmo tempo, gerar metamorfoses.172 

Convidados a resistir, a nos libertar, a viver, a 

superar o desespero, nos alegrarmos por meio de poesia, 

festa, comunhão, amor, fraternidade, solidariedade da 

intensidade. “Somos condenados a resistir”173. A 

resistência me faz relembrar a história de Chala e 

Carmela. 

O filme Numa escola de Havana174, dirigido por 

Ernesto Daranas, de 2015, é uma narrativa sobre 

encontros. Chala, menino de 11 anos, vive em condições 

difíceis, pais separados, mãe usuária de drogas. Carmela, 

professora, anciã da escola local, enfrenta problemas 

com a burocracia da escola e do sistema de ensino do 

país, saúde fragilizada, saudade de seus filhos. O 

encontro se dá na sala de aula. Mas os dilemas familiares 

do garoto e de Carmela não demoram a invadir o 

cotidiano da escola. A mistura de formas de violência 

política, afetiva e econômica é questionada pela 

determinação, cuidado e afeto dos personagens, e dos 

dois protagonistas, que em meio às inúmeras perdas, se 

encontram amorosamente no espaço da escola, no 

cotidiano da escola, e resistem. 
                                                        
172 MORIN, Edgar, A via para o futuro da humanidade, cit., p. 37-39. 
173 MORIN, Edgar, Rumo ao abismo?: ensaio sobre o destino da 

humanidade, cit., p. 155-156. 
174 NUMA escola de Havana [título Original: Conducta]. Direção: 

Ernesto Daranas. Elenco: Armando Valdes Freire, Yuliet Cruz, 
Alina Rodriguez. Cuba, 2014. Elenco: Alina Rodriguez, Armando 
Valdes Freire, Yuliet Cruz. 
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A vida cotidiana da escola apresenta tensões, 

contradições, crises, apesar de todo controle. As rotinas 

guiadas pelo trabalho da equipe de manutenção trazem a 

dinâmica do universal e do singular: a funcionária deita-

se ao chão para refrescar-se, descansar, ao mesmo tempo 

expõe o impacto das temperaturas do cerrado brasileiro 

sobre seu corpo, sua mente, seu humor. Suas falas 

representam o cansaço do trabalho, a irritação 

provocada pelas condições climáticas e, ao mesmo 

tempo, suas ações demonstram segurança, precisão na 

condução das informações, clareza nos 

encaminhamentos adequados para a organização da 

atividade, dos saberes adquiridos ao longo de sua vida. 

A vida cotidiana é heterogênea, hierárquica; a 

vida da funcionária, da professora, dos membros da 

comunidade escolar é heterogênea: organização do 

trabalho, vida privada, lazeres, descanso, atividade 

social, religiosidade, espiritualidade, humor, tristezas. 

São ordenadas em momentos, espaços, histórias de 

todos nas atividades da vida cotidiana: trabalho, 

contemplação, divertimento, afetividade. 

O ser humano nasce inserido no cotidiano e 

aprende a viver nele. A maturidade dos seres humanos é 

medida pela manipulação de suas relações com a 

natureza, as coisas, na comunicação com seus pares, 

ética comunitária. A história pessoal é também a história 

social da humanidade. A vida cotidiana é a vida do 

indivíduo. Morin usa a metáfora de uma solda, solda 

epistemológica. A fusão das esferas biológica e cultural. 

Somos 100% culturais e 100% naturais. 
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Há entrelace entre as indicações e modulações da 

vida, complexidade da natureza e desejos, pulsão, 

coração, razão, inteligência, afetividade dos indivíduos. 

Há solda, fusão, mistura. O cotidiano, as ações dos 

homens estão e são moldadas pelas demandas de seus 

entornos, sala de aula, escola, comunidade, país, 

Planeta: há religação das esferas. 

O indivíduo é, simultaneamente, ser particular e 

ontogênico, voltado para si em busca de atender às 

necessidades do eu genérico, filogênico, voltado para 

seus antepassados e herdeiros. O indivíduo carrega de 

forma consciente e inconsciente tanto a dimensão da 

individualidade e particularidade quanto da espécie e 

humanidade. 

As potenciais habilidades, saberes da 

humanidade, alargam os limites das atividades do 

homem no cotidiano. Para além do homo faber e 

economicus, abrem-se esferas menos controláveis, 

contabilizáveis, como a subjetividade, afetividade, amor, 

introspecção, paixão, poesia, loucura. O binômio razão e 

paixão é desmanchado, observa-se a potência de geração 

e regeneração da própria humanidade, a sabedoria 

desponta no cotidiano175, nas mais sutis ações na 

comunidade escolar. 

O entrelace das esferas humanas deve ser 

ensinado nas escolas; o contexto é de aprendizado de 

viver a vida, afirma Morin176. Os exercícios são de 

                                                        
175 MORIN, Edgar, Ensinar a viver: manifesto para mudar a educação, 

cit., p. 37. 
176 MORIN, Edgar, Ensinar a viver: manifesto para mudar a 

educação, cit., p. 82-185. 
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compreensão de si e dos outros, enfrentamentos das 

incertezas, escuta das narrativas de outros e outros 

lugares, busca das moralidades que valorizem a 

solidariedade, responsabilidade, reconhecimento, busca 

do que não conhecemos sobre nós mesmos e sobre os 

próximos e os distantes de nós. 

As ações individuais tornam-se objeto da ética 

humana. A conduta ética funciona como ideal das 

relações sociais, nas quais interesses particulares devem 

submeter-se a interesses comuns/vida cotidiana; a moral 

funciona como mediadora dessas relações entre 

particularidade e humanidade. Quanto mais vivenciadas 

e consideradas ética e moral, maiores serão os laços 

universais e coletivos. Quanto maior é a importância da 

moral, do compromisso pessoal, da individualidade e do 

risco na decisão acerca de uma alternativa dada, tanto 

mais facilmente essa decisão eleva-se acima da 

cotidianidade e menos se pode falar de uma decisão 

cotidiana. Quanto mais intensa é a motivação do homem 

pela moral, isto é, pelo humano-genérico, tanto mais 

facilmente sua particularidade se elevará à esfera da 

generalidade.177 

Não há apagamento da particularidade. Na 

perspectiva de Heller, há tendência das decisões de 

dimensão moral. A maioria das ações e escolhas tem 

motivação heterogênea; não é possível traçar uma linha 

divisória entre comportamento cotidiano e não cotidiano 

da dimensão humano-genérica. As formas de 

                                                        
177 HELLER, Agnes, Estrutura da vida cotidiana, in O cotidiano e a 

história, cit., p. 19-24. 
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compreensão da vida cotidiana são as artes e as ciências; 

há autoconsciência, memória da humanidade nas ações 

artísticas e a nas ciências da sociedade e da natureza. 

Nos corredores e pátios do Colégio havia 

comentários sobre as diferenças dos uniformes dos 

funcionários em geral. O pessoal da manutenção e 

administração usavam jalecos creme; as coordenadoras 

blusas listadinhas azul-claro; os professores jaleco 

branco bordado. Os queixumes sobre as vestimentas 

traziam, embutidos nas cores das roupas, reclames sobre 

funções, rendimentos, reconhecimentos, distinções 

características do ambiente de trabalho. Uma vez por 

semana, por três anos, os professores e funcionários 

vestiram-se igualmente, camiseta de algodão 

comemorativa do metatema anual. Iniciativa 

provocadora, todos se vestiam com a mesma intenção. 

Distinções hierárquicas simbolizadas pela 

diferença de uniformes expressavam as distinções de 

funções, saberes, responsabilidades, desejos, alegrias, 

conformidades e inconformidades com a estrutura de 

trabalho. O cotidiano é atarefado para todos, de várias 

maneiras os conflitos entre excesso de tarefas e falta de 

tempo colocam-se de forma doída nos corpos, mentes e 

nas almas dos trabalhadores escolares. O cansaço da 

responsável pela manutenção, as ausências de 

encontros, trocas, conversas e pensamentos, a diferença 

dos uniformes e as distinções existentes no dia a dia 

simbolizam os prognósticos da gradativa desumanização 

do homem ao longo da história, a degeneração da 
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imaginação da comunidade escolar, dos membros da 

cidade, da humanidade. 

O produtivismo, os interesses privados e o 

distanciamento entre a moral e a ética cimentam a 

falência do modo civilizatório ocidental em muitos 

lugares. Morin178 denomina esse processo, de 

descontrole do quadrimotor 

ciência/técnica/economia/lucro. Descontrole que traz a 

tendência à destruição. 

Quadrimotor é descrito por Morin como um 

sistema de carência ética: na ciência falta o juízo de 

valor, e a consciência do cientista; na técnica falta o 

significado da ação; no lucro falta a responsabilidade 

com a humanidade; na economia falta o sentido da vida. 

A fragilidade desse quadrimotor traz a emergência da 

ética da compreensão planetária, da solidariedade 

planetária. 

A comunidade de destino planetária, aquela que 

reconhece todos, alimenta todos, garante a sobrevivência 

de todos, é esquecida, ignorada pelo modelo civilizatório 

caracterizado pelo desiquilíbrio do quadrimotor. A 

destruição das relações de equidade, justiça e 

reconhecimento cria simultaneamente a imprevisível 

possibilidade de transformação, de metamorfose. Morin 

denomina a idade de ferro planetária e a pré-história do 

espírito humano, descreve a possibilidade de 

metamorfose, da destruição para a vida. O progresso 

científico-técnico oferece possibilidades de emancipação 

das exigências materiais, das máquinas, das burocracias, 
                                                        
178 MORIN, Edgar, A via para o futuro da humanidade, cit., p. 27-40. 
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das constrições biológicas da doença e da morte. O 

progresso também possibilita a morte coletiva por armas 

nucleares, químicas, biológicas, a degradação ecológica, 

prosperidade e horror, as várias potencialidades que se 

apresentam simultaneamente.179 

A imprevisibilidade, afirma Morin, pulsa no 

interior do planeta Terra. A constatação desesperadora 

comporta um princípio de esperança. As mutações são 

invisíveis e, logicamente, impossíveis antes que 

apareçam; sabe-se também que elas surgem quando os 

meios que um sistema dispõe se tornam incapazes de 

resolver seus problemas. A vida só é suportável se nela 

for introduzida não apenas a utopia, mas a poesia, ou 

seja, a intensidade, a festa, alegria, a comunhão, a 

felicidade, o amor180. A dimensão poética das práticas 

sociais interage com a dimensão prosaica, com o 

cotidiano da vida. 

O cotidiano do Colégio e do mundo é tecido por 

feituras, mistérios, riscos. A intenção libertária das 

irmãs, a inovação da professora e os riscos assumidos 

pelo Colégio tecem o ambiente de esperança. 

Conduzir a vida por meio da relação consciente 

do indivíduo com o humano-genérico é para Hellen um 

engagement moral, de concepção do mundo, e uma 

aspiração à autorrealização e à autofruição da 

                                                        
179 MORIN, Edgar, Rumo ao abismo?: ensaio sobre o destino da 

humanidade, cit., p. 91. 
180 MORIN, Edgar, Rumo ao abismo?: ensaio sobre o destino da 

humanidade, cit., p. 155. 
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personalidade181, atitude ordenadora das várias e 

heterogêneas atividades da vida. Superar a alienação, 

por meio de ações morais e políticas, acarreta ordenação 

da vida cotidiana e superação da desumanização da 

sociedade. 

O bosque do Colégio, considerado um pulmão 

verde no centro da cidade de São José do Rio Preto, 

com suas árvores quase centenárias de várias espécies 

nativas, situa-se no centro da propriedade. Ao seu redor 

os pátios e jardins interligam os quatro prédios que 

acolhem as diferentes séries, do ensino infantil ao 

ensino médio. A propriedade é de fácil acesso, ocupa 

um grande quarteirão. As ruas que o contornam ficam 

congestionadas, apesar de possuir áreas de 

estacionamento. 

Papelarias, restaurantes, prestadores de serviços 

escolares encontram-se próximos. Quinta-feira é dia de 

feira. Novos espaços e dinâmicas juntam-se ao cotidiano 

da Escola: visitas organizadas dos alunos para compra de 

pastéis, saídas inesperadas dos adolescentes para a 

compra de quitutes e frutas. 

Caminhadas à feira, aos cafés, aos restaurantes, às 

papelarias próximas à propriedade insinuam um 

discurso sobre espaço, trajetórias, trajetos, caminhantes, 

pedestres. Michel de Certeau182 analisa as caminhadas na 

cidade de Nova York, apresentando-as como formas de 

                                                        
181 HELLER, Agnes, Estrutura da vida cotidiana, in O cotidiano e a 

história, cit., p. 40. 
182 CERTEAU, Michel de. Caminhadas pela cidade. In: ____. A 

invenção do cotidiano: artes de fazer. Tradução de Ephraim Ferreira 
Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. v. 1, p. 169-191. 
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enunciação. As caminhadas podem ser compreendidas 

como modalidades a serem analisadas quanto aos tipos 

de relações que mantêm com os percursos: valor de 

verdade, valor cognitivo, valor dever-fazer. Caminhada 

como suspeita, risco, transgressão, fala. Convertemo-nos 

em caminhantes da anunciação. 

Ao entrar no espaço do Colégio, observa-se 

professores e alunos, do ensino médio e do ensino 

fundamental II, sentados à sombra das árvores dos 

bosques. As aulas ao ar livre, aulas livres, aulas no 

bosque, implicam planejamento rigoroso, mais 

organização do tempo, tarefas específicas, para que os 

alunos não se dispersem, e mais cuidado na caminhada 

pelo bosque. 

Muitas vezes se veem os alunos do ensino infantil 

a passear, deslumbrados com formigas, joaninhas, 

florezinhas, professoras cantarolando melodias 

conhecidas. Qual seria o significado, as histórias sobre 

mover-se da sala de aula para o espaço externo, em 

maior contato com a natureza? 

Certeau183 refere-se a uma retórica da caminhada. 

Há modelagem de percursos, assim como há modelagem 

de frases e descrições por meio de estilos e uso da 

linguagem. Estilo representa a dimensão singular, 

maneira de ser no mundo, na escola; uso refere-se à 

norma de como ser no mundo, na escola. Há 

ordenamento instituído nas práticas do espaço, nas 

formas das caminhadas, na linguagem. 

                                                        
183 CERTEAU, Michel de, Caminhadas pela cidade, in A invenção do 

cotidiano: artes de fazer, cit., v. 1, p. 179. 
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O intervalo entre as aulas provoca novas 

religações entre funcionários, professores e alunos. Na 

sala dos professores, recados, informes, festas, 

campanhas são realizadas pelos funcionários. Fome, 

cansaço, preocupações fazem parte do tempo de 

descanso. No pátio, funcionários olham discretamente e 

cuidam dos adolescentes mais alegres, das crianças 

menos carinhosas. Instalam-se jogos de vigia, olhares 

atentos dos funcionários sobre os estudantes quando se 

encontram, desencontram, conversam com intimidade. 

Trajetos e trajetórias são enunciados. Na sala dos 

professores: o nascimento do filho do colega, a doença 

do parente próximo, as compras de liquidação, a 

preparação da festa, as férias desejadas, sem falar na 

minuciosa agenda de desafios escolares, conteúdo, 

avaliação, cadernetas, indisciplinas, inclusão, decepção, 

delicadezas de uns, maus tratos de outros. No pátio, o 

namoro, a paquera, a internet, o show, o presente, a 

comida, o regime, o jogo de futebol, a brincadeira de 

mau gosto, a imaginação. 

Certeau, ao descrever a dinâmica das caminhadas 

na cidade, considera que tudo se passa como se uma 

espécie de cegueira caracterizasse as práticas 

organizadas da cidade habitada. Para ele, as redes desses 

escritos avançando e entrecruzando-se compõem uma 

história múltipla, sem autor nem expectador, formada 

em fragmentos de trajetórias e em alterações de espaços: 
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com relação às representações, ela permanece 

cotidianamente, indefinidamente, outra.184 

Muitos esperam o pior do horário de intervalo. Os 

alunos poderiam explodir seus descontentamentos nos 

relacionamentos com os colegas. Os funcionários, 

posicionados estrategicamente em pontos de observação, 

esperam por brigas, desacatos, discussões. A música alta 

parece garantir os diálogos, ou pelo menos o bit das 

conversas. O cardápio da cantina retirou o açúcar, os 

refrigerantes e propôs uma dieta à base de frutas, 

cereais, sucos de fruta. Os alunos ocupam as passagens, 

sentam-se no meio dos caminhos, à sombra das árvores, 

próximos às paredes, onde se encostam para conversar. 

As brigas são raras, a vigilância atenta. Espaços com 

multiplicidade de fragmentos, o cotidiano se constrói a 

partir desses pequenos detalhes, que requerem 

percepção. 

As caminhadas, para Certeau, são relatos de 

práticas de espaços, como arte moderna da expressão 

cotidiana, por meio de figuras de linguagem, como a 

sinédoque, substituição de termos, assíndeto, supressão 

de termos. A caminhada selecionaria/fragmentaria 

espaços percorridos; saltaria ligações e partes inteiras; 

omitiria, substituiria, inventaria ideias, falas, intenções, 

sonhos novos. 

A funcionária que cuida do jardim, com seu time 

de jardineiros, sinaliza as consequências da seca, da 

chuva muito forte; os novos brotos; as quedas dos galhos 

                                                        
184 CERTEAU, Michel de, Caminhadas pela cidade, in A invenção do 

cotidiano: artes de fazer, cit., v. 1, p. 171. 
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e das árvores pela ventania, a tempestade, o incidente. 

Descreve de maneira sutil os novos cenários e as 

configurações dos jardins e implicações deles 

decorrentes: sacrifício da árvore tombada, visita à horta, 

cuidados com o número crescente de morcegos e 

roedores, dinâmica da natureza no Colégio. Alunos, 

professores e funcionários são informados das 

transformações dos jardins durante suas caminhadas. Na 

sala de aula, as novidades sempre geram algum tipo de 

comentário. Novas informações sobre os jardins, sobre a 

vida, sobre o mundo são tecidas a todo tempo. 

Professores, funcionários e alunos do ensino 

infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 

circulam entre os espaços. Muitos professores lecionam 

em mais de um segmento; alunos têm irmãos em outros 

setores, ou pais e professores em outros segmentos; 

funcionários atendem às demandas setoriais, mas devem 

estar alertas às requisições dos outros setores. Por vezes, 

a falta de comunicação causa algum dano. 

Entendido como discurso relativo ao lugar e ao 

não lugar de origem da existência concreta, relato 

bricolado, história fragmentada, simboliza a 

metamorfose das práticas sociais no metrô, bares, lojas e 

parques. Há processos típicos da subjetividade 

manifestada no discurso sobre as caminhadas. Caminhar 

é ter falta de lugar, é procurar o destino e esquivar-se do 

outro, é encontrar-se com os mitos. 

Narrativas imaginárias sobre os lugares são 

espontaneamente criadas: delicadeza das professoras do 

ensino infantil, ansiedade dos alunos do ensino médio, 
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diversidade dos alunos e docentes do ensino 

fundamental I e II. 

Sobreposição das narrativas imaginárias das festas 

e celebrações reúnem alunos e professores do Colégio. 

Nos eventos, outro tecido de relações se forma a partir 

da diversidade dos imaginários da comunidade escolar 

sobre si mesma. Discursos, justificativas, narrativas 

coletivas apresentam-se, metamorfoseiam as 

particularidades e constituem totalidade aberta. 

Nas caminhadas, menciona Certeau, os pedestres 

reconhecem nomes e símbolos. Nomes de lugares 

aparecem como expressão de tríade simbólica: o crível, 

verdade autorizada; o memorável, o que se repete e se 

legitima; o primordial, fundamental, o incontrolável, 

estruturado, inexplicável. A sobreposição de camadas de 

interpretação sobre o crível, o memorável e o primordial 

fundamentam a descrição do cotidiano do Colégio. 

Como paráfrase, o aspecto crível é identificado 

nas relações entre professores e alunos no processo de 

ensino e aprendizagem; no conteúdo selecionado 

determinado pela lei, pelo Colégio, pelo professor, 

aceitos ou recusados pelos alunos; nas relações entre 

funcionários, professores e seus superiores. 

Metodologia, disciplina, ordem, eficiência, pontualidade, 

reconhecimento e valorização transformam-se em 

critérios da verdade. 

Os sujeitos da comunidade escolar selecionam ao 

mesmo tempo, de maneira inconsciente e consciente, o 

que é memorável, manifesto no conjunto de relatos de 
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dispersão e religação do tempo, das memórias e 

palavras. Esse conjunto de narrativas fornece o tom do 

cotidiano escolar: perspectivas sobre educação, 

formação, moralidade, ética. Documentos diversos 

registram as impressões localizadas sobre as 

possibilidades de construção de uma comunidade de 

destino humanitária. 

A dimensão primordial centra-se no humanismo 

universal; a capacidade de sonhar; maneiras de ocupar 

os espaços, de passar, de estar com e pelo outro; 

localização do sujeito da enunciação como esperançoso. 

Desejo de interligação com a estrutura espacial 

imaginária deve animar a educação, a comunidade 

escolar, o Colégio. Certeau relembra que praticar o 

espaço é, portanto, repetir a experiência jubilatória e 

silenciosa da infância. É, no lugar, ser outro e passar ao 

outro.185 

A dialogia entre as dimensões da comunidade do 

cotidiano e do planeta estimula a comunidade escolar a 

anunciar a esperança pela metamorfose, pelas 

transformações das relações de injustiça, exclusão, 

desamores em narrativas imaginárias de justiça, 

reconhecimento, amores. 

Lévi-Strauss concluiu “entre o ser e não ser, não 

cabe ao homem escolher. [...] realidade do ser, que o 

homem sente no mais profundo de si como a única 

capaz de dar razão e sentido aos seus gestos cotidianos, à 

sua vida moral e sentimental, às suas escolhas políticas, 

                                                        
185 CERTEAU, Michel de, Caminhadas pela cidade, in A invenção do 

cotidiano: artes de fazer, cit., v. 1, p. 191. 
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ao seu engajamento no mundo social e natural, a seus 

empreendimentos práticos e suas conquistas 

científicas”.186 

O poeta convida a compreender o 

incompreensível e, com ele, estabelecer uma intimidade 

universal. É interessante compreender os detalhes das 

rotinas cotidianas do Colégio, explícitas nas ações dos 

membros da comunidade escolar e, ao mesmo tempo, a 

escuta atenta dos silêncios mantidos ou produzidos por 

ela. É agradável compreender as intenções, desejos, 

sonhos da proposta pedagógica da escola e os obstáculos 

que impedem a realização de seu projeto. A 

compreensão é a chave do compromisso do Colégio com 

a comunidade e com o mundo. A compreensão é o 

desafio da escuta poética do mundo, sem que seu lado 

prosaico seja descartado. 

Portanto, podemos assumir, com plena 

consciência, o destino antropológico do homo sapiens-

demens, afirma Morin, isto é, jamais cessar em nós o 

diálogo entre sabedoria e loucura, ousadia e prudência, 

economia e despesa, temperança e consumação, 

desapego e apego. É aceitar a tensão dialógica, que 

mantém em permanência a complementariedade e 

antagonismo entre amor-poesia e sabedoria-

racionalidade.187 

                                                        
186 LÉVI-STRAUSS, Claude. O homem nu. Tradução de Beatriz 

Perrone-Moisés. São Paulo: Cosac Naify, 2011. p. 670. (Mitológicas, 
v. 4). 

187 MORIN, Edgar. Amor, poesia e sabedoria. Tradução de Edgard de 
Assis Carvalho. 7. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2005. p. 12. 
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O diálogo é constitutivo do espaço escolar. O 

diálogo entre o que é consciente e inconsciente aos 

indivíduos com eles mesmos e com os que os rodeiam. 

Diálogos na sala de aula, nos corredores, nos pátios, nas 

salas de materiais, em todos os lugares internos da 

comunidade escolar e nos lugares externos à 

comunidade escolar, nas casas dos alunos, nas casas dos 

familiares dos alunos, nos lugares comerciais, religiosos, 

parques que alunos e seus familiares frequentam, enfim 

a comunidade local à qual a Escola pertence. Ocupam-se 

os espaços com o esforço de reconhecimento das 

intenções, reações, condições de ação. 

O espaço da comunidade escolar é o do cotidiano. 

As ações, sentimentos de funcionários, professores e 

alunos trazem para a escola marcas, levam sulcos para 

outros espaços. Sulcos em suas vidas, no cotidiano 

escolar, em muitos lugares. Ações afetivas, éticas, 

imaginativas. 
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Imaginação 
 

Nada lhes sobrou. 
Uma vida não basta ser vivida: também precisa ser sonhada. 

Mario Quintana188 
 

O longa metragem Tempero da vida189 narra a 

história de um professor de astrofísica, Fanis Iakovidis. 

Nos anos 50, durante sua infância, a astronomia e 

gastronomia se unem. Seu avô o ensina a cozinhar, 

admirar o cosmos, os arredores, as pessoas, observar as 

consequências da guerra, como a intolerância entre 

gregos e turcos. Adulto, de volta à cidade natal, vai em 

busca de seus queridos, sentimentos, memórias. O avô 

havia falecido, um grande amor havia partido. O drama 

trata de perdas, descontinuidades, memórias, legados, 

desesperos, acontecimentos, transformações. 

O protagonista do filme tornou-se apaixonado por 

descobertas, por aprender, pelo conhecimento. O afeto 

do avô estimulou o menino a relacionar as várias áreas 

de conhecimento espontaneamente. O ancião 

interessado por política, matemática, astronomia, 

culinária, temperos, apresentou ao garoto a beleza da 

integração dos saberes. O jovem apura a habilidade de 

experimentar, ao longo de sua trajetória de vida, e 

procurar a si mesmo, enquanto parte do cosmo, do 

mistério da vida, da poesia. O rapaz apreendeu a sutileza 

                                                        
188 QUINTANA, Mario, Para viver com poesia, cit., p. 31. 
189 TEMPERO da vida [título original: Politiki kouzina]. Direção: 

Tassos Boulmetis. Grécia, 2003. Elenco: Georges Corraface, Ioklis 
Michaelidis, Tamer Karadagli. 
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e leveza de pensar a culinária, os astros, seus próprios 

sentimentos. 

Rubem Alves,190 contava histórias do zen-

budismo. Uma das prediletas, a contava como um 

mantra, era a descrição da cena, na qual uma pessoa à 

beira do abismo, em situação de horror e limite, 

conseguia manter o cuidado com a percepção dos 

arredores, os frutos a serem degustados; mesmo na 

diversidade, ela percebia o sabor das coisas. 

Saber, sabor, ato de educar, assemelha-se ao ato 

de cozinhar, sugere Alves191, estímulos a todos os 

sentidos do corpo. Professores e alunos, 

experimentando de tudo, aos poucos, com liberdade de 

testar, ousar; instala-se uma ordenação caótica 

experimental. Sobreposições de ações, receitas, 

programas transparentes misturam-se a opacidade de 

expectativas com resultados de intenções da aula, do 

cardápio; todos são envoltos em atmosfera de amor, 

prazer, sabor, espera, expectativa, riscos. 

Na cozinha há de se considerar os movimentos 

desarrumados de escolha de cardápio, busca de 

ingredientes, experimentação de temperos e especiarias, 

ajuste do calor, procura de utensílios adequados; esses 

movimentos geram certa ansiedade e incerteza sobre o 

resultado das escolhas. Na escola há de se considerar as 

desarrumações das expectativas de todos, a necessidade 

de acesso à universidade, o ingresso no mercado de 

trabalho, os limites dos materiais didáticos, os 

                                                        
190 ALVES, Rubem. Morangos. Campinas: Papirus, 1987. 
191 ALVES, Rubem, Lições do velho professor, cit., p. 7-11. 
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protocolos de avaliação, participação. Incertezas, 

desencontro, também encontro, ordem das misturas e 

desordem dos materiais utilizados: há também 

organização. 

Ordem, desordem, organização, interações. Morin 

descreve um circuito tetralógico − ordem, desordem, 

organização, interações − para refletir sobre a origem 

física da vida. A descrição consta no Método 1: a natureza 

da natureza192, primeiro volume dos seis volumes do 

Método. Os encontros, as interações implicam desordem, 

desigualdades, turbulências, agitações; a organização 

pressupõe as interações, os encontros. O cientista, ao 

estudar a natureza, contempla sua própria fragilidade, ao 

perceber o grau de incerteza de suas ações, a 

indeterminação, multiplicidade, descontrole que seus 

estudos e descobertas podem gerar. Ele encontra-se com 

o que não pode explicar, prever, pressentir. Há na 

ciência, na culinária e na pedagogia a necessidade de 

encontros, desencontros, interações, organizações e 

desarrumações, e tudo de novo. Há imaginação, 

intensidade, busca. 

A vida há de ser vivida integralmente, é 

indispensável a religação dos sentimentos, da razão, da 

imaginação, do corpo, da poesia e da prosa. A 

proposição de Morin sugere que a pedagogia se 

preocupe com o “saber viver”, a “arte de viver”193. A 

composição entre o desejo de viver e o ensino de saber 

                                                        
192 MORIN, Edgard. O método 1: a natureza da natureza. Tradução de 

Ilana Heineberg. Porto Alegre: Sulina, 2008. p. 62-72. 
193 MORIN, Edgar, Ensinar a viver: manifesto para mudar a 

educação, cit., p. 15. 
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viver. Viver ultrapassa tempos e espaços locais, 

locomove-se para os cenários e temporalidades da 

civilização, de nossos compromissos planetários: 

estamos religados, conectados. 

Em seus trabalhos sobre a religação dos saberes194 

e os setes saberes necessários para educação do futuro195, 

ele trata da reforma do ensino, da educação, dos 

educadores. A educação é um dos caminhos, uma das 

vias para a transformação das ações dos homens no 

Planeta, uma das vias para a metamorfose da história 

humana. 

No contexto de policrises, ecológica, social, 

urbana, demográfica, política, religiosa, diluições das 

tradições e culturas, cisão das universalidades e 

semelhanças, esgarçamentos das relações humanas, há 

necessidades e reparos, realinhamento das ações dos 

homens, emergência de rememorar o que é importante 

para viver a vida. 

As catástrofes naturais e a destruição sob a 

responsabilidade dos homens conduzem ao cenário de 

desintegração social, conflitos sociais, riscos nucleares, 

degradação da biosfera, fome generalizada, desastre 

étnico-religioso-político. Essas catástrofes sinalizam 

movimentos de mudança, de metamorfose. Metamorfose 

é a capacidade criadora, inventiva. Tudo está por ser 

criado, escreve ele: procura de novas origens, de novas 

                                                        
194 MORIN, Edgar, A religação dos saberes: o desafio do século XXI, 

Jornadas temáticas (1998, Paris) idealizadas e dirigidas por Edgar 
Morin, cit., p. 15. 

195 MORIN, Edgar, Os sete saberes necessários à educação do futuro, cit., 
p. 13. 
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posturas, pensamentos, ações que ultrapassem relações 

simplistas, binárias, entre mundialização e 

desmundialização, crescimento e decrescimento, 

desenvolvimento e envolvimento, conservação e 

transformação. 

Nossos contextos são multifocais e 

multidinâmicos, relacionam-se entre si 

imprevisivelmente, de forma caótica, atemporal, em 

vários espaços. Existe uma sensação de movimento 

espiralado, como uma flecha em direção ao futuro.196 

A metáfora de flecha tempo é usada por Ilya 

Prigogine no ensaio Ciência, razão e paixão. A flecha é 

direcionada para o futuro, entendido como futuro 

plural, imprevisto, incerto, obscuro, desafiador da 

imaginação de todos, na compreensão deles mesmos. 

Ele apresenta como exemplo, a transformação dos 

rumos dos estudos da física no último século. Relata as 

mutações de perspectivas físicas e matemáticas de 

compreensão dos fenômenos da perspectiva de leis 

deterministas, de previsibilidade, controle, certeza, para 

leis de probabilidades, imprevisibilidades, descontrole, 

incertezas; discute a ideia de tempo não linear, crises, 

bifurcações, complexidades. Os fenômenos são 

multiplicidades de microacontecimentos, um 

acontecimento é um fenômeno múltiplo.197 

                                                        
196 MORIN, Edgar, A via para o futuro da humanidade, cit., p. 23-45. 
197 PRIGOGINE, Ilya. Ciência, razão e paixão. Organização de 

Edgard de Assis Carvalho e Maria da Conceição de Almeida; 
tradução de Edgard de Assis Carvalho et al. 2. ed. rev. ampl. São 
Paulo: Livraria da Física, 2009. p. 84-120. 
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Ao refletir sobre as leis da termodinâmica, 

Prigogine esclarece que os movimentos das partículas 

físicas em forma de onda são ambíguos, imprevisíveis. 

Descreve a condição da ciência como infantil, em 

crescimento, sob a razão humana; reafirma a 

necessidade da curiosidade e espanto com as 

descobertas; mostra-se esperançoso. “Minha esperança é 

de que as gerações futuras aprendam a conviver com o 

espanto e com a ambiguidade.”198 

As estruturas dos acontecimentos são dinâmicas, 

se interligam, religam passado e futuro do próprio 

acontecimento; não há previsibilidade da direção para o 

futuro, não há linearidade, há crises, bifurcações das 

ações de todos, flutuações, transitoriedades dos 

fenômenos, trajetos não lineares, fluidos, 

desorganizados. 

Nessa toada de espanto, ambiguidades, mudanças, 

observa-se o fenômeno da educação, das práticas 

educativas e escolares no Brasil. Com a humildade dos 

cientistas que enfrentam as incertezas, as ramificações, 

as ambiguidades, a metamorfose, a tarefa de 

compreensão da educação se instala. 

Compreender as possibilidades e 

impossibilidades das ações do Ministério da Educação 

(MEC) requer atitudes de esperança. Em setembro de 

2015, o Governo Federal disponibilizou no site do MEC 

uma apresentação da Base Nacional Comum Curricular, 
                                                        
198 PRIGOGINE, Ilya. Carta para as futuras gerações. Folha de 

S.Paulo, 30 jan. 2000, Mais. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs3001200004.htm>. 
Acesso em: 19 mar. 2016. 
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iniciativa prevista no Plano Nacional de Educação 

(PNE).199 

O PNE foi aprovado pelo Congresso Nacional em 

julho de 2014. As metas do plano, a ser executado, 

monitorado e cumprido em dez anos (2014-2024) são: 

erradicação do analfabetismo; universalização do 

atendimento escolar; superação das desigualdades 

educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e 

na erradicação de todas as formas de discriminação; 

melhoria da qualidade da educação; formação para o 

trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 

promoção do princípio da gestão democrática da 

educação pública; promoção humanística, científica, 

cultural e tecnológica do país; aplicação de recursos 

públicos em educação como proporção do Produto 

Interno Bruto (PIB), que assegure atendimento às 

necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 

equidade; valorização dos profissionais da educação; 

promoção dos princípios de respeito aos direitos 

humanos, à diversidade e à sustentabilidade 

socioambiental.200 

A lei tem como objetivo geral alinhar ações das 

unidades federativas na realização dos planos de 

educação estaduais e municipais, para que assegurem a 

                                                        
199 BRASIL. Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano 

Nacional de Educação − PNE e dá outras providências. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2014/lei/l13005.htm>. Acesso em: 15 set. 2015. 

200 BRASIL. Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano 
Nacional de Educação − PNE e dá outras providências. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2014/lei/l13005.htm>. Acesso em: 15 set. 2015. 
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articulação das políticas educacionais com as demais 

políticas sociais, particularmente as culturais; 

considerem as necessidades específicas das populações 

do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, 

asseguradas a equidade educacional e a diversidade 

cultural; garantam o atendimento das necessidades 

específicas da educação especial, assegurando o sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e 

modalidades; promovam a articulação interfederativa na 

implementação das políticas educacionais.201 

A construção de uma Base Nacional Comum 

Curricular apresenta-se como pressuposto para a 

construção dos diversos planos de educação. A Base 

Nacional Comum Curricular, conhecida como Base 

Comum, é uma proposta de agrupar componentes 

fundamentais do sistema educacional, como formação 

de professores, material, didático, processos avaliativos 

externos. Apresenta sete princípios comuns: concentra-

se nos conhecimentos, habilidades e valores essenciais 

que todos devem aprender para o seu pleno 

desenvolvimento e o desenvolvimento da sociedade; 

prioriza a clareza e a objetividade; baseia-se em 

evidências de pesquisas nacionais e internacionais; tem 

obrigatoriedade para todas as escolas de educação básica 

do Brasil; reconhece a diversidade cultural como parte 

integrante; reafirma o respeito à autonomia dos sistemas 

de ensino na construção de seus currículos e das escolas 

na construção de seus projetos pedagógicos; propõe a 

                                                        
201 BRASIL. Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano 

Nacional de Educação − PNE e dá outras providências, cit. 
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construção de ações com colaboração entre União, 

Estados e Municípios e realização de consultas 

públicas.202 

A iniciativa parte do pressuposto de que haja 

objetivos essenciais mínimos nos planos de educação. 

Objetivos que garantiriam o respeito ao direito ao 

aprendizado, viabilizariam o acesso às diferentes etapas 

da educação formal e promoveriam a equidade de 

oportunidades. 

A discussão sobre a eficácia da legislação, Lei de 

Diretrizes e Bases, Parâmetros Curriculares Nacionais, 

Plano Nacional de Educação e, futuramente, Base 

Nacional Comum Curricular, implica atitude de 

esperança, espera e resistência, amor e compreensão, 

paixão criadora, expressão importante de Morin, paixão 

como condição para a mudança da educação. A 

democratização cultural planetária traz a possibilidade 

de repensar todo o sistema de ensino203. A discussão 

sobre a eficácia legislativa retoma a questão do 

significado dado aos projetos políticos pedagógicos das 

escolas. 

O documento que norteia as ações escolares é 

chamado de Projeto Político Pedagógico (PPP), que 

apresenta os objetivos, propósitos, metodologias, 

estratégias e referências pedagógicas para as condutas da 

comunidade escolar. A distribuição e descrição das 
                                                        
202 BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.org.br/wp-
content/themes/bnce2014/arquivos/revistaBNCE_completa_spreads
.pdf>. Acesso em: 15 set. 2015. 

203 MORIN, Edgar, Ensinar a viver: manifesto para mudar a 
educação, cit., p. 180. 
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funções dos membros da comunidade são feitas em 

outro documento, o Regimento Interno. O Regimento 

Interno é uma das estratégias de organização do trabalho 

escolar, que emerge do PPP. 

Na elaboração do PPP, o grupo de gestores do 

Colégio desejou que ele fosse uma carta compromisso da 

escola para as famílias, a comunidade. O PPP pode ser 

entendido como uma maquete. 

Domenico De Masi204 discute o sentido da palavra 

projeto e destaca significados, como modelo, maquete, 

pattern. As maquetes são na arquitetura, por exemplo, o 

esforço de materialização das ideias e sensações de 

luminosidade, frescor, acessibilidade, aconchego, beleza, 

estética. Os modelos tridimensionais são, na escultura e 

na arquitetura, uma previsão e uma pré-avaliação da 

consistência da futura construção da peça, da 

construção. 

Projeto como pattern ou padrão é um conceito 

comum na sociologia, antropologia e etnologia, usado 

como esquema, padrão constante, sistema, costume, 

hábito de uma comunidade; na informática indica 

percurso preestabelecido; na biologia se refere a vários 

tipos de regularidades, como no DNA. 

De Masi mostra que os modelos são metáforas 

que ilustram e explicam uma organização; cada um deles 

contém uma parte da verdade e apresenta problemas 

específicos. Ele toma as palavras modelo, pattern, 

                                                        
204 DE MASI, Domenico. O futuro chegou: modelos de vida para uma 

sociedade desorientada. Tradução de Marcelo Costa Sievers. Rio 
de Janeiro: Casa da Palavra, 2014. p. 16-29. 
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maquete e as utiliza como espaços para compreensão da 

nova sociedade, para minimizar o desnorteio que nos 

cerca. 

Tomo a ideia do PPP como metáfora da condição 

da escola, da educação, como aventura projetista do 

Colégio para o futuro e o presente da educação e da 

sociedade. Sugiro que projetos são criações, invenções a 

serem experimentadas, testadas, resultados de demandas 

de circunstâncias, circunstâncias que são móveis, 

mutáveis, múltiplas, irregulares, fragmentadas, unas, 

parciais, totalidades em desdobramento contínuo. 

Aposto na ideia, no conceito, mas não me fixo neles. 

Gilles Deleuze e Felix Guattari205 usam a imagem 

de um pássaro para explicar a noção de conceito. O 

pássaro transcende as classificações, ele é mais. É 

expressão de cores, cantos, modos, voos. O conceito é 

um sobrevoo, relação entre limites e pontes, pontes 

moventes, entre finitudes e imensidão de seus 

componentes. O conceito é ato de pensamento, 

pensamento operando em alta velocidade, infinita. A 

metáfora do pássaro do sobrevoo dá leveza ao 

significado da ideia de conceito. 

O conceito de Projeto, do Projeto Político, 

Pedagógico é apenas o nome para a fluidez e velocidade 

das intenções, pensamentos daqueles que o escreveram 

e daqueles que o tomam como estímulo para seus 

pensamentos e ações. Ele está em mutação é expressão 

                                                        
205 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é filosofia. 2. ed. 

Tradução de Bento Prado Jr. e Alberto Alonso Muñoz; revisão de 
Claudia Moraes. São Paulo: Editora 34, 1997. p. 27-36. 
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de lugares, geografias, tempos, histórias, afetos, sonhos, 

desejos; está em “relação com estado de coisas, ou de 

corpos, bem como às condições desta relação”.206 

O PPP do Colégio Santo André foi escrito em 

2011, elaborado pela equipe de gestores do Colégio, com 

a contribuição dos professores. É uma carta de intenção, 

um mapa de desejos da comunidade escolar sobre 

ensino, educação e a sociedade207, uma maquete e ao 

mesmo tempo um documento aberto, em construção, 

atualizável, um sobrevoo. Essas características do PPP, 

de ser lista de sonhos e desejos, de ser maleável, 

proporcionam a equipe gestora do Colégio 

possibilidades inimagináveis de manejo do ensino, da 

criatividade da comunidade escolar. 

No texto, a equipe gestora do Colégio reafirma a 

função social da escola, expressa na Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB), Lei n. 9.394/96, especificamente reitera 

que escola deve: formar indivíduos capazes de pensar e 

aprender permanentemente em um contexto de avanço 

das tecnologias e modificações das relações; promover 

formação global para atender à necessidade de maior e 

melhor qualificação e desenvolvimento de atitudes e 

disposições para a vida em uma sociedade em constante 

transformação; desenvolver conhecimentos, capacidades 

e qualidades para o exercício autônomo, consciente e 

crítico da cidadania; formar sujeitos éticos e solidários.208 

                                                        
206 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix, O que é filosofia, cit., p. 35. 
207 COLÉGIO SANTO ANDRÉ. Projeto Político-Pedagógico. 2011. p. 
5. Documento disponível para circulação interna. 

208 COLÉGIO SANTO ANDRÉ. Projeto Político-Pedagógico. 2011, 
cit.,, p. 4. 



198 

Essas tarefas desafiadoras são coordenadas e 

implementadas pelo colegiado gestor da instituição. Esse 

colegiado é formado pela diretora geral, assistentes de 

direção dos quatro setores, coordenadora da pastoral, 

orientadoras educacionais e coordenadoras dos setores. 

O grupo de coordenadoras dos quatro setores do 

Colégio reúne-se semanalmente. Nessas reuniões são 

discutidos afazeres rotineiros, as atividades que 

compõem o calendário escolar anual e dilemas. Os 

dilemas referem-se ao manejo das relações dos 

professores e seus colegas, dos professores e alunos, dos 

professores e funcionários. A discussão dos dilemas 

semanais ocupa boa parte da reunião. 

Imagino, e ao mesmo tempo, crio uma memória, 

questiono um pouco a linearidade do tempo e me 

desapego do meu próprio de medo de convidar Edgar 

Morin, Darcy Ribeiro e Paulo Freire para uma reunião 

de coordenação no Colégio. Esses autores iluminam as 

práticas educativas com seus exemplos e escritos. 

São as ideias de Oliver Sacks209 que inspiram essa 

experiência de escrita imaginária. O conjunto de ensaios 

intitulado O antropólogo em Marte foi escrito quando o 

autor estava passando por uma experiência diferente: 

escrevia com a mão esquerda porque havia sido operado 

do ombro direito, era destro, e escreveu a narrativa de 

maneira lenta. 

                                                        
209 SACKS, Oliver W. Um antropólogo em Marte: sete histórias 

paradoxais. Tradução de Bernardo Carvalho. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2006. 
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A lentidão é uma das características de situações 

que requerem ajuste, readequação, reinvenção de 

comportamentos, recuperação, aceitação, desistência, 

conformidade. A lentidão está presente no conjunto das 

sete narrativas de casos clínicos relatados por Sacks. 

Mais uma característica dessas narrativas de Sacks 

é a circularidade do tempo; a memória é tratada de 

maneira holográfica nas experiências vividas pelos 

sujeitos atendidos por ele e colegas; o tempo assume 

certa circularidade e, como num holograma, não há 

término nem início de acontecimentos, há a constituição 

deles de maneira continuada e inacabada. Vale 

relembrar três dos casos. 

Um deles é a história de um pintor daltônico que, 

ao receber oferta de uma cirurgia para auxiliá-lo na 

capacidade de discernir cores, perda que sofreu de 

maneira abrupta, opta por não ver cores, uma vez que 

passou a apreciar a experiência de distinguir tons e 

sensações monocromáticas de forma mais significativa 

para ele mesmo. Sua memória de cores foi substituída 

pela memória monocromática de tons do branco ao 

preto. 

Em outro caso, Sacks acompanha por muitos anos 

Greg F., que ficou internado numa clínica para doentes 

mentais, O último hippie é o título do ensaio. Greg desafia 

a paciência de todos que o cercam com sua perda de 

memória e conforto nas experiências do presente 

permanente, ou passado permanente, sem futuro. 
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Franco foi um pintor confinado às memórias da 

infância, do vilarejo onde cresceu; sua memória 

fotográfica de experiências da infância o mantinha refém 

do passado, que o impedia de viver o presente. Essa 

experiência foi descrita por Sacks, quando tratou do 

tempo, das memórias que assumem nesses casos 

dimensão polifônica, imprevisível. O tempo não mais 

linear, cronológico, cede lugar a circularidades e 

hologramas. 

Destaco nessas narrativas de Sacks seu 

desprendimento, desapego das expectativas de cura. O 

neurocientista oferece tudo que sabe e deseja aos seus 

pacientes, mas se contenta com o que é conquistado, 

perdido, ou nenhum dos dois, pelos sujeitos que 

acompanha. 

Esses estímulos à memória polifônica, 

circularidade do tempo, desprendimento das 

expectativas, podem ser considerados como polifonia de 

nossas memórias, individuais, coletivas e ancestrais; 

circularidade de nosso tempo sem acabamento, término 

ou conclusão, mas atitude de incompletude continuada; 

o desapego de expectativas com nossos estudantes, 

colegas, conosco mesmos, desprendimento de 

resultados e metas são desafios para nós educadores, e 

não apenas em sala de aula. 

Imagino uma reunião no Colégio com Edgar 

Morin, Paulo Freire e Darcy Ribeiro. Morin comenta a 

arquitetura, jardins, capela, alunos do Colégio. Ribeiro 

fala sobre o clima quente da cidade, da região, do 
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Estado. Freire já encontra na portaria um amigo 

distante. As coordenadoras, solícitas, acolhedoras, 

apresentam a irmã responsável diretamente pela 

administração e a diretora do Colégio. É um encontro 

fraterno. Todos vão para a sala de reunião, preparada 

especialmente para esse evento com flores, água e café. 

A reunião seria aberta com uma oração, palavras de 

acolhimento da irmã. Em seguida, a diretora 

apresentaria a agenda da manhã: discussão sobre a 

dinâmica e desafios do ensino no ensino médio. 

A coordenadora do ensino médio logo apresenta 

os dilemas da semana: indisciplina, falta de tempo para o 

conteúdo a ser ministrado, desinteresse dos alunos, 

problemas com o uso do celular, desafios das relações 

afetivas dos alunos entre si, dilemas sobre suas opções 

sexuais, uso de drogas, problemas de relacionamento 

com os pais, dificuldade de aprendizagem, desinteresse 

da vida, problemas com alimentação, sono, uso 

inadequado da internet, agressividade entre os 

estudantes, indiferença com os professores e outras 

questões. A diretora pediria aos presentes que se 

dispusessem a ter boas ideias, para o bem da escola e 

para o bem de todos, e retomaria a importância das 

atitudes de resiliência. 

Educação como processo implica a aceitação de 

desmanches, insucessos, frustações, conquistas, 

realizações. A atitude resiliente incorpora essa paleta de 

sentimentos. Resiliente é aquela pessoa que aceita, 

assimila a frustação e, ao mesmo tempo, resiste ao 

conformismo, cultiva a esperança. 
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Stéphane Hessel e Edgard Morin, ao escreverem 

um texto manifesto intitulado O caminho da esperança, 

em 2012210, sugerem tarefas para os diferentes segmentos 

da educação. À universidade cabe uma missão dupla, 

adaptar-se ao contexto da modernidade científica e 

social, oferecer formação profissional especializada e, ao 

mesmo tempo, cultura metaprofissional. 

Ao ensino médio cabe a tarefa de permitir que os 

estudantes lidem com problemas de suas vidas nas 

condições de cidadãos e habitantes da Terra. O ensino 

deve propiciar aos adolescentes instrumentos para a 

integração e intersecção dos saberes, que viabilizem e 

facilitem abordagens de problemas globais. 

Para os autores, é importante ensinar o que é 

conhecimento e seus limites, variações, fluidez; 

incorporar o que é conhecimento pertinente; o 

conhecimento do conhecimento; o que é ser humano 

nas dimensões biológica, individual e social. Ensinar o 

que é a condição humana, sua história, contradições, 

desastres, conquistas. Ensinar a compreensão humana, 

como facilitadora da solidariedade, fraternidade, 

reconhecimento, escuta das diferenças e diversidades 

das comunidades. Ensinar a viver no presente, enfrentar 

as demandas criadas pela globalização. Ensinar as 

incertezas na vida pessoal, familiar, comunitária, 

planetária; considerar problemas da humanidade. 

Ensinar os problemas da civilização que atingem a vida 

                                                        
210 HESSEL, Stéphane; MORIN, Edgar. O caminho da esperança. 

Tradução de Edgard de Assis Carvalho e Mariza Perassi Bosco. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. p. 46-52. 
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cotidiana: consumo, tecnologia, saúde, lazer, 

alimentação, mídias, espiritualidade. 

Essa cultura favorece a autonomia da consciência, 

a verdade sobre a utilidade e ética do conhecimento. 

Essa cultura ajuda os cidadãos a viverem melhor seu 

destino. A vida é entendida como um processo dinâmico 

composto por feixes de ações de adaptação, esperança, 

resistência. 

Morin comenta a beleza de estar no Colégio, fala 

de suas experiências em escolas de muitos lugares. Diria 

que a tarefa principal da equipe de gestão, dos 

professores, é estimular um pensamento de esperança 

com todos, com a comunidade, com o mundo, com o ser 

humano, com o Universo, comprometido com o futuro. 

Considera o movimento de reforma da educação, 

do pensamento. O processo de restauro do 

conhecimento implica na recuperação das marcas 

originais da comunidade, sua adaptação ao presente e 

prospecção para as demandas do futuro; estimula a 

regeneração da educação; encaminha a atitude de 

compreensão; fortalece o prazer de viver as relações dos 

homens entre si, entre os seres vivos e a natureza. 

A reforma da educação nos anima a descobrir 

partes imersas da civilização que nos forma e cerca, e, ao 

mesmo tempo, nos ajuda a nos comprometermos com a 

solidariedade, a responsabilidade para conosco e para 
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com a vida de todos. Constitui-se um círculo virtuoso 

para o bem viver-pensar-agir. Ensinar é ensinar a viver.211 

As civilizações presenciam transformações, 

sequências de metamorfoses, como revoluções 

científicas, ciclos econômicos, maresias, fases da lua, 

terremotos, alterações climáticas, movimentos de astros, 

explosões estrelares; todos estão em permanente 

movimento. Não há previsibilidade, ou controle dessas 

variações. As ações do homem sobre a natureza e da 

natureza sobre o homem contêm a imprevisibilidade. Há 

de se ensinar a história do universo, da vida, do ser 

humano, da imprevisibilidade da história, dos 

movimentos, das metamorfoses. Há de se elaborar uma 

política de civilização, aquela que regenera a 

solidariedade, as convivialidades, a educação.212 

Ribeiro pergunta sobre a história do Colégio e diz 

que o papel do Colégio na cidade é de extrema 

importância, que a formação dos jovens adolescentes, 

que serão em breve cidadãos, guardiões das tradições e 

criadores das inovações, é fundamental para a 

consolidação dos processos de equidade, no país e fora 

dele. 

Ribeiro apresenta a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e conta que a legislação sobre 

educação no Brasil foi reformulada na década de 1990, 

                                                        
211 MORIN, Edgar, Ensinar a viver: manifesto para mudar a educação, 

cit., p. 183. 
212 MORIN, Edgar, Ensinar a viver: manifesto para mudar a educação, 

cit., p. 173. 
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por meio da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996213, 

que teve como redator Paulo Renato de Sousa. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mais 

conhecida como Lei de Diretrizes e Bases (LDB), é um 

documento-mapa. Ele funciona como um guia para a 

condução das práticas pedagógicas e escolares no país. 

Ele reafirma que três palavras norteiam o mapa: 

democracia, autonomia, utopia. Afirma que uma boa 

ideia é retomar a legislação para discutir os assuntos, 

sugeridos pelas coordenadoras, sobre o ensino médio, o 

ensino e educação. 

Todos se preparam para considerar o texto da 

LDB. Morin comenta como é complexa a tarefa de 

compreender. Há exigência de conhecimento, 

disponibilidade de percepção, escuta, degustação das 

experiências cotidianas, reconhecimento da humanidade 

e dignidade do outro. A compreensão, a atitude 

compreensiva, tem como pressuposto a compreensão de 

si mesmo e do outro, encaminha ações praticadas com 

                                                        
213 A lei é composta por 92 artigos. Descritos em: Título I - Da 

educação; Título II - Dos Princípios e Fins da Educação Nacional; 
Título III - Do Direito à Educação e do Dever de Educar; Título 
IV - Da Organização da Educação Nacional; Título V - Dos Níveis 
e das Modalidades de Educação e Ensino, Capítulo I - Da 
Composição dos Níveis Escolares, Capítulo II - Da Educação 
Básica, Seção I - Das Disposições Gerais, Seção II - Da Educação 
Infantil, Seção III - Do Ensino Fundamental, Seção IV - Do 
Ensino Médio, Seção IV-A - Da Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio, Seção V - Da Educação de Jovens e Adultos, 
Capítulo III - Da Educação Profissional, Capítulo IV - Da 
Educação Superior, Capítulo V - Da Educação Especial; Título VI 
- Dos Profissionais da Educação, Título VII - Dos Recursos 
Financeiros; Título VIII - Das Disposições Gerais; Título IX - Das 
Disposições Transitórias. (BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de 
dezembro 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 
20 out. 2015). 
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lucidez214. O ensino, nessa medida, visa a ensinar o bem 

viver. 

O componente do amor, da paixão, de eros, na 

perspectiva de Morin, é essencial no processo de 

aprendizado continuado de todos, jovens, adultos, 

crianças, professores e alunos. É a curiosidade 

reanimada que nos leva a desejar, vontade de conhecer o 

conhecimento, de cultivar a lucidez, de compreender os 

erros, limites, falhas, incertezas, de reconhecer a 

dignidade do outro, de recusar todo tipo de humilhação 

e de melhorar eticamente. 

Ribeiro faz uma breve apresentação da LDB. A lei 

informa que a educação escolar é um dever do Estado, 

conforme está previsto na Constituição Federal de 1988, 

que o acesso à educação básica é um direito público e 

subjetivo. A educação escolar é vista como uma das 

maneiras de formação dos indivíduos para o exercício da 

cidadania. 

Morin sugere considerar o conceito de ensino. 

Descreve a beleza da multiplicidade, diversidade de 

culturas, comportamentos, ideias, gostos, desejos, ações. 

Fala sobre os silêncios, violência, mortes, exclusões, 

injustiças, atrocidades cometidas pelos seres humanos 

com eles mesmos, com os animais e as plantas. Fala 

sobre a relevância das narrativas sobre essas 

experiências, narrativas a serem lidas, faladas, escutadas, 

ensinadas. 

                                                        
214 MORIN, Edgar, Ensinar a viver: manifesto para mudar a educação, 

cit., p. 117-183. 
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O ensino é uma cultura do conhecimento, do 

aprender a conhecer o conhecimento. O conhecimento 

produzido pelos homens sobre a história humana, 

natural, cósmica, é um conjunto de interpretações, 

narrativas sobre experiências de vida; nesse sentido é, 

por vezes, circunscrita a círculos de experiências. 

As experiências acontecem, apresentam-se como 

pontos que formam inúmeros fios, que vão tecendo 

tecidos da antropologia fundante, narrativas dos homens 

sobre suas experiências, sua vida. Para além de 

especialistas em áreas específicas de tecnologia, a escola 

deve ensinar de que forma o conhecimento foi 

produzido pelos homens e, nesse sentido, quais são seus 

limites, erros, lacunas, assim como suas realizações, 

alcance, compromisso215. O ensino deve ensinar a 

cidadania, a forma de se viver juntos. 

O homem é quem produz as ideias, afirma Freire, 

que brotam do contexto onde ele está, do que ele faz, do 

que ele deseja. O homem é portador de muitos saberes, 

alguns reconhecidos como legítimos, como o 

conhecimento técnico e científico, e outros, como o 

conhecimento tradicional, não escolar, que não são 

legitimados pelos homens que detêm o poder 

econômico e político. 

Ribeiro acredita na dimensão utópica da 

educação; inventar o que não há, apostar na 

acessibilidade, compreensão, formação de pensamento 

                                                        
215 MORIN, Edgar, Ensinar a viver: manifesto para mudar a educação, 

cit., p. 15-28. 
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crítico, equidade, justiça social, democracia, autonomia, 

liberdade. 

Morin desafia as coordenadoras a pensarem para 

além dos muros da escola, da educação escolar. Propõe 

que a gestão de conteúdos programáticos se transforme 

na preocupação com a aprendizagem da compreensão, 

vivência do conhecimento significativo, incorporação do 

risco, erro como forma de aprendizado, da condição e 

do limite humano, do prazer de se aprender, ensinar, 

viver.216 

Freire acrescenta que há de se considerar as 

características do Brasil, país construído a partir de 

saques e da colonização de inocentes, cujo 

desenvolvimento econômico se deu a partir da 

concentração da renda e do poder em poucas famílias. 

País que sofre a homogeneização de cor, sotaque e classe 

social. Distinção, exclusão, marginalidade e desprezo 

também são componentes da cultura brasileira. Para ele, 

é urgente estimular todos a enfrentar a dramaticidade do 

tempo vivido, questionar a condição de subordinação e 

submissão, sinalizar a prioridade da conquista da 

autonomia e liberdade de todos. 

O educador, ao se conectar ao contexto que o 

rodeia, pode, por meio da conversa, estimular o 

educando a conscientizar-se também. Educar é 

conscientizar. A pedagogia empenha-se na luta pela 

libertação dos oprimidos por eles mesmos, religa as 

intersubjetividades num projeto comum, aquele da 

                                                        
216 MORIN, Edgar, Ensinar a viver: manifesto para mudar a 

educação, cit.. 
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libertação das condições de opressão. As proposições de 

Freire originalmente dirigidas a adultos são nos dias de 

hoje um conjunto de práticas e pressupostos que podem 

contemplar várias faixas etárias. A pedagogia do 

oprimido se apresenta como a pedagogia do homem.217 

Ribeiro lê a definição de educação escolar que 

consta na LDB, no primeiro artigo, do Título I, Da 

Educação. Ela deverá vincular-se ao mundo do trabalho 

e da prática social. No segundo artigo, Dos Princípios e 

Fins da Educação Nacional, a Lei descreve a finalidade da 

educação escolar: a educação, dever da família e do 

Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Se é dever da escola preparar o educando para o 

exercício da cidadania. Ribeiro pergunta ao grupo o que 

é cidadania. O que os redatores subentenderam por 

cidadania, por que há a separação entre exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho, se seriam áreas 

separadas. Seriam saberes desconectados: um humano, 

outro técnico? 

Freire interfere e diz que a educação é uma 

prática, uma prática com objetivos definidos, liberdade e 

autonomia. A cidadania é construída, conquistada e 

preservada pelos que se encontram numa condição de 

subordinação. É preciso suprimir o medo. É preciso 

conquistar a liberdade de pensamento, de ação, de 

                                                        
217 FREIRE, Paulo, Pedagogia do oprimido, cit., p. 31-64. 
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convivência, de reconhecimento. O conhecimento se dá 

por meio da conscientização, consciência de si mesmo 

no contexto que o rodeia, para a construção da 

cidadania. 

Morin retoma a discussão sobre o ensino do 

conhecimento, diz que há de se reformar a educação, 

porque ela é uma das formas de condução de todos para 

o futuro da humanidade. Diz que vivemos um tempo de 

muitas crises, econômicas, políticas, étnicas, culturais, 

ecológicas, demográficas, religiosas, uma policrise218. 

Uma cidadania planetária faz-se urgente. Ações que nos 

arranquem da letargia e nos estimulem a inventar uma 

política do querer-viver, do reviver, da esperança.219 

O desafio da globalidade e a não pertinência do 

conhecimento ao ensino questionam a relevância do 

próprio ensino e do conhecimento220. A disjunção dos 

saberes, das disciplinas, é questionada pelos problemas 

transversais, polidisciplinares e transdisciplinares 

constitutivos das realidades globais. Ao mesmo tempo, o 

ensino que separa e afasta saberes e sujeitos entre si, de 

si mesmos e os distanciam de demandas planetárias, não 

responde às necessidades do tempo contemporâneo. 

Ele narrou uma experiência realizada no final dos 

anos 1990. O dilema foi analisado por cientistas de várias 

áreas do conhecimento. Setenta pesquisadores e 

professores refletiram sobre o significado da atuação do 
                                                        
218 MORIN, Edgar, A via para o futuro da humanidade, cit., p. 23-27. 
219 HESSEL, Stéphane; MORIN, Edgar, O caminho da esperança; cit., 

p. 59-61. 
220 MORIN, Edgar, A religação dos saberes: o desafio do século XXI, 

Jornadas temáticas (1998, Paris) idealizadas e dirigidas por Edgar 
Morin, cit., p. 13-23. 
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corpo docente do ensino médio francês durante nove 

dias, em 1998. 

Morin foi o curador do evento. A reunião foi 

chamada de Jornadas Temáticas, buscava favorecer uma 

adequação dupla de todas as disciplinas, separadas ainda 

entre científicas e humanas221. A primeira adequação 

refere-se às finalidades educativas; a segunda aos objetos 

naturais e culturais. 

As Jornadas Temáticas pretenderam relembrar 

que a finalidade educativa é formar espíritos que 

organizem e não apenas armazenem conhecimentos; 

ensinar a condição humana; ensinar a viver; refazer uma 

escola para cidadania. 

A condição humana, entendida como destino 

individual, comunitário, planetário, destino histórico, 

econômico, imaginário, mítico, religioso, é abordada 

pela cosmologia, as ciências da Terra, as ciências 

biológicas. A condição humana é retratada de forma 

estética, poética, pelos artistas da literatura, teatro, artes 

plásticas, música, dança. A arte leva o ser humano a 

refletir sobre sua própria condição de humanidade. As 

ciências humanas, científicas e humanísticas, enquanto 

sistemas, tratam do destino. 

A finalidade do ensino é levar o estudante a 

reconhecer sua própria condição humana, o composto 

de ética e estética na condução do destino da vida no 

Planeta; aprender a viver, em uma palavra. 

                                                        
221 MORIN, Edgar, A religação dos saberes: o desafio do século XXI, 

Jornadas temáticas (1998, Paris) idealizadas e dirigidas por Edgar 
Morin, cit., p. 18. 
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O aprender a viver abordado pelas ciências, 

literatura e filosofia estimula os seres humanos a 

enfrentarem a incerteza, as mudanças, o cotidiano, o 

futuro. Por meio do aprendizado da instabilidade, do 

risco das invenções, da percepção dos dilemas 

cotidianos, individuais, da necessidade de escolhas e 

reflexão sobre as escolhas, forma-se o cidadão que 

aprende a viver na Terra. 

O aprendizado da cidadania ultrapassa os limites 

das nações e inclui o planeta Terra, como pátria de 

todos, matriz da cidadania planetária. 

As Jornadas Temáticas oportunizaram situações 

para a criação de novas humanidades, compreendidas 

como o exercício de religação e contextualização das 

dimensões comumente separadas entre objetos naturais 

e culturais. Vida, Terra, mundo e humanidade são ao 

mesmo tempo feixes de relações entre objetos naturais, 

físicos, culturais e simbólicos. A religação dos saberes 

propicia a interligação das culturas científicas e 

humanas, estimula a problematização das ações de todos 

sobre e para o futuro.222 

Morin diz ser preciso considerar que a preparação 

para vida é integral, plena. É urgente compreender o 

que é conhecer. Diz que conhecer é preparar-se para a 

lucidez; o conhecimento é tradução, é reconstrução, 

impressões sobre o real a serem refeitas; impressões 

sobre a realidade constituídas por imprintings, marcas, 

                                                        
222 MORIN, Edgar, A religação dos saberes: o desafio do século XXI, 

Jornadas temáticas (1998, Paris) idealizadas e dirigidas por Edgar 
Morin, cit., p. 22-23. 
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tatuagens culturais dos narradores223. As marcações, os 

sulcos culturais, são traços de familiares feitos durante a 

infância nos indivíduos e, ao mesmo tempo, a 

modelagem feita por ele mesmo a partir do tempo e do 

lugar em que vive. 

As coordenadoras são convidadas a pensar de 

forma diferente. Na escola, a cidadania se apresenta de 

maneira escorregadia. Na sala de aula, as liberdades 

individuais e coletivas frequentemente são constrangidas 

por lideranças negativas, a competitividade afoga a 

cooperação. A inserção no mercado de trabalho, por 

vezes, tornara-se o objetivo principal do ensino médio. 

Ribeiro menciona que o artigo 3º, incluído pela 

Lei n. 12.796/2013, descreve que o ensino deverá ser 

ministrado a partir das seguintes referências: I - 

igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola; II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; IV - 

respeito à liberdade e apreço à tolerância; V - 

coexistência de instituições públicas e privadas de 

ensino; VI - gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; VII - valorização do 

profissional da educação escolar; VIII - gestão 

democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; IX - garantia de 

padrão de qualidade; X - valorização da experiência 

extraescolar; XI - vinculação entre a educação escolar, o 

                                                        
223 MORIN, Edgar, Educação e complexidade: os sete saberes e outros 

ensaios, cit., p. 82-83. 
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trabalho e as práticas sociais; XII - consideração com a 

diversidade étnico-racial. 

Ribeiro chama a atenção para o imprinting 

mencionado por Morin, há de ser vigilante com as 

ideias. Elas nos tomam. É preciso estarmos alertas para 

com o que nos marca, nos modela, desde a infância, até 

a vida adulta. A consciência desse processo de marcação, 

imprinting, daquilo que nos faz sermos o que somos, nos 

habilita, ao nos desvelarmos, revelarmo-nos a nós 

mesmos. Há riscos de ilusões, erros. Nossa humildade 

frente ao desconhecido é fortalecida e nossa curiosidade 

é estimulada.224 

O movimento de descobrimento do que somos se 

dá ao longo de nossas vidas, assim como o movimento 

de descobrimento de nossos entornos. É necessário 

ensinar as imprecisões, os erros, equívocos, 

descontroles, desconhecimentos, incertezas, a fluidez da 

nossa condição individual, coletiva, humanitária. As 

coordenadoras questionariam como ensinar tal 

imprecisão, como aceitar tais riscos. 

Por meio da integração das áreas de 

conhecimento, da pertinência do conhecimento, é feita 

uma seleção das informações desnecessárias, 

contextualização do saber, conexão dos saberes. Os 

conhecimentos transversais, a religação dos saberes, 

estimulam novas aventuras de interpretação de saberes 

prévios, que possibilitam o enfrentamento dos riscos, a 

tolerância com a imprecisão, a compreensão dos mitos 

                                                        
224 MORIN, Edgar, Educação e complexidade: os sete saberes e outros 

ensaios, cit., p. 84-85. 
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sobre o progresso, a ideia de progresso da civilização 

ocidental contemporânea como solução para as crises 

dessa civilização. O saber técnico e científico pode 

excluir outros saberes, como o simbólico, mitológico, 

mágico, poético, sentidos do prazer; esse saber 

científico-técnico pressupõe algumas separações: 

natureza e cultura; sujeito e objeto; coisas e seus 

ambientes, e prioriza a quantificação. 

A separação da natureza da cultura exclui a 

humildade do ser humano frente à natureza; implica a 

separação de sujeitos e objetos; desvaloriza os 

sentimentos dos seres vivos frente às descobertas; 

reforça a separação entre coisas e ambientes; retira o 

significado das partes em relação ao todo; valoriza a 

quantificação; limita os seres vivos à razão humana, os 

priva de outros conhecimentos, saberes, sensações, 

sentimentos, intuições em suas análises, interpretações e 

invenções. 

A ideia de progresso resume os seres humanos ao 

domínio e controle da natureza; os impedem de 

integrarem-se e juntarem-se a ela. A valorização 

exagerada das ideias de controle, de organização 

racional, de racionalização do trabalho, das atividades 

diárias, impede que os seres humanos valorizem o que 

não se enquadra na racionalidade; os destituem de 

sensibilidade para perceberem seus arredores e os que 

estão ao seu redor; os tolhem de arriscar, de considerar 

outras possibilidades de solução para o mesmo 

problema; os levam a temerem a instabilidade, a 

variedade, imprecisão; há desconexão entre o que é 
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amplo, global, e o que é particular, local. Em tempos de 

globalização, a intersecção de saberes locais, 

particulares, e os saberes globais se realiza por meio da 

mudança do pensamento, do ensino.225 

Ribeiro relembra que o artigo 35 trata do ensino 

médio, descreve suas finalidades. Etapa final da 

educação básica, com duração mínima de três anos, terá 

como finalidades: I - a consolidação e o aprofundamento 

dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a 

preparação básica para o trabalho e a cidadania do 

educando, para continuar aprendendo, de modo a ser 

capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o 

aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a 

compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos 

dos processos produtivos, relacionando a teoria com a 

prática, no ensino de cada disciplina. 

Ribeiro afirma que de todos os pontos sugeridos 

nesse artigo, o ponto III precisa ser destacado, ou seja, o 

aprimoramento do educando como pessoa humana. 

Morin afirma que é imprescindível ensinar a 

condição humana, o autoconhecimento, o conhecimento 

de nós mesmos, nossa identidade como ser humano. As 

ciências auxiliam no entendimento de que há uma 

                                                        
225 MORIN, Edgar. Saberes globais e saberes locais: o olhar 

transdisciplinar. Participação de Marcos Terena; tradução de 
Paula Yone Stroh. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. p. 24-34. 
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extraordinária unidade genética, anatômica e cerebral 

que permite a diversidade dos indivíduos, das 

personalidades, das psicologias e das culturas. A 

perspectiva das ciências é complementar ao aspecto 

poético da vida, exposto nas narrativas românticas, 

épicas, religiosas. O homem é múltiplo, muitos em um. 

Há poesia em suas impressões sobre o cotidiano e tanto 

de cotidiano em suas impressões poéticas, homo sapiens e 

demens.226 

Freire descreve a educação bancária. Ela é como 

um depósito de informações do professor na vida do 

aluno. Esse tipo de ensino de nada adianta; ao contrário, 

faz da educação um instrumento de opressão e controle. 

A relação entre professor e aluno é binária. O professor 

é aquele que sabe e o aluno é aquele que não sabe; 

aquele que pode e aquele que não pode; o que pensa e o 

que não pensa; o que escolhe e o que não escolhe; o que 

é sujeito e o que é objeto. Há hierarquia, descriminação, 

separação, ruptura227. Exatamente o oposto da educação 

que enfatiza a condição humana, a ética, a criatividade, a 

amorosidade. 

Freire enfatiza que ninguém ensina ninguém; 

afirma que os homens se educam mutuamente, são 

mediatizados pelo mundo. O aprendizado se dá por 

meio da aquisição dos saberes significativos, do 

conhecimento significativo, proveniente dos contextos 

em que estão inseridos os alunos e professores, por meio 

da dialogicidade, capacidade de escuta, fala, 
                                                        
226 MORIN, Edgar, Educação e complexidade: os sete saberes e outros 

ensaios, cit., p. 88-90. 
227 FREIRE, Paulo, Pedagogia do oprimido, cit., p. 65-88. 
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compreensão das experiências vividas pelo grupo no 

mundo. Há o reconhecimento e a troca de emoções, 

narrativas, há a formação de mentes revolucionárias, “a 

tentativa de transformação da função social do homem”, 

na perspectiva de Márcio Graça.228 

A diretora retoma o PPP229 e relembra que a carta 

de intenção do Colégio tem como prioridade, na 

educação oferecida, o fortalecimento da espiritualidade, 

da cidadania, da ética. Ela pergunta como fazer mais 

eficientemente a ponte entre essas instâncias e a 

demanda de conteúdos exigidos nos processos seletivos, 

como relacionar as práticas de educadores e educandos 

à realidade vivida. 

Ribeiro sugere que a compreensão do que é 

cidadania pode ser um recurso nesse percurso de 

aproximação entre os aspectos técnico e ético. O artigo 

36 descreve o currículo do ensino médio: I - destacará a 

educação tecnológica básica, a compreensão do 

significado da ciência, das letras e das artes; o processo 

histórico de transformação da sociedade e da cultura; a 

língua portuguesa como instrumento de comunicação, 

acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; II - 

adotará metodologias de ensino e de avaliação que 

estimulem a iniciativa dos estudantes; III - Será incluída 

uma língua estrangeira moderna, como disciplina 

obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma 

                                                        
228 GRAÇA, Marcio da. Metodologia e ensino: religar e projetar. São 

Paulo: LCTE Editora, 2005. p. 95. 
229 COLÉGIO SANTO ANDRÉ. Projeto Político-Pedagógico. 2011. p. 
5. Documento disponível para circulação interna. 
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segunda, em caráter optativo, dentro das 

disponibilidades da instituição. 

O parágrafo 1º do artigo 36 apresenta os 

conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação. 

Estabelece que, ao final do ensino médio, o educando 

deverá demonstrar: I - domínio dos princípios 

científicos e tecnológicos que presidem a produção 

moderna; II - conhecimento das formas contemporâneas 

de linguagem; III - domínio dos conhecimentos de 

filosofia e de sociologia necessários ao exercício da 

cidadania. 

Morin reafirma que a cidadania envolve 

compreensão; compreender uns aos outros; reconhecer 

que somos cidadãos da Terra; superar o medo da 

diferença; ao nos compreendermos230, nos prepararmos 

para reconhecer, aceitar uns aos outros, sem culpa, sem 

decepções, mas com solidariedade e amorosidade. O 

ensino da compreensão é crucial; o mundo encontra-se 

destruído pela incompreensão, mas o progresso humano 

depende do progresso da compreensão. 

Ribeiro retoma a LDB e comenta os parágrafos 2º, 

3º e 4º. Esses parágrafos indicam que o ensino médio, 

atendendo à formação geral do educando, poderá 

prepará-lo para o exercício de profissões técnicas; os 

cursos do ensino médio terão equivalência legal e 

habilitarão ao prosseguimento de estudos; a preparação 

geral para o trabalho e, facultativamente a habilitação 

profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios 

                                                        
230 MORIN, Edgar, Educação e complexidade: os sete saberes e outros 

ensaios, cit., p. 92-95. 
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estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação 

com instituições especializadas em educação 

profissional. 

A produção de mercadorias, a esfera do mercado, 

do trabalho, é instável. A existência da instabilidade e da 

incerteza precisa ser alertada, diz Morin. Mas o 

aprendizado da incerteza não se limita ao mercado de 

trabalho, abrange os vários aspectos da vida, dos corpos, 

das sociedades, dos movimentos da natureza. Ele diz que 

a história da vida e a complexidade das espécies não 

podem ser entendidas de modo linear. Acrescenta que 

as ações dos sujeitos são dependentes de seu meio social 

e cultural, que vários fatores influenciam. Há a incerteza 

de consequências das ações. Os instrumentos para 

enfrentar o inesperado é a consciência do risco, do 

acaso.231 

Ribeiro assinala que o texto apresenta como 

finalidades do ensino médio a formação tecnológica e a 

inserção no mercado; o aprimoramento do educando 

como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico. 

Pergunta se há duas finalidades distintas; se há 

alguma diferença entre o preparo para a vida e o preparo 

para o mercado de trabalho; se a vida está no mercado, 

ou mercado de trabalho está na vida; se o mercado de 

trabalho ocupa a centralidade da vida, todas as outras 

atividades da vida são tratadas de maneira secundária, a 

                                                        
231 MORIN, Edgar, Educação e complexidade: os sete saberes e outros 

ensaios, cit., p. 96. 
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escola deve trata-las dessa maneira também. Ele 

pergunta se as práticas pedagógicas esperadas dos 

professores são aquelas que habilitam os estudantes a 

reterem o maior volume de informações, facilitam a 

memorização dos conteúdos; se os treinam para prestar 

os exames de acesso às universidades, estas entendidas 

como provedoras de certificados que habilitam os alunos 

a entrarem no mercado de trabalho. Não! Diria uma das 

coordenadoras, mas como relacionarmos da melhor 

forma as diversas dimensões? 

Há mistura de fatores demográficos, econômicos, 

políticos, morais e éticos. É preciso compreender que 

nosso destino planetário não se limita ao instrumental 

técnico ou econômico, ele é múltiplo. Abre-se para o 

poético, o sensível, o sentimental, para a alegria, o 

prazer, o que está guardado no inconsciente, comentaria 

Morin.232 

Morin233 olha pela janela e vê as frondosas árvores 

do bosque, compara as intersecções entre sociedade, 

conhecimento e cultura a uma malha de raízes, ao 

cérebro, a um reservatório de memórias biológica e 

cultural. Multiplicidade, um indivíduo é esculpido a 

partir de códigos de referência genético, código familiar, 

código cultural, natural. Compostos dialógicos se 

conectam. É uma máquina complexa, o cérebro produz 

linguagem, lógica, consciência, espírito, pensamento; é 

uma maquinaria hipercomplexa, sociocultural, que 

                                                        
232 MORIN, Edgar, Educação e complexidade: os sete saberes e outros 

ensaios, cit., p. 35, 102. 
233 MORIN, Edgar, O método 4: as ideias, habitat, vida, costumes, 

organização, cit., p. 15-27. 
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engloba pré-construções intelectuais, esquemas, regras 

estratégicas, justaposições de princípios matemáticos, 

místicos, poéticos, religiosos. 

Descreve o conhecimento como combinação 

bioantropocultural, mosaico de compostos biológicos, 

cerebrais, culturais, sociais e históricos. O conhecimento 

é gerado, cogerado por relações simultâneas, 

concorrentes, antagônicas, recursivas, hologramáticas. 

Uma das coordenadoras diz que a formação 

oferecida pelo Colégio estimula os estudantes a 

assumirem seu lugar de sujeitos na sociedade, e não 

apenas de subordinados. Morin acrescenta que a 

autonomia dos indivíduos está inscrita no seu próprio 

conhecimento, vulgar, cotidiano, filosófico, científico.234 

É preciso ensinar a ética do gênero humano, a 

cidadania terrestre. Há uma tríade presente em nossa 

existência: somos indivíduos com características 

próprias, somos imprintings de nossos grupos, fazemos 

parte de uma linhagem de muitas gerações. 

A reunião termina com café, chá, água e quitutes 

preparados pelas coordenadoras; nos rostos expressões 

de admiração, no coração sensação de prazer, nas 

mentes a preocupação com os afazeres do dia. 

No exercício de imaginação, de criatividade, 

reafirmam-se as intersecções entre legislação, 

necessidades locais, formação dos docentes, demanda 

dos alunos, expectativas dos docentes. 
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Forma-se um circuito virtuoso para a 

movimentação de projetos na comunidade escolar. 

Projetos e ações que possam desafiar as estratégias de 

condução dos negócios da sociedade realizadas pelo 

quadrimotor ciência, tecnologia, indústria e Estado, que 

atendam às necessidades da Terra, dos seres vivos, no 

presente e no futuro. 

É necessário ensinar temas vitais, como a 

inevitabilidade do erro, da fragilidade, do risco; o 

conhecimento sobre o conhecimento, a compreensão de 

todos por todos; a ética antropológica, que exige o 

desenvolvimento simultâneo de nossas autonomias 

individuais, nossa responsabilidade nos grupos e nossa 

participação no gênero humano235. Tudo isso no tempo 

contemporâneo, aquele que integra passado, presente e 

futuro, tema de um dos outros exercícios. 

O manejo do conjunto de saberes, a ser 

descoberto por todos para o bem viver, e o aprendizado 

de viver bem são tarefas a serem assumidas por 

educadores e educandos. Há certo mistério nessas 

tarefas, enquanto potencial vital que se bifurca, se 

ramifica, se dobra, se desdobra nas ações de todos para 

com todos. Mistério contido no que nos cerca: bichos, 

plantas, pessoas. Mistério contido no potencial físico, 

cerebral, afetivo, imaginário, lúdico, criativo de cada 

indivíduo, mistério humano. Potencial criativo. 

A sensação é que estamos numa pré-história do 

espírito humano, expressão de Morin, que a usa para 
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expandir a ideia de que a dimensão inexplicável está 

contida na vida e nas ações dos homens, no cosmo e no 

cérebro, na mente humana ainda bruta. Em suas 

palavras, todos os mistérios estão reunidos em nós. Ele 

nos desafia a considerar uma segunda pré-história. 

O momento se caracteriza pela tensa dialogia 

entre a dimensão sapiens, racional, e a dimensão demens, 

misteriosa, criativa do ser humano. O autor nos 

pergunta se somos corajosos para nos assumirmos, 

enquanto humanidade errática, destruidora e criadora 

ao mesmo tempo. Nesse tom de criação, o potencial 

criativo de cada um há de ser revelado, o que há de 

arcaico, comum, originário, há de ser redescoberto. A 

dialogia se dá de forma dinâmica: homo demens-sapiens, 

homo sapiens-demens. Na sala de aula, essa dialogia se 

realiza de maneira intensa. A questão é como concretizar 

os desejos, as intenções. 

Ao organizar Jornadas Temáticas em 1998, 

Morin236 propôs ao comitê científico, ligado ao 

Ministério de Educação da França, a discussão de dois 

assuntos desafiadores: primeiro, a globalidade, 

entendida como as realidades multidimensionais, 

globais, transnacionais, planetárias, portadora de 

problemas transversais, transdisciplinares; segundo: a 

não pertinência do nosso modo de conhecimento, 

desintegrado, desconjuntado, desligado. 
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Jornadas temáticas (1998, Paris) idealizadas e dirigidas por Edgar 
Morin, cit. 
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A complexidade do mundo deveria ser 

compreendida pela cultura científica e pela cultura 

humanística. Integradas, essas culturas responderiam às 

novas demandas humanistas. O autor insistiu, perante o 

comitê científico, sobre a necessidade de que o 

conhecimento produzido integrasse os objetos 

pesquisados, divididos em naturais e culturais. 

A integração dos saberes possibilitará a realização 

da principal missão do ensino: favorecer a aptidão do 

espírito humano a contextualizar e globalizar. 

Cabe aos educadores propiciar condições para 

que os adolescentes relacionem o saber à dúvida, 

integrem os saberes particulares em suas próprias vidas, 

coloquem para si mesmos os problemas fundamentais 

de sua própria condição e de seu tempo. 

São necessárias adequações educativas, e quatro 

metas para a educação são sugeridas: formar espíritos 

capazes de organizar seus conhecimentos, em vez de 

armazená-los; ensinar a condição humana; ensinar a 

viver; refazer uma escola de cidadania. 

No Brasil, nos anos de 1990, inserido nos 

movimentos de redemocratização, Paulo Freire sugeriu 

novas formas de construção das relações educador-

educando e escola-sociedade, para construir uma escola 

humanística, democrática, dialógica; ele nos provoca a 

nos reconstituirmos como sujeitos da história, 

realizadores de justiça e compreensão. Para ele, são 

tarefas da escola democrática237: o reconhecimento do 
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outro, a legitimação de diferentes saberes, a 

contextualização do conhecimento, a ressignificação das 

informações. 

Junto à dimensão científica dos saberes escolares, 

acrescenta-se a sensibilidade. Rubem Alves considera a 

importância da arte, da música e da poesia nos afazeres 

escolares. Ele desafia a escola a formar pessoas para o 

bem, para o belo238. Criatividade, imaginação e 

sensibilidade são componentes essenciais, prioritários 

na formação dos estudantes; para ele, a escola é um 

ninho de pássaros, e não uma fábrica de alunos, a 

liberdade vence a conformação. 

O sentimento de voo, movimento, partida, é 

desenhado por Leo Buscaglia em um conto intitulado “A 

história da folha”239, no qual é descrita a chegada da 

morte. A árvore, os galhos e as folhas transformam-se 

com o tempo; a transformação é certa, morte e vida. O 

autor termina seu conto descrevendo a chegada da 

primavera e a potência da vida. A escola pode ensinar 

sobre transformação, morte e vida. 

No ano de 2010 foi organizada uma conferência 

internacional sobre os sete saberes necessários para a 

educação do presente. O evento acolheu as demandas de 

educadores que questionavam como incorporar às suas 

práticas saberes necessários à educação do presente. 

Como resultado do encontro, um conjunto de ensaios 

foi publicado, com o título de Os sete saberes necessários à 
                                                        
238 ALVES, Rubem, A educação dos sentidos e mais..., cit. 
239 BUSCAGLIA, Leo. A história da folha. Disponível em: 

<http://www.usinadeletras.com.br/exibelotexto.php?cod=13491&cat
=Contos&vinda=S>. Acesso em: 27 set. 2016. 
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educação do presente: por uma educação transformadora. 

Destaco dois ensaios. 

O primeiro ensaio é Educação e complexidade: os 

sete saberes na prática pedagógica, no qual, de maneira 

amorosa, Isabel Petraglia sugere ações facilitadoras para 

uma nova dinâmica das práticas pedagógicas. Ela sugere 

nove pontos.240 

Primeiro, estimular o reconhecimento do homo 

complexus no estudante e em si mesmo, compreender as 

emoções para bem e para o mal que cada aluno traz 

consigo. 

Segundo, utilizar linguagens variadas, as artes, a 

poesia, o drama, a música, para estimular a sensibilidade 

de todos. 

Terceiro, valorizar o conflito, estimulando o 

diálogo e a escuta das diferenças. 

Quarto, propor um planejamento flexível, que 

considere as necessidades particulares de cada aluno. 

Quinto, fazer uma autoanálise constante, 

entendida como a consciência de sua própria 

responsabilidade, com o outro, com o Planeta, a 

consciência do exercício da ética humana. 

Sexto, reformar o pensamento, buscar a religação 

dos saberes e das pessoas, construir uma reflexão que 

valorize o viver junto, o viver bem. 
                                                        
240 PETRAGLIA, Isabel Cristina. Educação e complexidade: os sete 

saberes na prática pedagógica. In: MORAES, Maria Cândida; 
ALMEIDA, Maria da Conceição de (Orgs.). Os sete saberes 
necessários a educação do presente: por uma educação 
transformadora. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2012. p. 135-146. 
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Sétimo, criar práticas transdisciplinares, 

juntando, reunindo, religando as atividades escolares, as 

disciplinas. 

Oitavo, estimular o aspecto poético, criativo, de 

imaginação, do sensível. 

Nono, ter esperança e ser coautor de uma nova 

política de civilização; ultrapassar da 

compartimentalização e valorização a solidariedade 

superar a padronização e revitalizar as identidades 

culturais; ultrapassar a degradação da vida e estimular a 

convivência; superar o egocentrismo e a 

irresponsabilidade, por meio da moralização. 

A sala de aula é lugar de afeto, de 

reconhecimento, de compreensão de todos para com 

todos e de todos os lugares; é lugar de denúncia das 

atrocidades cometidas pelos homens. Nossas práticas 

diárias em sala de aula tecem nossas comunidades de 

aprendizagem. 

O documentário Tarja branca241 alegremente nos 

leva a refletir sobre a importância de darmos 

oportunidade para nossa imaginação aflorar. Traz 

narrativas de educadores, alunos, homens e mulheres, 

que confabulam sobre sua infância, sua vida adulta, suas 

experiências, agradáveis ou não, na escola. Eles contam 

suas impressões especificamente sobre a questão do 

brincar, imaginar, ter tempo, alegrar-se com a presença 

dos outros, entreter-se, aproveitar a vida. A escola para 
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Antônio Nóbrega, José Simão. 



229 

eles deve se tornar uma comunidade, de experiência de 

tudo, a todo tempo, da maneira mais alegre, mais 

informal. Comunidade de aprendizagem de todos sobre 

tudo. Por meio das brincadeiras, abre-se o espaço para o 

tempo de brincar, imaginar, descobrir, concentrar, 

inventar, narrar. A importância do brincar na escola 

questiona a rigidez e a disciplina da sala de aula, dos 

protocolos de ensino. 

Comunidades de aprendizagem é a expressão 

usada por Edgard de Assis Carvalho, quando traça uma 

nova arquitetura para as práticas educativas. O formato 

das comunidades de aprendizagem é fundado na 

“criatividade, no prazer de saber, na lógica da audácia, 

na abertura para admitir os erros, na generosidade do 

espírito, na dialogia entre fé e ciência”. Nessa 

arquitetura das comunidades de aprendizagem, Carvalho 

elenca sete ideias que as envolve. 

Primeira: modos de aprendizagem que tenham 

como prioridade a sustentabilidade e a resiliência. 

Segunda: experiências com novas formas de entender o 

mundo. Terceira: princípios do respeito à Terra. Quarta: 

utilização do pensamento sistêmico, aquele que articula 

as partes e o todo. Quinta: entendimento do fluxo da 

universalidade de conjugar as singularidades 

identitárias. Sexta: reconhecimento de seres integrais, 

que são formados por valores éticos, subjetivos e 

emocionais. Sétima: valorização do diálogo entre a fé e a 

razão. 
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O cenário desejável por Carvalho é o da 

sustentabilidade, da governança global guiada pela 

fraternidade dos povos e culturas. 

A conferência sobre os sete saberes de uma 

educação para o presente contou com a presença de 

educadores, pesquisadores e pensadores de várias áreas 

do conhecimento e de vários lugares do Brasil e do 

mundo, que se reuniram e escreveram uma carta, a 

Carta de Fortaleza. Trata-se de um documento 

propositivo, aberto, flexível, e estimulador da reforma da 

educação, “cujo eixo transversal é mudança do 

pensamento docente, curricular e organizacional da 

educação”.242 

A Carta propõe diálogo continuado entre as 

instituições nacionais e internacionais, educativas, 

econômicas, culturais, políticas, familiares, de 

comunicação, sindicatos. Tem como finalidade estimular 

medidas políticas e administrativas que concretizem a 

materialização de novas formas de ensino e 

aprendizagem, a superação dos limites dos atuais 

sistemas educativos. Propõe uma educação para a 

compreensão humana. É uma proposição de coragem e 

paixão pela educação. 

Edward O. Wilson, nas vinte Cartas a um jovem 

cientista, dá conselhos a jovens cientistas243para que a 

                                                        
242 CARTA de Fortaleza. In: MORAES, Maria Cândida; ALMEIDA, 

Maria da Conceição de (Orgs.). Os sete saberes necessários a educação 
do presente: por uma educação transformadora. Rio de Janeiro: 
Wak Editora, 2012. p. 247-256. Disponível em: 
<http://www.ecologiaintegral.org.br/Carta%20de%20Fortaleza.pdf>
. Acesso em: 10 nov. 2015. 

243 WILSON, Edward O., Cartas a um jovem cientista, cit., p. 83. 
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ciência seja construída com intenções éticas, e que eles 

estejam comprometidos com o empreendimento 

científico. 

Wilson afirma que ciência e artes criativas são 

fundamentalmente a mesma coisa, porque podem ser 

conduzidas pela mesma emoção: a paixão, expressa no 

amor por ações de criação, no cuidado com a vida, 

cabendo a cada um de nós exercitar nossa imaginação. 

Nesse húmus de intenções, religações, a 

imaginação é invocada. Imaginação nas ações comuns, 

prosaicas, como nos projetos para educação, numa 

reunião de coordenação, em nossas salas de aula, para a 

construção de condutas éticas. 
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Ética 
 

Estamos provavelmente nos aproximando de um novo 
começo244 

Edgar Morin 
 

O filme para Entre os muros da escola245 apresenta a 

pouca importância dos procedimentos burocráticos 

escolares frente às demandas da vida. Os alunos são 

barulhentos, os professores cansados, a clima na escola e 

em sala de aula pouco agradável. Há desinteresse e 

descuido com os colegas, descaso no convívio do grupo, 

desafetos. 

Nas primeiras cenas, o professor e alunos se 

confrontam. Experimentam a tensão da diversidade de 

origens, credos, tradições, classe social, diferenças 

étnicas; reconhecem-se nas condições de exclusão, 

distanciamento, indiferença. A sala de aula é lugar de 

enfrentamento de subjetividades, cada um com seus 

próprios dilemas, medos, desejos, alegrias, sonhos. Há 

tensão, conflito, desgosto, encontros, reconhecimentos. 

A vida de todos, no recreio, como fora da escola, tem 

lugar de destaque nas reuniões de professores, conselho 

de classe, de pais. 

A escola é um modelo reduzido. A expressão 

modelo reduzido é de Lévi-Strauss, que a usa quando 

                                                        
244 MORIN, Edgar, Rumo ao abismo?: ensaio sobre o destino da 

humanidade, cit., p. 159. 
245 ENTRE os muros da escola [título original: Entre les murs]. 

Direção de Laurent Cantet. França, 2008. Elenco: François 
Bégaudeau, Damien Gomes, Esmeralda Ouertani. 
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descreve a tarefa de observação das coisas246. O cientista, 

ao observar as coisas da vida, precisa se ater aos 

pequenos detalhes, ao que não é explicito, precisa ver o 

que é invisível. Numa reunião de coordenação, as 

gestoras do Colégio em São José do Rio Preto 

vivenciavam naqueles dias a morte de um dos alunos do 

ensino médio; visivelmente entristecida, a coordenadora 

contou os desafios que os professores, colegas e a 

Coordenação enfrentaram com a perda do aluno. 

O jovem adolescente foi vítima de um acidente de 

carro, um racha, após uma festa, numa das vias mais 

movimentadas da cidade. Com ele, outro adolescente 

faleceu, e o motorista estava internado em estado grave, 

no centro de terapia intensiva. Acontecimentos, dramas, 

perdas, descontinuidades, desesperos se entrelaçam nas 

falas das gestoras do Colégio. 

A discussão convergiu para o adolescente, sua 

família, o funeral. As gestoras do Colégio atenderam aos 

cerimoniais, solidarizaram-se com os pais e demais 

amigos. No funeral, os pais do adolescente mencionaram 

o significado do Colégio na vida da família, na formação 

do filho. As gestoras emocionaram-se com a delicadeza 

com que o pai do adolescente as tratou e se referiu à 

escola. 

Na sala de reuniões, semanas depois do 

acontecido, as coordenadoras discutiam com indignação 

os motivos que levaram o garoto a entrar no carro, a 

aceitar fazer parte do racha, a consentir em participar de 

                                                        
246 LÉVI-STRAUSS, Claude, O pensamento selvagem; cit., p. 43-53. 
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tal disputa. Violência, escolha, consciência, 

responsabilidade, crítica, vulnerabilidade, influência do 

grupo, escolhas, futuro e mundo foram alguns dos temas 

tocados pelas gestoras. Temas que atravessam as paredes 

sala de aula, do Colégio, da escola. 

Zygmunt Bauman lembra que não se trata de 

mudar as estratégias, metodologias pedagógicas, mas sim 

do olhar mais atento e cuidadoso para as transformações 

de todo o ambiente ao redor da escola247. Mundo 

diferente, desafiador. 

Tarefas amplas descortinam-se: a escola 

contemporânea como companheira dos alunos e 

facilitadora na compreensão do mundo onde vivem, 

preparando-os para as perdas, interrupções, tristezas, 

encontros, reconhecimento, solidariedade; professores 

preparados para conduzir os alunos nos processos de 

consciência de si próprios, do outro e do mundo, de 

nossa prolongação em nossos descendentes. 

O sentimento de sobrevivência une todos os seres 

viventes no Planeta. A perda da vida, a morte, o acidente 

em especial, aparece como interrupção ao 

desenvolvimento natural dos seres na Terra. A morte 

exige de quem está vivo que tome consciência de sua 

inexorabilidade e de seu mistério. A morte está presente 

no coração do mundo vivo. Morin sugere que “a reforma 

da vida só pode ser acompanhada por uma reforma da 

morte. [...] a poesia da vida é a verdade mais profunda da 

                                                        
247 BAUMAN, Zygmunt, 44 cartas do mundo líquido moderno, cit., p. 
118. 
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reforma da vida”. As angústias de morte são como que 

acalmadas e reformadas ao se exaltar a poesia.248 

A poesia, puro sentimento, o sentir da intimidade 

individual, de nossos arredores, nos possibilita assimilar, 

compreender o que é possível, nos faz esquecer de 

nossos medos e angústias. Ao nos entretermos com 

nossos sentimentos, transformamos nossas ações, nossas 

intenções, nossos desejos conosco e com tudo que nos 

cerca; esse processo espiralado atravessa tempo e 

espaço, permeou as nossas gerações que passaram e que 

virão. 

A compreensão, consciência das dimensões do 

tempo passado, presente e futuro, recolhe as 

experiências e contribuições das diferentes gerações. O 

prolongamento das experiências do adolescente foi 

interrompido, mas memórias das alegrias e tristezas 

permanecerão e, como exercício de resiliência, em meio 

à dor da ausência, haverá o fortalecimento de 

sentimentos de companheirismo, ajuda e solidariedade 

entre seus queridos familiares, amigos, professores e 

colegas. 

A perda e a interrupção produzirão a 

aproximação, a religação de temporalidades, 

espacialidades, pessoas, mistérios. A tarefa do Colégio é 

cuidar das futuras gerações. Novas gerações cuidarão de 

si e dos vivos, velarão os mortos, protegerão a Terra. 

Morin propõe a tomada de consciência da 

prolongação em nossos descendentes. A escola deve ser 

                                                        
248 MORIN, Edgar, A via para o futuro da humanidade, cit., p. 379. 
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um instrumento de reforma de mentes, formadora de 

seres humanos cuidadores do presente, esperançosos 

quanto ao futuro, agradecidos pelo passado. A 

recondução das mentes de crianças, jovens e adultos 

pressupõe a reforma das mentes dos próprios 

professores e, ao mesmo tempo, a reforma da própria 

instituição. A reforma é interna à instituição, aos 

professores; é momento de recondução de objetivos, 

ações, limites, desejos individuais e institucionais.249 

A reforma das mentes implica o reconhecimento 

de transformações do entorno da escola, do mundo, da 

Terra. Professores reconhecerão o ensino como 

instrumento para a cartografia de saberes. Mapas 

diversos incorporarão o ensino de história 

multidimensional, que trata dos inventos e inventores; a 

ciência, que compreende o presente, vela o passado, 

projeta-se como uma flecha para o futuro; a política, que 

se compromete com o bem e com o que é bom na vida, a 

convivência solidária; a poesia e a literatura, que 

iluminam os talentos e desejos dos seres humanos. 

A escola promoverá a esperança. Ela desafiará 

alunos e professores a considerar a incerteza, o medo, o 

risco de estar vivo. Incerteza, como um futuro 

desconhecido, desafiará os seres vivos, estimulará a 

imaginação, a criatividade para a solução dos problemas 

da vida, vida em permanente transformação. 

Transformações biológicas, cognitivas, sociais, 

ecológicas, que se entrelaçam e ocupam o tempo, o 

                                                        
249 MORIN, Edgar, Educação e complexidade: os sete saberes e outros 

ensaios, cit., Prefácio. 
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espaço dos seres vivos e mortos. Transformações, nesse 

contexto, cognitivas. 

Steven Pinker250 propõe metáforas interessantes 

no estudo da história da humanidade, identificando seis 

tendências, cinco demônios interiores, quatro anjos 

bons e cinco forças históricas. Seis tendências: processo 

de pacificação (cinco mil anos atrás); processo civilizador 

(Idade Média); revolução humanitária (séculos XVII e 

XVIII iluminismo); longa paz (após a Segunda Guerra 

Mundial); nova paz (após a Guerra Fria); Declaração dos 

direitos humanos. Cinco demônios: violência 

predatória/instrumental; dominância; vingança; sadismo; 

ideologia. Quatro anjos bons: empatia, autocontrole, 

senso moral, razão.251 

O autor elabora análise detalhada do 

comportamento humano violento no decorrer da 

história. Para ele, é significativa a redução da tendência 

violenta dos seres humanos. Pinker questiona se a 

empatia pode inibir a impulsividade, se a colaboração 

anula os incentivos para o conflito. A discussão 

desenvolve a proposição de que a humanidade vive um 

processo de aprimoramento, adequação e atualização 

moral, racional. A reflexão ilumina as rotas para a 

formação de cidadãos contemporâneos, provoca os 

indivíduos a estarem atentos ao mundo de seu tempo, a 

perceberem as pulsões de suas comunidades locais, 

                                                        
250 PINKER, Steven. Os anjos bons da nossa natureza: por que a 

violência diminui. Tradução de Bernardo Joffily e Laura Teixeira 
Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 

251 PINKER, Steven, Os anjos bons da nossa natureza: por que a 
violência diminui, cit., p. 19-28. 
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nacionais e mundiais, a se sensibilizarem com as 

demandas individuais, sociais e planetárias da 

contemporaneidade. 

Pinker sugere que os anjos bons da natureza 

humana contribuíram de maneira diferenciada para a 

redução dos comportamentos violentos da humanidade. 

Descreve empatia como a expansão de um círculo de 

direitos, combinação de justiça e discernimento, mais do 

que o entendimento comum de empatia como simpatia, 

benevolência; como compromisso de que seres vivos 

estão a salvo de maus-tratos e exploração, não importa 

os quão distantes ou distintos; como mudanças nas 

políticas e normas que orientam como as pessoas devem 

ser tratadas; como uma segunda natureza, na qual a 

empatia se torna desnecessária. 

Pinker afirma que as seis tendências contribuem 

como avanços na redução do comportamento violento 

da humanidade. Para ele, temos boas evidências de 

mudanças que possivelmente não são genéticas, se 

deram em escalas de tempo rápidas demais para serem 

explicadas pela seleção natural. Moralidade e tabu são 

entendidos como gramáticas de normas sociais. Ele 

apresenta vários modelos explicativos dos sistemas de 

moral, e sumariza, dizendo que a moralidade consiste 

em violar ou respeitar éticas ou fundamentos; trair, 

explorar ou subverter uma coalizão; contaminar- sua 

comunidade; desafiar ou insultar uma autoridade 

legítima; causar dano a alguém sem provocação; obter 

um benefício sem pagar o custo; especular com 

investimentos ou abusar de prerrogativas. Insiste que a 
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moralidade provocou mais violência quando ligada ao 

sagrado e ao tabu e, ao mesmo tempo, é alavanca de 

mudanças para um desenvolvimento pacificador, 

quando direcionada a objetivos racionais. 

A razão é tratada pelo autor como habilidade de 

raciocinar abstratamente. Pode estar relacionada ao 

senso moral, é pura e dura mais que a emotiva empatia, 

expande o círculo de normas e regras. Ele argumenta 

que houve aplicação cotidiana de recursos, lógicos, 

racionais, como a inserção do discurso científico nas 

escolas, a utilização espontânea da análise de custo 

benefício, porcentagem, amostragem e outros. Houve 

um deslocamento do discurso cotidiano, sob a forma de 

abstrações taquigráficas; vivemos hoje um período de 

extraordinária potencialidade cerebral. 

Razão, autocontrole, moralidade e empatia são 

instrumentos de pacificação, de controle da violência. A 

razão destaca-se dos demais porque ela expande a 

empatia, nos ensina como e quando exercitar a 

compaixão; delimita as fronteiras da convivência; indica 

as opções morais, éticas, que conduzem ao bem comum. 

“A razão é o engenho capaz de gerar um número 

ilimitado de novas ideias”252. Ela pode possibilitar a 

escuta das demandas da humanidade. 

A escola pode ensinar a raciocinar de maneira 

inventiva, a escutar as demandas do mundo, a tomar as 

interrupções, a tomar a razão para revisitar-se, como 

instrumento de escuta. Escuta do mundo, das 

                                                        
252 PINKER, Steven, Os anjos bons da nossa natureza: por que a 

violência diminui, cit., p. 892. 
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populações, dos alunos e dos professores. Pode ser um 

afinar-se, um processo contínuo, onda, frequência, 

como instrumento, ao mesmo tempo e a partir dessa 

escuta. 

Michel Serres alerta para a necessidade de um 

comportamento ouvinte, ouvindo o barulho de fundo 

que vem da demanda, do mundo e das populações, 

seguindo os novos movimentos dos corpos, tentando 

explicar o futuro que as novas tecnologias implicam253; 

esse é uma tarefa a ser enfrentada pela escola. 

O colégio pode atualizar-se na história, ensinar 

ações menos violentas, de paz, estimular o conceito de 

humanidade inventiva e criativa, do tempo presente; 

pode incorporar tecnologias; pode reforçar a ética no 

manejo de novos recursos; pode questionar a política na 

aplicação dos mesmos recursos. 

Polegarzinha é uma personagem criada por 

Michel Serres que lida com o mundo, os espaços de fora 

da escola tradicional. Espaços difusos, cheios de 

movimentos livres, sem classificações, com 

serendipidade, descobertas ao acaso de invenções, 

velozes como a luz, labirínticos, em direção a outras 

razões e saberes254. Ela e seus colegas provocam 

professores, saberes, grades curriculares, configurações 

de sala de aula, o colégio, Escola, Educação. Estariam 

em jogo, condutas distanciadas dos professores, saberes, 

                                                        
253 SERRES, Michel, Polegarzinha: uma nova forma de viver em 

harmonia de pensar as instituições, de ser e de saber, cit., p. 52. 
254 SERRES, Michel, Polegarzinha: uma nova forma de viver em 

harmonia de pensar as instituições, de ser e de saber, cit., p. 56-57. 
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informações inúteis, formatos de conhecimentos 

desconectados do mundo. 

Há necessidade de uma nova arquitetura escolar, 

com marchetaria diversa. O tratamento das diferentes 

variáveis do processo ensino-aprendizagem se daria de 

forma inventiva, provocadora, inimaginável, “o único ato 

intelectual autêntico é a invenção”255, escreve Serres. 

A atitude inventiva é oblíqua, transversa, porosa; 

é o conjunto de invenções que ultrapassariam os limites 

dos conhecimentos especializados, invenções resultantes 

da escuta do tempo e das pessoas nos tempos e espaços 

diferenciados, escuta das demandas culturais. Demandas 

culturais compreendidas em várias dimensões: locais, 

regionais, planetárias; com experiências diversas: 

passadas, presentes e futuras; com a interrupção, 

inquietude, espera, ânsia pelos entrelaçamentos, laços 

sociais. A coletividade está em permanente mudança, 

reinventando-se; há transformação, há movimento, há 

invenção; inventividade da ciência, como a possibilidade 

de manejo do estresse cotidiano. 

Ilya Prigogine escreve que a ciência parece ser 

uma maneira de escapar da realidade, distanciar-se de 

um mundo cheio de autointeresse e conflito, um diálogo 

entre o homem e a natureza, uma busca transcendental. 

Ele caracteriza a ciência como nova cosmovisão, 

nascimento de uma nova ciência. Afirma que às vezes 

vivemos basicamente do patrimônio do passado e 

exploramos suas riquezas, e isso ocorre quando a ciência 

                                                        
255 SERRES, Michel, Polegarzinha: uma nova forma de viver em 

harmonia de pensar as instituições, de ser e de saber, cit., p. 54. 
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é identificada com a razão. Em outras épocas, 

procuramos novas perspectivas e tentamos adivinhar em 

que direção vamos. Essas são as épocas em que a paixão 

e a razão se misturam de modo inextricável.256 

Mobilidades, fluxos, mudanças estão presentes na 

vida da humanidade, que a todo o momento é revisada, 

revisitada, desviada pelos acontecimentos, que possuem 

microestruturas. Há variações entre elementos 

condutores de processos sociais como economias, artes, 

literaturas, políticas, paixões. Os acontecimentos 

possibilitam a percepção de bifurcações, ramificações, 

dissimetria, imprevisibilidade dos processos e trajetórias 

sociais. Memória e antecipação do presente se 

entrecruzam de forma aleatória. O tempo passado e o 

futuro indicam não linearidade nas práticas sociais, 

indicam fluidez.257 

A escola, e o colégio em especial, contemplam, na 

contemporaneidade, certa fluidez e, ao mesmo tempo, 

desafiam a liquidez dos acontecimentos. Buscam a 

compreensão das intersecções entre legados de 

antepassados e heranças para as gerações futuras. A 

ausência imprevista do adolescente tornara-se motivo 

para novas rotas, rumos, observações das necessidades 

urgentes individualizadas de afeto, como as demandas 

mundializadas de cordialidade e solidariedade. 

Compreensão das microestruturas dos acontecimentos, 

coragem para invenção, disponibilidade do senso moral 

                                                        
256 PRIGOGINE, Ilya, Ciência, razão e paixão, cit., p. 85-112. 
257 PRIGOGINE, Ilya, Ciência, razão e paixão, cit., p. 85-112. 
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fundariam a leveza das ações escolares. Instala-se a 

potência para a ecologia de ações. 

Morin escreve que a ação está circundada de 

intenções dos autores e dos arredores onde os sujeitos 

atuam; a ação moral é a concretização das ações, num 

dado tempo e espaço, sob certa intenção, sob certas 

circunstâncias. A ecologia da ação é a conduta que 

percebe as sutilezas implícitas na ação moral. Dois 

princípios fundam o conceito de ecologia da ação: a ação 

não depende apenas das intenções do ator, mas também 

das condições do meio em que se desenrola; os efeitos 

em longo prazo da ação são imprevisíveis. 

Compreensão, ética, a imaginação e a afetividade 

são pressupostos fundamentais para a construção desse 

tipo de ecologia: compreensão como instrumento para 

escuta, atitude de conhecimentos de si e do outro. Ética 

como recurso de regeneração das moralidades 

instituídas, respeito e reconecinhecimento. Imaginação 

como esperança na capacidade de múltiplas reinvenções, 

de reinvenção humanidade. Afetividade como 

reconhecimento, cuidado de si próprio, da comunidade, 

do Planeta, apropriação das ações amorosas, do amor. 

Aprendizagens complexas a serem incorporadas por 

todos. 

Leveza na condução do compromisso, na 

construção da herança a ser preparada para o futuro. 

Herança ética. Percepção da liquidez, da crise de nosso 

tempo, como exclusão, preconceito, baixa autoestima. A 
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religação triádica espécie/sociedade/indivíduo é 

germinada pela própria crise, pelas policrises. 

Refundar a ética, regenerar as suas fontes de 

responsabilidade-solidariedade, sugestão de Morin, 

significa, ao mesmo tempo, regenerar o circuito de 

religação indivíduo-espécie-sociedade na e pela 

regeneração de cada uma dessas instâncias. 

Essa regeneração pode partir do despertar 

interior da consciência moral, do surgimento de uma fé 

ou de uma esperança, de uma crise, de um sofrimento, 

de um amor e, hoje, do chamado vazio ético, da 

necessidade que vem da deterioração ética. A 

regeneração transforma-se num processo de 

metamorfose.258 

Os escritos de Morin indicam movimentos 

espiralados que diminuem ações de pensar mal e 

aumentam ações do pensar bem. Consciência intelectual 

é inseparável da consciência moral, diz ele259. Pensar mal 

fragmenta, mecaniza as relações, exclui a compreensão, 

que impede a solidariedade. Pensar bem religa, 

reconhece a incerteza, inclui a diversidade. Ao pensar 

bem, identificam-se os desvios, barbaridade, 

demonização das ações humanas e, ao mesmo tempo 

luta-se pela compreensão e regeneração de paz. Há um 

duplo movimento de reconhecimento do limite da razão 

humana e de procura pela pacificação dos conflitos. 

Considerar esses movimentos em dimensões 

éticas envolve uma dimensão pessoal, a autoética, 

comunitária, a socioética, planetária, a antropoética 

planetária. 
                                                        
258 MORIN, Edgard, O método 6: ética, cit., p. 177-178. 
259 MORIN, Edgard, O método 6: ética, cit., p. 61. 
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A autoética é o exercício de disciplinar o egoísmo 

e desenvolver o altruísmo, uma espiral que se alarga, 

parte dos interesses individuais para reconhecimento 

dos que estão próximos e para a compreensão da 

condição humana. As escolhas pessoais, individuais, 

sobre questões que afetam a nós mesmos e aos outros ao 

nosso redor são também resultado de reações químicas, 

sentimentais, emocionais e mentais processadas e 

articuladas pelo nosso cérebro. 

O cérebro do homem260 possui dois hemisférios, 

direito e esquerdo; ao mesmo tempo, é trino, triádico, 

triúnico. É reptílico, límbico, neocortex. O cérebro 

chamado reptílico, cérebro tronco, animal, arcaico, é 

também chamado de cérebro sensitivo, dos sentidos, das 

sensações. Ele é o instrumental cerebral primeiro 

utilizado pelos bebês recém-nascidos, até cerca dos três 

meses. O cérebro chamado límbico, sentimental, o 

cérebro das emoções, está mais disponível a partir dos 

três ou quatro meses de vida. O cérebro chamado de 

neocortex é responsável pelos processos de linguagem, 

representação oral, visual, auditiva, tátil, estimula as 

ações de planejamento, organização, entendimento; 

maneja o raciocínio, razão, lógica; há também a 

potencialidade de mediação dos impulsos, das emoções; 

desenvolve-se por cerca de vinte anos intensamente261. 

Essas instâncias cerebrais, razão, afetividade e pulsão 

não possuem hierarquia, são rotativas, permutáveis, 

respondem às necessidades de cada momento 

vivenciado pelos indivíduos, que possuem um potencial 

                                                        
260 MORIN, Edgard, O método 6: ética, cit., p. 114-115. 
261 MORIN, Edgard, O método 6: ética, cit., p. 114-115. 
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de multipersonalidade e expressão, modificando as 

relações entre razão, afetividade e pulsão. 

Antonio Damásio, em entrevista262, explica de que 

forma as emoções individuais interferem nas ações, nas 

escolhas. Apresenta as emoções como incentivos, 

estímulos para escolhas e decisões. Ele as descreve como 

inatas e que, ao longo do tempo, são modeladas para o 

convívio coletivo. 

Há aproximação entre emoções e decisões 

racionais. Aproximações entre razão e emoção, 

pensamento e sentimento, conexões múltiplas, uma 

antropologia complexa. Morin sugere que o sujeito 

humano é composto pela dualidade 

egocêntrica/altruísta; essa tensão o habilita a perceber a 

gênese da solidariedade e da responsabilidade. O 

pensamento complexo, aquele restaurado, reformado, 

reconhecido como um pensamento que reflexe sobre si 

mesmo, encaminha para ações de vigilância 

responsabilidade e solidariedade, “o pensamento 

complexo alimenta a ética”.263 

O pensamento complexo encaminha-se para a 

ética da responsabilidade e da solidariedade. Há o 

reconhecimento de contradições e incertezas; 

compreensão da ética da compaixão, das atrocidades 

cometidas pelos seres humanos alimentados pelo 

modelo tecnoburocrático; há vigia das histerias e 

                                                        
262 DAMÁSIO, António. Entrevista. Por Julia Carvalho. 29 jul. 2013. 

Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/os-
sentimentos-sao-fundamentais-para-a-sociedade-diz-antonio-
damasio>. Acesso em: 27 mar. 2016. 

263 MORIN, Edgar, O método 6: ética, cit., p. 64. 
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fanatismos; há compreensão do mal264. Desdobram-se 

entrelaçamentos entre epistemologia, antropologia, 

ética. Uma antropologia complexa emerge. 

A dimensão socioética, para o autor, envolve a 

origem comum de todas as comunidades, expressa na 

comunicação entre os povos, em suas narrativas míticas; 

na consciência de conexões entre ciência, política e 

ética.265 

O desenvolvimento, o progresso, em particular no 

século XX, das comunidades no ocidente, é 

caracterizado pelo predomínio dos interesses 

econômicos sobre os interesses sociais, monopólio da 

tecnociência. A ciência, por vezes, é cooptada pelo 

poder e interesse do Estado, há submissão de parte dos 

cientistas e de sua imaginação científica aos interesses 

materiais. A associação ciência, técnica, sociedade e 

política conduz a um tipo de desenvolvimento 

tecnológico, progresso, que se mostra pouco 

interessante. Esse movimento caótico é decorrente da 

fragmentação do conhecimento, distanciamento do 

homem da natureza, distanciamento dos homens entre 

si e dos demais seres vivos. Morin caracteriza esse 

processo de cegueira. 

O embrutecimento do homem o leva a se afastar 

de sua natureza reptílica, sensorial e límbica, emocional, 

o limita a exercitar sua natureza racional. Ao distanciar-

se de si próprio, ele se afasta de seus coletivos, 

familiares, amigos, amores, paixões, se embrutece, perde 

                                                        
264 MORIN, Edgard, O método 6: ética, cit., p. 65. 
265 MORIN, Edgard, O método 6: ética, cit., p. 69-71. 
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a capacidade de olhar, ver, reconhecer. Ao mesmo 

tempo, esse ser humano, que é capaz de autodestruir-se, 

que também é capaz de reinventar-se, de restaurar, de 

refazer-se, pode assumir a ecologia da ação. 

Ecologia da ação é uma conduta de todos, implica 

no enfrentamento da incerteza, na percepção de que as 

ações humanas ultrapassam as intenções dos agentes e 

as suas consequências são dependentes do contexto que 

rodeiam as ações e são comprometedoras para todos; é 

dramático relembrar as consequências para o bem e para 

o mal das pesquisas da física nuclear, da medicina 

genética e de outras áreas. A ética é acionada para 

regular, mediar, conduzir os protocolos de conduta nas 

diferentes áreas: religação de saberes, reagrupamento de 

conhecimentos, que tendem a se consolidarem-se; 

expansão da cosmologia, da ecologia, das ciências da 

terra, das ciências humanas; possibilidade de uma nova 

consciência, um novo pensamento de controle ético 

sobre a política, a economia, uma nova educação para a 

vida, uma antropoética.266 

Um programa para uma ética universal, 

planetária, uma antropoética, depende do exercício 

entre oposições aparentemente excludentes que se 

tornam complementares, dialógicas, inclusivas. 

Indivíduo e espécie, homo sapiens e homo demens, paixão 

e razão, poesia e prosaico, diferença e identidade, crítica 

e compreensão, infância e velhice, regeneração e 

degeneração, universal e particular, comunidade e 

Planeta. 
                                                        
266 MORIN, Edgard, O método 6: ética, cit., p. 41-46. 
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A ética planetária sugerida por Morin pressupõe 

que há uma “insustentável complexidade do mundo 

entregue a um caos”267, implica consciências múltiplas. 

Consciência da identidade humana comum nas várias 

diversidades: individual, cultural e linguística; da 

comunidade de destino que liga a comunidade local ao 

Planeta; de urgência da compreensão de todos com 

todos; da finitude humana no cosmos; da nossa 

condição terrestre, biosférica e planetária; das 

dimensões reflexivas, conscientes da humanidade e eco-

organizadora inconsciente da natureza, isto é a ação 

predatória do ser humano e a condição resiliente da 

natureza; do futuro de nossos descendentes, gerações; 

reponsabilidade e solidariedade com o futuro; da Terra-

Pátria como comunidade de origem, destino e incerteza. 

Reforma da humanidade implica o manejo de 

uma ética planetária, comunitária, pessoal; tarefas e 

decisões são cobradas dos alunos, professores, pais, da 

comunidade escolar frente ao mundo fora da sala de 

aula, pois a vida parece distante dos currículos 

estabelecidos pela lei. 

As interrupções, bifurcações, mudanças de rotas, 

acontecimentos imprevistos, inesperados, não fazem 

parte, muitas vezes, das práticas escolares na sala de aula 

ou fora dela; um mal-estar generalizado instala-se no 

ambiente da sala de reunião das coordenadoras, nas 

salas de aula, no Colégio, na escola. 

                                                        
267 MORIN, Edgard, O método 6: ética, cit., p. 163-167. 
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Procura-se receituário, modelos de conduta, 

fórmulas mágicas para lidar com os dilemas do cotidiano 

escolar, como incerteza, risco, dilema, perda, 

interrupções na vida da comunidade; desdobra-se a 

pluralidade da condição humana. 

Giorgio Agamben aponta que a incapacidade de 

ser do ser humano é o que o qualifica, o invoca a ser 

capaz de agir. O autor descreve A comunidade que vem, 

título de ensaio de 2001, e faz um balanço entre a 

essência e a existência. Identifica a comunidade como 

impolítica, descortês, inoperante, não criativa e, ao 

mesmo tempo, resistente ao coletivo ao indivíduo. 

A ética é a instância do que há de humano no ser 

humano: sua potência e impotência, possibilidade e 

impossibilidade de sua existência. “A única experiência 

ética (que, como tal, não pode ser tarefa nem decisão 

subjetiva) é ser a (própria) potência, existir a (própria) 

possibilidade; isto é expor em forma a própria amorfia e 

em todo ato, a própria inatualidade.”268 

A morte do aluno, como condição limite do ser, 

instiga a comunidade a agir, optar, inventar, criar novas 

e inusitadas formas de compreensão dos arredores da 

sala de aula. Ela provoca todos a se reinventarem 

enquanto pessoas em processo de metamorfose 

biológica, cognitiva, social e ecológica. Biológica porque 

tomamos consciência de nossa finitude; cognitiva 

porque reconhecemos nossa potência criativa; social 

porque vivemos juntos e podemos criar e nos destruir; 

                                                        
268 AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Tradução de Claudio 

Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. p. 46. 
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ecológica porque compreendemos que nossas ações têm 

repercussões imprevisíveis para nós mesmos e futuras 

gerações. 

Depare-se com a inconsciência do mistério da 

vida, inconsciência da sutileza do cotidiano, fragilidade 

da condição humana, mas incondicional existência como 

indivíduos na escola, no colégio, na educação, na vida. 

Para o protagonista do filme, as coordenadoras do 

Colégio, os educadores, o mistério do futuro instiga, a 

ética nos aproxima, alimenta os afetos. 
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Afeto 
 

O comportamento humano é um produto de um 
interminável fluxo de percepções, sentimentos e pensamentos, 

tanto no plano consciente quanto no inconsciente. 
Leonard Mlodinow269 

 

A caça270, filme dirigido por Thomas Vinterberg, 

descreve o drama de Lucas, professor de uma escola 

primária que é acusado de pedofilia. Ocorre que a 

criança que o acusou enganou-se, misturou suas 

fantasias e a situação real. O professor é demitido, perde 

amigos e a confiança de todos na comunidade. A 

amargura, a tristeza, o quase enlouquecimento de Lucas 

durante o tempo em que foi afastado de suas atividades, 

o levaram a refletir sobre sua vida, suas relações 

familiares e sociais. O filme é um exemplo do poder do 

narrador, das narrativas, das palavras, dos afetos e 

desafetos. 

Primavera no cerrado brasileiro, em Brasília. O 

auditório foi ocupado por uma plateia de jovens 

educadores. Mulheres, homens, crianças de colo, bebês; 

por vezes eles se reuniam em círculos e recitavam 

mantras, dançavam, cantavam. No palco, várias 

apresentações, mesas redondas, palestras, painéis, 

conferências, relatos de experiências eram 

acompanhadas por uma cartunista, que desenhava de 

                                                        
269 MLODINOW, Leonard. Subliminar: como o inconsciente 

influencia nossas vidas. Tradução de Claudio Carina. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2013. p. 23. 

270 A CAÇA [título original: Jagten]. Direção de Thomas Vinterberg. 
Dinamarca, 2012. Elenco: Mads Mikkelsen, Thomas Vinterberg, 
Thomas Bo Larsen. 
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maneira delicada e humorada imagens sobre desafios do 

cotidiano da escola; as imagens eram projetadas em um 

dos telões instalados no palco, provocando risos. 

O evento reuniu experiências diferenciadas de 

escolas particulares e públicas. Os relatores falaram 

sobre práticas escolares, como: inexistência de séries em 

alguns modelos; inexistência da figura do professor; 

experiência como forma de apropriação dos conteúdos; 

muitas atividades ao ar livre; faixas etárias diferenciadas 

ocupando os mesmos espaços de aprendizagem; 

diferentes formas de linguagem como recursos para o 

aprendizado; compromisso com um mundo melhor, com 

o ecossistema, com o futuro.271 

Na primeira manhã da conferência, as educadoras 

chegaram animadas ao auditório. Sentiam-se 

privilegiadas pela oportunidade de atualizar seus 

conhecimentos, conhecer novas pessoas, experiências, 

tendências pedagógicas. As atividades eram 

interessantes: grupos de trabalhos; conferências; 

palestras; oficinas; relatos de experiências; trocas de 

contatos; compra de material didático; convivência com 

colegas de trabalho; experiência de visita a cidade 

desconhecida. 

De volta à escola, muitas das intenções são 

esquecidas, textos não são lidos, práticas não são 

aplicadas. Congressos, palestras, reuniões e atividades 

fora da escola interrompem a rotina de trabalho de sala 

de aula. Essas atividades são recebidas pelos docentes 

                                                        
271 Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação 

(CONANE), Brasília, 2013. 
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como valorização de seu trabalho, de suas condutas, 

ocupação de brechas existentes no tempo escolar 

estabelecido por cronogramas e calendários. Os alunos 

recebem a ausência do professor como novidade, até 

mesmo com alegria; a ausência do professor, muitas 

vezes, é comemorada. 

O trabalho do educador em sala de aula é 

solitário. A preparação da aula implica em seleção, 

organização de assuntos do grande volume de conteúdos 

estabelecidos pelo conhecido currículo nacional, mais os 

conteúdos que de fato são estabelecidos pelas 

Secretarias de Educação. O conteúdo, extenso, 

especializado, é considerado pelos alunos como assuntos 

desnecessários às suas práticas presentes e futuras. Cabe 

ao professor instituir a disciplina, participação e 

interesse dos alunos sobre o conteúdo ensinado. 

As aulas, em sua maioria, são centradas na 

explicação da matéria pelo professor e a realização de 

exercícios pelos alunos, em suas apostilas, cadernos e 

laboratórios. A especialização, a redução das referências, 

afirmativas dualistas de verdades e não verdades, 

linearidade de exposições, conclusões finais, 

caracterizam, com frequência, a exposição e exercícios 

dos conteúdos. A rotina de muitos professores constitui-

se na preparação da aula e apresentação dos assuntos; a 

rotina dos estudantes é a escuta e aplicação de 

afirmativas. 

A saída do ambiente escolar reforça o consenso 

de que a formação dos docentes é uma ação prioritária. 

É inegável a necessidade de atualização sobre pesquisas 
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na área de educação; sobre experiências inovadoras de 

metodologias e práticas pedagógicas; sobre os últimos 

congressos, encontros, colóquios, palestras e 

lançamentos de textos. Essas são formas de revisitar as 

várias iniciativas na escola. 

Ao mesmo tempo, o volume de informação 

recebido, disponibilizado, compromete a integração, a 

interpretação do significado dos conteúdos a serem 

desenvolvidos com os estudantes. Uma crise do 

conhecimento, condição de ignorância, é produzida pela 

fragmentação do saber; a divisão dos saberes gera o 

reducionismo, dualismo, maniqueísmo, causalidade 

linear, como afirma Morin.272 

As educadoras, quase dez meses depois da 

conferência, avaliaram a prática dos professores. 

Comemoraram as realizações do primeiro semestre: 

postura e envolvimento de alguns professores, trabalho e 

assiduidade de alguns funcionários, interesse e cuidado 

de consultoras, dedicação e preocupação da mantedora. 

Lamentaram, ao mesmo tempo, a desintegração, 

desinteresse, a falta de compromisso, a pouca lealdade e 

sinceridade, humildade de alguns educadores na 

condução de alguns trabalhos. O desafio é como 

compreender a relação entre formação permanente do 

docente e conduta afetiva. 

A formação docente, longe de reduzir-se ao 

acúmulo de informações variadas, formação teórica, 

implica a atitude de problematização sobre a aquisição 

de conhecimento, a natureza das informações 
                                                        
272 MORIN, Edgar, A via para o futuro da humanidade, cit., p. 183-184. 
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adquiridas, o reconhecimento dos vários saberes, o 

reconhecimento da valorização de sentimentos de 

companheirismo, compromisso, amorosidade, 

generosidade, amizade, ou seja, numa palavra, de afeto 

entre todos. 

Morin sugere que será por meio de uma 

multiplicação de experiências-piloto que poderá nascer a 

reforma da educação, reforma particularmente difícil de 

introduzir, pois nenhuma lei seria suficiente para 

implantá-la. Será ela, no entanto, que conduzirá à 

criação de um tipo de mente capaz de enfrentar os 

problemas fundamentais e globais e de religá-los ao 

concreto273. Criação de um tipo de mente capaz de 

enfrentar os problemas fundamentais e globais, diz o 

autor. Criação de mentes abertas para a descoberta de 

seus próprios potenciais e dos outros. 

Em A cabeça bem feita: repensar a reforma, 

reformar o pensamento, Morin274 propõe reformar o 

pensamento para reformar o ensino e, ao mesmo tempo, 

reformar o ensino para reformar o pensamento. 

O texto é construído em movimentos 

hologramáticos, dialógicos e recursivos. Atributos da 

vida que Morin desenvolve amplamente em seus escritos 

e também em Método 6: ética.275 

Nessa dinâmica, o autor apresenta tensões 

características da condição humana; temores sobre as 

incertezas do conhecimento; contradições da vida 
                                                        
273 MORIN, Edgar, A via para o futuro da humanidade, cit., p. 201. 
274 MORIN, Edgar, A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar 

o pensamento, cit. 
275 MORIN, Edgar, O método 6: ética, cit., p. 207-216. 
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cotidiana; significado da aprendizagem cidadã; desafios 

da reforma do pensamento. 

O ensaio A cabeça bem-feita é uma cartografia das 

relações do ensino e aprendizagem; ao professor cabe a 

tarefa de desafiar os estudantes, e a ele mesmo, a 

descobrirem e desenvolverem sua imaginação, 

criatividade, sensibilidade e ética para consigo, com o 

outro e com o mundo; a todos cabe inventar e criar 

soluções, diferentes das existentes, que atendam de 

maneira humanitária aos dilemas do mundo. Ele desafia 

todos a religarem os conhecimentos, em um projeto 

antropoético para o cuidado do Planeta. 

Edgard Carvalho, ao comentar esse livro de 

Morin, considera que a reforma do pensamento 

pretende educar educadores de modo sistêmico, isto é, 

gerar intelectuais polivalentes, abertos, capazes de 

refletir sobre a cultura em sentido amplo; é urgente 

encorajar professores, de todos os níveis ou segmentos 

escolares, a religarem suas disciplinas, assim como é 

importante implantar reformas curriculares que 

propiciem reflexão sobre como rejuntar natureza e 

cultura, homem e cosmo, edificar uma aprendizagem 

cidadã, capaz de repor a dignidade da condição humana. 

Há a proposição de uma concepção complexa de 

sujeito. A sociedade não é resultado exclusivo da 

organização dos bens materiais; ela é um mecanismo de 

confronto e cooperação entre indivíduos, entre os “nós” 

e os “eu”; o conhecimento é movimento de vaivém, que 

progride indo das partes para o todo e do todo para as 

partes. Mentes abertas, flexíveis, pensamentos amorosos, 
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acolhedores e atitudes solidárias conduzem os 

indivíduos a se transformarem continuamente na 

sociedade em metamorfose; a educação pode nos 

“ensinar a assumir a parte prosaica e viver a parte 

poética de nossas vidas”.276 

A inovação das práticas educativas decorre da 

condição limite em que elas se encontram. Há frestas, 

brechas para a transformação dos indivíduos, mudanças, 

riscos. Transformações inesperadas da vida podem 

assustar, mas no início do século XX não impediram as 

irmãs de Santo André de perseguirem seus ideais. 

A mudança de hábitos; a chegada de outros meios 

de comunicação, de outras culturas, do comércio, das 

rotas ferroviárias e a reorganização política do país 

criaram uma nova configuração das relações 

intersubjetivas e sociais no Município. As mudanças 

foram significativas: a criação de entreposto comercial, a 

organização das municipalidades, a formação de 

paróquias, dos governos locais, a reorganização do 

trabalho agrário, a interlocução com as várias esferas de 

poder, a possibilidade da formação profissional no 

exterior. No início do século XXI, as várias mudanças 

desafiam a educação a preparar os alunos para 

responder às demandas ecológicas, ambientais, humanas 

e pessoais. 

Diagnósticos sobre os mais variados temas na 

escola questionam a forma como o conhecimento, 

pesquisa e estudos são realizados. Há estudos mais 
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o pensamento, cit., p. 11. 
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preventivos, factíveis, eficazes, inovadores. Desejam-se 

soluções rápidas, eficientes, precisa-se de quem realize 

essas ações, sejam políticos, profissionais especialistas, 

artistas, pensadores, cientistas, educadores. Há demanda 

por soluções para os desafios de abrangência planetária, 

humanitária, ecológica. 

O saber tem seu corpo teórico acessível a todos, a 

espacialidade do saber mudou, não há concentração, 

mas dispersão; a pedagogia muda com as transformações 

tecnológicas. Hoje vivemos um tempo de metamorfose. 

É preciso inventar novidades inimagináveis. Precisamos 

refazer, imaginar mais. 

A oralidade é difusa e centrada, os movimentos 

são livres e contidos, há reciclagem continuada de 

classificações e invenções constantes. Algumas 

transformações acontecem com a velocidade da luz, 

outras nem tanto. Buscam-se outras razões, difusão do 

saber. Existe a necessidade de uma nova arquitetura 

escolar. 

Sociedade do conhecimento ou da informação, 

essa é a questão posta por Michel Serres ao encerrar a 

primeira parte de seu ensaio Polegarzinha: uma nova 

forma de viver em harmonia de pensar as instituições, 

de ser e de saber277. Ele coloca três questões: o que 

transmitir, a quem transmitir, como transmitir. 

A personagem da narrativa, Polegarzinha, 

comemora o fim da era saber? Para Serres, a tecnologia 

passa a determinar as ciências duras, ciências da 
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natureza, conduzem as ciências humanas, política e 

sociedade. Há novos formatos de relações com as 

informações: cabeça vazia; tagarelice generalizada; novo 

saber; oferta de saber transbordante; liberdade dos 

corpos/motricidade; ocupação dos espaços de decisão. 

Fim da era do saber. Fim da era dos que decidiam. Há 

de se compreender essas novas conjunturas. 

Ouvir é uma ação estratégica, inventiva. Ao ouvir 

as demandas, seguir os movimentos dos corpos, sugerir 

modos de futuro construído pelas novas tecnologias, 

age-se intelectualmente, porque se inventa. Um estado 

de atenção torna-se lentamente comum. Somos capazes 

de perceber que a desordem gera a nova arquitetura do 

saber na sociedade contemporânea, nos sensibilizamos, 

nos aproximamos. 

A contemporaneidade é volátil, viva e suave, 

árvore em chamas, novidade, códigos múltiplos. Em 

meio às brumas contemporâneas a Polegarzinha, os 

estudantes, os professores e os educadores vivem 

contradições: insegurança, dúvida, medo; sentem-se 

sozinhos em meio a muitos. A promessa de venda de 

acesso a dados variados é difundida e assimilada. As 

práticas educativas podem se atualizar para absorver 

essas demandas, questioná-las, propor outras demandas, 

outras urgências. 

Parte da população integra-se e, ao mesmo tempo, 

isola-se na rede social, isola-se em centenas de amizades 

virtuais. Os jovens devem ser preparados para viver 
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neste mundo saturado de informações e virtualidades; a 

educação enfrenta um mundo em mudança radical.278 

No ensaio Violência líquida, Bauman279 trata da 

internet como forma de controle e vigilância de uns 

sobre outros; descreve os usuários como pessoas 

solitárias e que se sentem desprezadas, daí a busca de 

“amigos”, conforto e reconhecimento. Ele considera que 

a comunidade não é a rede. A rede é mantida e criada 

por nós, a comunidade nos precede e nos molda, 

implica relações físicas, próximas. Há o desaparecimento 

do anonimato formal e o aparecimento dos amigos 

desconhecidos. Ele entende que a internet propicia 

ambiente da mercantilização das pessoas, explica que os 

usuários da rede tornam-se mercadorias oferecidas ao 

consumo digital, na forma de serviços, na forma de 

pessoa e coisa. 

As práticas virtuais promovem a ilusão de uma 

condição ideal. Ideal do bem estar; da alegria; das 

múltiplas relações pessoais íntimas e formais. A 

personalização dos usuários virtuais é construída e 

reconstruída por meio de avatares pré-moldados, pré-

estabelecidos pelas megaempresas de comunicação. Os 

internautas podem ser o que desejarem ser; eles 

estabelecem outros tipos de sociabilidade e relações 

intersubjetivas, pessoais, impessoais, virtuais. 

                                                        
278 BAUMAN, Zygmunt, 44 cartas do mundo líquido moderno, cit., p. p. 
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279 BAUMAN, Zygmunt. Violência líquida: diálogos com David Lyon. 
Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 
p. 31-39. 
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Amizade, amor, profissão, família e nação 

adquirem outros sentidos. Os laços estariam se 

desmanchando nestes tempos de pressa, tempos 

complexos. Bauman considera que “a verdade é que 

nunca estivemos antes nessa situação. Ainda é preciso 

aprender a viver num mundo saturado de informações. 

Essa é a arte mais difícil e fascinante de preparar seres 

humanos para essa vida”.280 

Elizabeth Roudinesco alerta que a era da 

individualidade substitui a da subjetividade. O 

panorama da sociedade contemporânea indica que a 

depressão, o entristecimento de si, da mente, da alma, 

do espírito, seja curada por medicamentos; há pressa em 

estar bem, ser feliz, estar alegre, ao mesmo tempo que 

não há espaço para a frustação, o entristecimento, a 

busca dos componentes inconscientes que formam o 

sujeito, suas peculiaridades, diferenças, mistérios, 

potenciais ocultos. Há, ao contrário, a individualidade 

destituída de subjetividade; individualidade portadora 

da ilusão de liberdade irrestrita, independência sem 

desejo, historicidade sem história.281 

As mutações da subjetividade são camufladas pela 

dificuldade de organização e processamento das 

informações e da formação. Muitos são formados e 

informados, conformados e silenciados, escolhem 

avatares de felicidade, alegrias, prazeres supérfluos. A 

agressividade e incompreensão dos profissionais 
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disfarçam o incomodo do desmanche da subjetividade e 

das relações intersubjetivas. O medo circula na sala aula, 

na escola, fora dela. A temporada de caça se abre, 

maldições, calúnias, mentiras, desejos do mal misturam-

se no cotidiano da escola, no nosso cotidiano. 

Para onde vai a educação?282 é o título do ensaio de 

Jean Piaget publicado em 1971, em que ele faz 

considerações sobre o artigo 26 da Declaração dos 

Direitos Humanos de 1949, que enuncia que “a educação 

deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e ao reforço do respeito pelos direitos do 

homem e pelas liberdades fundamentais”. Esse breve 

texto apresenta um resumo das teses sobre a educação, o 

processo de aprendizagem. 

Para promover atividades e estratégias que 

favoreçam a espontaneidade da criança, deve-se 

considerar que há na formação da personalidade a 

articulação de esferas exógenas, como estímulos sociais, 

e endógenas, como elementos inatos; a tarefa da 

educação é oportunizar essa síntese por meio do 

estímulo da educação intelectual e moral. 

Para ele, a educação intelectual consiste em 

formar indivíduos autônomos e respeitadores da 

autonomia de outros. Argumenta que a personalidade da 

criança aprimora-se com a expansão intelectual, 

entendida como a conquista do aprendizado. O 

enfrentamento dos erros na experimentação e 

consequente postura de curiosidade e pesquisa, a 
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vivência em grupo, coletiva, o manejo de diferenças e a 

multiplicidade de posturas habilitam na criança a 

liberdade intelectual, o respeito às suas escolhas e às dos 

outros. Há o desenvolvimento da reciprocidade de 

experiências coletivas e, na continuidade de ações e 

reações recíprocas, a convivência moral é expandida. 

A educação moral funda-se em autonomia e 

reciprocidade. Autonomia enquanto a segurança em 

conhecer-se, apropriar-se de suas habilidades pessoais, 

singulares. Reciprocidade como habilidade de escuta, 

reconhecimento e consideração do outro. 

O duplo autônomo, livre e heterônomo, 

respeitado constitui-se como resultado de longo 

processo de aprendizagem continuada, partindo de 

experiências, como participante do processo coletivo de 

aprendizagem. Os indivíduos são conduzidos a 

experimentarem relações de aproximação por meio do 

respeito e reconhecimento gerados por relações afetivas 

significativas. 

Nesse processo de formação de reciprocidade são 

fundantes as oportunidades de experiências de 

autogoverno de si e de coletivos; relações de 

amorosidade, respeito mútuo dos adultos, educadores; 

ações coordenadas, organizadas e disciplinadas no 

processo de desenvolvimento de experiências; 

enfrentamento do medo; ousadia e criatividade na 

postura de descobertas e inventividade de experimentos. 

A educação é um todo indissociável, afirma Piaget, de 

relacionamentos afetivos, sociais e morais, que são 
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mobilizados a todo tempo para a conexão das esferas da 

moral e do intelecto. 

Há urgência de respostas e diagnósticos sobre os 

mais variados temas: questionamentos sobre as formas 

de conhecimento e pesquisa; estudos previsíveis, 

factíveis, eficazes, inovadores; soluções rápidas, 

eficientes e precisas dos políticos, dos profissionais, dos 

educadores, dos artistas, dos pensadores, dos cientistas. 

Há demanda por respostas a desafios de abrangência 

planetária, humanitária, ecológica. 

Há pressa, desespero por invenções, descobertas 

de medicamentos, ações humanitárias, domínio da 

violência, práticas pacíficas e pacificadoras. Os 

indivíduos são desafiados a serem inovadores, criativos, 

inventivos, mas ao mesmo tempo a criatividade é 

ameaçadora, porque invoca sentimentos, sensibilidade, 

perspicácia, urgência, improvisa e descontrole daqueles 

que a usam. 

Os educadores, que são estimulados por seus 

próprios instintos, razão, espiritualidade, sensibilidade, 

podem encantar alunos a fazerem o mesmo. Os jovens 

começam a desvelar o seu próprio ser, o vasto potencial 

físico, mental e sensitivo que por vezes é bloqueado pela 

previsibilidade e pelo controle cognitivo. Ao se 

familiarizarem-se consigo mesmos, com suas 

habilidades, limites, temores, amores e desejos, todos na 

escola e fora dela se sensibilizam, se aproximam, 

reconhecem uns aos outros. 
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As atitudes de afetividade em dimensão recursiva 

são expressas em condutas éticas em exercícios de 

dialogia. A atitude de imaginação em variações 

hologramáticas precede e, ao mesmo tempo, descortina 

as potencialidades da formação teórica e da atualização 

de informações para professores. 

A atenção e reflexão sobre como se dão as 

relações afetivas na escola é urgente. Não me lembro em 

qualquer série de minha escolaridade de aulas sobre 

amor, imaginação, conhecimento, compreensão, 

silêncio. 

Ensinar a viver283 é um manifesto, discorre sobre o 

sentido de viver, a crise multidimensional da educação, a 

necessidade de formação de indivíduos preparados para 

manejar a vida, enfrentando e, ao mesmo tempo, 

aproveitando as experiências ofertadas pelo viver. 

O autor instiga todos a aprender a compreensão e 

compreender a incompreensão; descreve a necessidade 

da reforma do pensamento para melhor manejo do 

conhecimento; desafia a ensinar a condição humana; 

descreve a necessidade da universalidade da cidadania 

local e afirma que há de regenerar o aspecto amoroso, 

eros, nas práticas escolares, pedagógicas e afetivas. 

Volto à relação professor e aluno. É comum o 

distanciamento, desentendimento, desinteresse entre 

eles. A sala de aula do ensino médio é moldada pela 

forma conteudista, mecânica, indiferente. Os desafios da 

indisciplina indicam que as relações se distanciaram, 
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estão se desmanchando. Há na sala de aula, salvo 

exceções, pouco espaço para a escuta, reconhecimento e 

compreensão do aluno pelo professor, nem dos alunos 

com o professor, nem dos alunos entre si. 

Entender as causas da incompreensão, sugestão 

de Morin, é uma atitude que exige tempo e 

oportunidade. Há pouco tempo para o diálogo em sala 

de aula. Há escassez de ambientes que favoreçam o 

reconhecimento do outro, de suas características, suas 

dores e desejos. Essa situação pode ser revertida. 

É urgente priorizar as relações interpessoais, 

junto com a necessidade de aprendizado; valorizar, 

reconhecer, desenvolver uma atitude de gratidão pela 

contribuição dos professores; enfrentar a tendência de 

desconsideração, desmoralização, resignação, 

funcionarização e deserotização da participação dos 

educadores; estimular virtudes como a cortesia, 

bondade, generosidade, alegria, virtudes que 

fortalecerão as relações de afeto, compreensão, empatia, 

simpatia e reconhecimento de todos. E, nas palavras de 

Morin284, desmanchar o círculo vicioso da humilhação e 

criar o círculo virtuoso do afeto, de eros. 

A Declaração dos Direitos Humanos, na década 

de 1940, desafiou os homens a serem melhores, a 

promoverem o bem para todos. Será que hoje é o 

momento de perguntar quanto avançamos, quanto 

deixamos de fazer e quanto fizemos? Como fomos 
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formados, como estamos formando nossos filhos e 

netos? Como? Para o quê? Por quê? 

A pergunta é: Como fazer essas transformações, 

como implantar práticas diferenciadas no ambiente 

escolar? Acredito que atitudes de escuta, de 

reconhecimento e de compreensão do outro sejam 

pontos de partida. 

No ano de 2015, por ocasião de eventos285 

realizados no Brasil, que reuniram pensadores de várias 

partes do mundo, a imprensa publicou inúmeros artigos 

sobre uma variedade de temas que tratam da educação: 

papel da família na educação escolar286, gestão escolar287, 

reforma das práticas de aprendizagem288, exigências da 

sociedade futura, habilidades para o século XXI289, a 

importância do professor290, atenção com as exigências 
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regionais291; crise de atenção292, ensino como experiência 

emocional.293 

Existem movimentos acontecendo de forma 

multilateral, múltipla, eclética. Não há receitas, não há 

manual de condução das escolas, formação de 

professores, práticas eficientes de sala de aula. Há o 

caminho a ser seguido por todos na direção de uma 

sociedade mais fraterna, em um mundo mais equitativo: 

resistência a obstáculos de várias naturezas, pessoal, 

institucional e moral; a potência imaginativa de cada um 

de nós que vivemos e atuamos em várias áreas, 

instituições; nosso compromisso ético pessoal conosco, 

com nossos familiares, amigos, colegas, todos e tudo no 

planeta; nossa capacidade de aproximação, de 

reconhecimento, de cuidado; nossa capacidade de 

compreender a todos. 

No ano de 2016, o evento Educação 360 reuniu 

pensadores do cotidiano. Eles confirmaram os 

prognósticos das edições dos anos anteriores, 2014 e 

2015. Reafirmaram que o avanço dos movimentos de 

globalização, de internacionalização e ocidentalização da 
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292 BAUMAN, Zygmunt; ALFANO, Bruno. Há uma crise de atenção. 
Discurso de Zygmunt Bauman no encontro internacional 
Educação 360. O Globo, 13 de setembro de 2015, Sociedade, p. 41. 
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/ha-
uma-crise-de-atencao-17476629>. Acesso em: 14 set. 2015. 

293 VANINI, Eduardo. Jiang Xueqin: ensino é experiência 
emocional. Discurso de Jiang Xueqin no encontro internacional 
Educação 360. O Globo, 13 set. 2015, Sociedade, p. 41. Disponível 
em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/ha-uma-crise-
de-atencao-17476629>. Acesso em: 14 set. 2015. 
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cultura exigem reinvenção de nossas ações cotidianas, 

das arquiteturas da escola, do ensino e da educação. 

São urgentes outras proposições que contribuam 

para a aproximação dos povos, a compreensão entre 

eles, o respeito pela vida. Aprender que o deve haver 

entendimento, que as metamorfoses existem a todo 

tempo e que sabemos muito pouco sobre os mistérios, 

riscos e incertezas que nos cercam. Aprender que somos 

frágeis. Aprender mais sobre a humildade, compreensão 

e amor. 
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Silêncio 
 

Porque, quando a pessoa que contempla toma o 
fundamento 

verdadeiro da história, discorre e raciocina por si mesma, e 
acha alguma coisa que faça declarar um pouco mais ou sentir a 

história, quer pelo próprio raciocínio quer porque o entendimento 
é 

iluminado pela força divina, 
é-lhe de mais gosto e fruto espiritual do que se quem dá os 

exercícios explicasse e desenvolvesse muito o sentido da história; 
porque não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas o sentir 

e gostar as coisas internamente.294 
 

“Onde será que está aquele vídeo sobre o desfile 

da fanfarra do Colégio? Anos 70, tenho a impressão”. 

Essa foi a pergunta da irmã que, com todo zelo, 

arrumava os últimos detalhes das salas do Centro de 

Documentação Memória e Educação (CDME), alguns 

dias antes da sua inauguração. 

O vídeo, de cerca de dez minutos, em branco e 

preto, apresentava um desfile dos alunos das escolas de 

São José do Rio Preto, durante as comemorações de sete 

de setembro. A fanfarra do Colégio compareceu às 

celebrações. 

Fiquei imaginando o que alunos sentiram ao 

tocarem em público, depois de inúmeros ensaios, ao se 

agruparem numa concentração com muitos outros 

alunos das escolas da cidade antes do evento, ao se 

vestirem com roupas especiais. Fiquei imaginando como 
                                                        
294 INÁCIO DE LOYOLA, Santo. Exercícios espirituais. Tradução do 

autógrafo espanhol. Tradução por Vital Cordeiro Dias Pereira, 
S.J.; organização e notas por F. de Sales Baptista, S.J. 3. ed. 
Braga, PT: Livraria Apostolado da Imprensa, 1999. Disponível em: 
<http://www.raggionline.com/saggi/scritti/pt/exercicios.pdf>. 
Acesso em: 10 out. 2016. 
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os professores de música, os regentes, estavam ansiosos 

por realizarem o programa da maneira mais adequada 

possível. Fiquei imaginando o que a irmã pensava, o que 

ela desejava mostrar aos visitantes do CDME. 

Em 2010, as irmãs residentes no Colégio Santo 

André, em São José do Rio Preto, convidaram membros 

da comunidade escolar para organizar os vários 

documentos do Colégio. Iniciou-se a construção do 

CDME, como símbolo dos 90 anos do Colégio. 

Uma casa na propriedade do Colégio foi 

reformada e adequada às necessidades estruturais do 

arquivo a ser organizado. A casa possui cinco salas 

públicas e um laboratório, que foi uma antiga cozinha, e 

uma sala, dividida em dois ambientes, que acomodam a 

reserva técnica e um pequeno escritório. A casa, 

protegida por uma varanda, é rodeada por jardins e fica 

próxima de um antigo e frondoso jatobá. 

Na entrada do prédio, a sala de recepção, na 

parede da frente estão imagens do Colégio nos anos de 

1940, 1960, 2010, e um armário com os diários em francês 

das irmãs que fundaram o Colégio. O conteúdo dos 

manuscritos narra sobre a rotina da escola, campanhas 

para arrecadação de fundos, visitas recebidas, doenças, 

correspondência recebida, compromissos com a 

Arquidiocese. Ao lado, uma poltrona de dois lugares, 

com uma almofada bordada à mão. 

À direita duas salas; numa delas, ao centro, 

escrivaninhas antigas restauradas; na parede, imagens 

do processo de recebimento, higienização e catalogação 
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dos documentos recebidos. A próxima sala, em frente a 

essa primeira, é o laboratório, antiga cozinha. Mesa ao 

centro para os trabalhos técnicos, higienização, 

catalogação e registros vários. Inúmeras vezes sentamos 

a essa mesa para discutir como, o que, e porque 

estávamos fazendo aquelas atividades de reconstituição 

da memória do Colégio e qual o sentido que tudo aquilo 

fazia para os professores e alunos. 

De volta à sala de recepção, à esquerda há a sala 

da congregação, ao centro a imagem das escavações da 

primeira hospedaria no século XVII. No canto à direita, 

ao fundo, a imagem restaurada de Santo André. Na 

parede à esquerda, imagem das religiosas fundadoras do 

Colégio: madre Lucia Maria Doyle, superiora da 

Província do Brasil, madre Joana Maria Nieuwland, 

madre Anastasie – Marie Antoniette Verraes, madre 

Marie Francis – Magdeleine Gautier de Carville. 

A chegada das irmãs de Santo André ao Brasil fez 

parte do movimento de expansão da Ordem para outras 

localidades, assim como da expansão do cristianismo, 

pela Companhia de Jesus, nos séculos XIX e XX. Em 

1913, a madre superiora Maria Peters e seu Conselho, na 

Bélgica, receberam carta convite, por meio de um jesuíta 

representante do bispo de São Carlos, Dom José 

Marcondes Homem Mello, para fundarem dois colégios 

na diocese, no Nordeste de São Paulo.295 

                                                        
295 LOCARINI, Luís Carlos. O Colégio Santo André de São José do Rio 

Preto, 1920- 1942. Monografia (Curso de Pós-graduação Lato 
Sensu, em História – Título de especialista) − Instituto de 
Biociências, Letras e Ciências Exatas da Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), Campus de São José do Rio Preto, 2001. p. 18. 
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A Congregação das Irmãs de Santo André foi 

oficialmente reconhecida como congregação religiosa 

em 1837. Luis Carlos Locarini, em sua dissertação, 

aponta que as onze primeiras dames de Saint-André 

pronunciaram seus votos perpétuos segundo uma regra 

provisória de inspiração inaciana. O padre Pierre 

Jeneseaux S.J. contribuiu para a adaptação de 

protocolos e constituições da Companhia de Jesus, para 

recepção dessa congregação feminina.296 

No século XIII, em Tournay, na Bélgica, duas 

mulheres dispuseram-se a hospedar pobres e 

peregrinos. A hospedaria se chamava Saint-Nicolas de 

Bruille e ficava fora dos muros da cidade, à margem do 

Rio Escalda. Com a contaminação das pessoas pela peste 

negra, as irmãs transformam a hospedaria em um 

hospital. O hospital teve proteção de São Nicolau. A 

capela foi consagrada ao apóstolo André. 

No século XVII, as irmãs passaram à vida 

contemplativa, diz Locarini. Assumiram a clausura e as 

regras de Santo Agostinho, como a caridade fraterna, 

largo espaço à vida de oração, inspirada na escola dos 

Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. As 

irmãs assumiram, progressivamente, a educação de 

moças pensionistas. 

Nilce Apparecida Lodi297 cita Fénelon298 e o Traité 

de l’educatión des filles para caracterizar o modelo 

                                                        
296 LOCARINI, Luís Carlos, O Colégio Santo André de São José do Rio 

Preto, 1920- 1942, cit., p. 13. 
297 LODI, Nilce Apparecida. O ensino em Rio Preto (SP), 1920-1949: 

contribuição à história das instituições de ensino no Brasil. 1967. 3 
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feminino ideal de mulher no século XVI: ajuizada e 

religiosa; que cuida dos bens temporais e da salvação 

eterna; que cuida da casa, faz feliz o marido e educa os 

filhos. 

No século XVIII, os revolucionários franceses 

confiscaram várias propriedades, entre elas o convento 

das irmãs reclusas. Elas se dispersaram e viveram na 

clandestinidade. Sob o nome de Demoiselles de Saint-

André, reuniram-se novamente. Iniciaram um 

pensionato e, após, um externato. Dispersão e unidade 

são características das narrativas sobre a missão no 

passado e no futuro das Irmãs de Santo André.299 

NOSSA MISSÃO 

Estar a serviço da Educação e das obras sociais 

buscando, em tudo e em todas as coisas, amar a 

Deus e promover o ser humano, vivendo os 

valores cristãos na família e na comunidade. 

Educar, oferecendo o conhecimento científico, a 

valorização da cultura e das artes. Cuidar do 

universo com afeto e amor por todo ser Vivo.300 

A Companhia de Jesus exerceu muita influência 

no reinício da congregação e do seu trabalho 

educacional. Depois de seis séculos em um mesmo 

lugar, as irmãs iniciaram seu projeto de expansão, sua 

                                                                                                                      
v. Tese (Doutorado) − Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, SP, 1967. 

298 FÉNELON, François de. De l'éducation des filles. Paris: Didot, 
1680. Tomo troisième. 

299 IRMÃS DE SANTO ANDRÉ. História. Disponível em: 
<http://www.santoandre.org.br/Page/Historia>. Acesso em: 10 set. 
2015. 

300 COLÉGIO SANTO ANDRÉ. Projeto Político-Pedagógico: missão. 
Disponível em: 
<http://www.colegiosantoandre.org.br/projetoPedagogico/default.a
sp>. Acesso em: 10 set. 2015. 
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missão pelo mundo, criando escolas no Reino Unido, 

Inglaterra e Ilhas, Charleroi, Brugges, Bruxelas, Brasil e 

Congo.301 

As religiosas, sob a responsabilidade da superiora 

madre Lúcia Marie Doyle, chegaram a São Paulo em 29 

de janeiro de 1914, a convite o arcebispo de São Carlos, 

Dom José Marcondes Homem de Mello. O arcebispo 

precisava de uma congregação que se responsabilizasse 

pela direção de colégios em sua diocese. O primeiro 

Colégio foi instalado em 1914 em Jaboticabal, o segundo 

em Araraquara em 1916, e o terceiro em São José do Rio 

Preto em 1920. O Colégio em Araraquara foi vendido em 

1922. 

São José do Rio Preto foi fundada em 1894. A 

presença e a influência das ideias das Irmãs de Santo 

André foram significativas na constituição do imaginário 

dos moradores da cidade302. A mudança da categoria de 

vila para cidade ocorreu em 1906. Em 1912, a chegada da 

Estrada de Ferro Araraquarense impulsionou o 

desenvolvimento da cidade. O aumento do número de 

moradores e a melhoria do sistema de escoamento e 

recebimento de mercadorias de outros centros 

impulsionaram mudanças na cidade e na região. Lodi 

cita um segmento do Álbum da Comarca, editado 1927-

1929: 

                                                        
301 LODI, Nilce, Apparecida, O ensino em Rio Preto (SP). 1920-1949: 

contribuição à história das instituições de ensino no Brasil, cit., p. 
130. 

302 LODI, Nilce, Apparecida, O ensino em Rio Preto (SP). 1920-1949: 
contribuição à história das instituições de ensino no Brasil, cit., p. 
72-109. 
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Observando a evolução de Rio Preto sob os 

múltiplos aspectos da sua vida coletiva, 

verificamos que tal evolução se tem desdobrado 

tão homogênea e efficientemente em todos os 

sentidos, que já mal se pode distinguir em quais 

classes sociais haverá grau maior de 

perfectibilidade, quanto ao modo e à razão 

porque cada um actua no desdobramento de 

nosso progresso. Racionalmente, comprehende-

se que na centralização e distribuição de todas as 

energias novas, há como que um conjunto de 

moléculas ligadas a um organismo possante, 

onde cada uma, embora com funções distintas, 

tem a sua ação irradiadora subordinada a um 

princípio de convergência, de onde resulta um 

mais alto aproveitamento de utilidade e 

consequentemente, um mais alto coeficiente de 

perfeição cívica e moral. Não tem outra 

explicação esse anseio de grandeza e cultura 

mental tão característico e já encarnada no 

espírito da nossa gente. Todas as classes, com 

respectivos elementos de que se compõem, estão 

primando de um modo surpreendente, para que 

nossa civilização atinja um ponto culminante no 

seio dos povos cultos, e isto, é um índice 

insofismável de que todos comprehendem o seu 

dever ante as formidáveis perspectivas da 

finalidade histórica de Rio Preto.303 

A Estrada de Ferro Araraquarense (EFA), 

inaugurada em São José do Rio Preto em 1912, se 

prolongou para outros municípios, até 1952. O 

município de São José do Rio Preto foi terminal da EFA 

entre 1912 e 1933. A Araraquarense, assim conhecida, 
                                                        
303 LODI, Nilce, Apparecida, O ensino em Rio Preto (SP). 1920-1949: 

contribuição à história das instituições de ensino no Brasil, cit., p. 
80. 
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viabilizou o transporte de carga, especialmente de café, 

do interior para os portos do Rio Paraná; o fluxo da 

população entre os municípios próximos; a mobilidade 

dos moradores da zona rural para o centro urbano de 

São José do Rio Preto. O desenvolvimento econômico 

da região, concentrado no setor agropecuário, no início 

do século XX, exigiu a adequação da mão de obra e 

atualização de técnicas de trabalho. A urbanização e 

profissionalização da população estavam em curso.304 

No Arquivo da cidade, que fica bem próximo ao 

Colégio em São José de Rio Preto, em uma visita em 

2015, encontrei-me com a arquivista, que chegou 

cansada, o calor da região é forte e o estabelecimento 

não conta com refrigeração do ar. Sentei-me à frente de 

uma mesa enorme, logo na recepção do Arquivo, e ali 

folheei muitos documentos. A sensação era de completa 

desorientação. Tanto a registrar. Por onde começar? 

Encontrei os primeiros exemplares de um jornal, 

chamado A cidade305. Consultei alguns números do ano 

de 1912, ano de chegada da ferrovia. Percebi, nos 

anúncios, que o movimento de urbanização se instalava, 

vários entrepostos e profissionais anunciavam seus 

serviços. Compradores e exportadores de cereais, Casas 

Pernambucanas, farmácias, hotéis, pensões que 

ofereciam acomodação. Profissionais liberais 

apresentavam suas habilidades, guarda-livros, médicos, 

                                                        
304 LODI, Nilce, Apparecida, O ensino em Rio Preto (SP). 1920-1949: 

contribuição à história das instituições de ensino no Brasil, cit., p. 
91-94. 

305 O jornal A cidade, de propriedade de Palma e Gomes, iniciou sua 
publicação no ano de 1912. Foram consultados os exemplares de 
números 37 a 43. 
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dentistas, advogados, bem como serrarias, selarias, 

barbearias, alfaiatarias, sapateiros, relojoarias, bares, 

armazéns de secos e molhados, aviamentos, armarinhos, 

botequins; um professor de música oferecia aulas no 

período da noite. Textos curtos sobre problemas 

comerciais e políticos ocupavam a primeira página. 

Também encontrei álbuns no Arquivo. O mais 

antigo, datado de 1918, o Álbum de Rio de Preto. Estado de 

São Paulo306. O doutor F. Oiticica Lins escreveu o texto 

de abertura, narrando a fundação da cidade, atribuída às 

paragens das entradas e sertanistas em busca de ouro, 

em meados de 1800. 

Nele há relatos sobre a geografia da região e os 

habitantes nos anos de 1818, os índios coroados. Há 

vários textos sobre o desenvolvimento econômico da 

cidade nos primeiros anos de sua organização, 

descrições de fazendas, onde a atividade pecuária era 

predominante. Há fotos das ruas da cidade, vazias, 

poucas casas; da Empresa Telefônica; dos cartórios e 

tabelionatos. Há imagens dos representantes na Câmara 

Municipal, de homens, de crianças, de bebês. Há uma 

imagem da cidade, um punhado de casinhas numa 

campina imensa; pequenas orações e poesias e um texto 

sobre educação, escrito pela professora Risoleta Góes307, 

que diz: “Trabalhar pela educação dos costumes é, como 

                                                        
306 ÁLBUM de Rio Preto – 1918/1919. Elaborado pelo advogado 

Fernando Antonio Oiticica Lins e pelo dentista Raul Silva. São 
José do Rio Preto, SP: Irmãos Giovinazzo, 1919. Disponível em: 
<http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/do/subportais_Show?c
=61863>. Acesso em: 10 out. 2015. 

307 Risoleta Góes era diretora da Creche-Asylo Analia Franco, de 
Rio Preto, fundada em 1914. 
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disse alguém, satisfazer as duas generosas aspirações, 

prevenir o mal e promover o bem”. 

Folheei outro álbum, Álbum ilustrado da comarca 

de Rio Preto308, cujo texto, em linguagem de jornalismo 

histórico, é composto por vinte e dois capítulos que 

versam sobre as características da vida na cidade, no 

início do século XX, entre os anos de 1927e 1929. Há um 

capítulo intitulado “Instrução pública”. Trata-se de um 

conjunto de artigos curtos sobre a situação da 

escolarização no Município. Destacam-se a preocupação 

com a quantificação de grupos escolares, escolas 

primárias, colégios e escolas de comércio; a preocupação 

com a necessidade de formação de profissionais que 

atendam às demandas geradas pelo crescimento 

econômico do Município; a necessidade da abertura de 

uma escola normal para a formação de professoras. 

No ano de 1929, havia cerca de 200.000 habitantes 

no Município, por volta de 13.582 crianças recenseadas, 

2.722 matriculadas nas várias escolas e cerca de 10.860 

crianças fora da escola. 

Locarini309 descreve o contexto educacional em 

São José do Rio Preto no início do século XX. A 

implantação de escolas no Município iniciou em 1893. A 

obrigatoriedade do ensino primário, segundo a Lei n. 3, 

na administração do intendente Emídio de Oliveira 

Castro, impulsionou a abertura de unidades escolares. 

                                                        
308 ALBUM ilustrado da Comarca de Rio Preto: propaganda regional 

do Estado de São Paulo, Zona Araraquarense: Brazil 1927-1929. 
Organizador: Abilio Abrunhosa Cavalheiro; Director technico: 
Paulo Laurito. São Paulo: Duprat-Mayença, [1929]. p. 563-581. 

309 LOCARINI, Luís Carlos, O Colégio Santo André de São José do Rio 
Preto 1920-1942, cit., p. 58-62. 
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Em 1922, havia na cidade 61 escolas, 1 grupo escolar, 4 

escolas urbanas, 37 unidades em escolas reunidas310 e 3 

escolas distritais. 

A chegada das irmãs em São José do Rio Preto 

ocorreu em janeiro de 1920. A Prefeitura do Município 

custeou o transporte das irmãs que viriam da Bélgica e o 

aluguel do prédio onde funcionou o Colégio. 

As aulas iniciaram em janeiro, em acomodações 

temporárias; em março, o prédio no centro da cidade foi 

cedido. O Colégio Santo André foi fundado em 12 de 

março de 1920 e o registro do Colégio (n. 18) foi 

concedido em 21 de setembro de 1921. Em 1929, foi 

concluída a construção do edifício próprio do Colégio, 

na Rua Rubião Junior, n. 3.609. 

Durante os anos vinte, as irmãs incorporaram à 

suas atividades educativas as tendências da escola nova. 

Essa tendência caracterizava-se pelo otimismo na 

reestruturação da burocracia escolar, das estratégias de 

ensino, padrões didáticos e pedagógicos. Em curso, no 

país, seguiu o ciclo de reformas educacionais liderado 

por Anísio Teixeira. O movimento escola novista 

caracterizava-se pela universalização, integralidade, 

democratização do ensino; reconhecimento do potencial 

cognitivo e imaginativo de todos; possibilidade de 

transformação social por meio da educação.311 

                                                        
310 LOCARINI, Luís Carlos, O Colégio Santo André de São José do Rio 

Preto 1920-1942, cit., p. 59. 
311 MANIFESTO dos Pioneiros da Educação Nova, 1932. Revista 

HISTEDBR [On-line], Campinas, n. especial, p. 188–204, ago. 2006. 
Disponível em: 
<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/22e/doc1_22e.p
df>. Acesso em: 22 mar. 2016. 
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Em 1930, as irmãs, além do curso primário, 

abriram o internato para moças. Em 1932, foi autorizado 

o funcionamento da escola normal feminina. Em 1935, 

foram regularizadas a escola normal e as cinco séries do 

curso secundário. A escola normal funcionou de 1935 a 

1945, formou noventa e sete professoras312. Em 1944, foi 

aberta a Escola de Aplicação “Bom Jesus”, para meninos 

e meninas, recebidos em períodos separados.313 

Na segunda metade do século XX, o Colégio 

incorporou às suas práticas escolares tendências das 

pedagogias construtivista, montessoriana, interacionista 

e democrática.314 

Os professores das várias séries trazem em seu 

repertório as ideias sociointeracionistas de Lev Vigotski 

(1896-1934), de que a criança aprende por interação com 

o outro e com seu contexto social; a figura do professor 

é de mediador e o currículo se baseia no cotidiano. A 

visão humanista deriva de Carl Rogers (1902-1987), de 

que deve haver um pacto igualitário entre professor e 

alunos. A visão de Maria Montessori (1870-1952) é de que 

o aluno pode se autoensinar, com ênfase na 

concentração, tendo o professor como guia no processo 

de aprendizagem. A visão democrática é de uma escola 

mais horizontalizada. A visão construtivista de Jean 

Piaget (1896-1980) aposta nos estímulos dos arredores do 

aluno e na sua capacidade cognitiva, autônoma e 
                                                        
312 LOCARINI, Luís Carlos, O Colégio Santo André de São José do Rio 

Preto 1920-1942, cit., p. 63-74. 
313 LODI, Nilce, Apparecida, O ensino em Rio Preto (SP). 1920-1949: 

contribuição à história das instituições de ensino no Brasil, cit., p. 
151. 

314 COLÉGIO SANTO ANDRÉ. Projeto Político-Pedagógico. 2011. p. 
5. Documento disponível para circulação interna. 
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criativa. Todas essas ideias compuseram as ações dos 

professores e práticas pedagógicas e educativas do 

Colégio. 

O primeiro trabalho das irmãs em São José do 

Rio Preto foi o de formação de meninas, tarefa de 

envergadura ampla: tratar do corpo, alma, mente e 

talentos das jovens mulheres de São José do Rio Preto, 

nos anos de 1920. Hoje esse objetivo se estende para 

meninos e meninas, desde os primeiros anos da 

infância, até a adolescência; são mais de 3.000 alunos 

nas unidades de São José do Rio Preto e Jaboticabal. 

Quando se pergunta aos membros da comunidade 

escolar do Colégio Santo André, o que o caracteriza, a 

resposta é o acolhimento. O ato de acolher remete às 

práticas fundadoras da ordem, no século XIII, a 

recepção, cuidado, alimentação de estrangeiros, 

passantes, peregrinos. 

A resiliência é outra característica dessa 

instituição. No esforço de atualização de seus objetivos e 

estratégias de trabalho, os gestores do Colégio 

reafirmam a opção pela tolerância, compreensão, 

compaixão, resistência pacífica; em uma palavra, a 

resiliência. 

As irmãs participavam da vida da comunidade e 

animavam a vida da cidade, com suas variadas 

campanhas e iniciativas, em meados do século XX. Ex-

alunas não se cansam de lembrar dos episódios alegres e 

festivos, como desfiles, missas, quermesses, passeios. As 

irmãs compreenderam que as relações entre a 
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congregação e a comunidade, entre as professoras e as 

alunas eram unas e distintas, ao mesmo tempo. Elas 

atenderam ao espírito do tempo no qual estavam e 

anteciparam o futuro. Superaram e se adaptaram às 

diferenças climáticas diversas de seu país de origem, 

costumes locais oligárquicos, hábitos patriarcais, 

condição de pobreza generalizada, diferenças sociais, 

centralização do poder local, avanços da modernidade, 

como os reflexos da chegada da Ferrovia Araraquarense. 

Elas chegaram a São José do Rio Preto e trouxeram na 

bagagem ideias universalistas, dialógicas, desafiadoras, 

inovadoras. 

A documentação315dos primeiros anos de 

trabalhos da Ordem no Brasil mostra a forma como 

aquelas mulheres lidaram com os desafios de seu tempo. 

Cem anos depois da chegada das Irmãs de Santo André 

a São José do Rio Preto, há reconhecimento do 

“espírito” corajoso, aventureiro, arrojado, integrador, 

acolhedor e resiliente das irmãs que hoje dirigem o 

Colégio. 

Esses atributos foram apreendidos por milhares 

de estudantes que frequentaram a instituição no 

decorrer dos séculos XX e XXI. Hoje são marcas do tipo 

de educação que o Colégio professa na comunidade 

local. 

Neste período de preparações para as 

comemorações do centenário do Colégio na cidade, é 

                                                        
315 LODI, Nilce Apparecida, O ensino em Rio Preto (SP), 1920-1949: 

contribuição à história das instituições de ensino no Brasil, cit. 
Ver também: LOCARINI, Luis Carlos, O Colégio Santo André de 
São José do Rio Preto, 1920-1942, cit. 
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apropriado que se rememorem essas condutas, se 

renovem votos pedagógicos, se reafirme a opção de 

educação para a vida. Hoje, os desafios da 

contemporaneidade convidam as irmãs a intervir ainda 

mais. 

O Colégio, durante os séculos XX e XXI, foi 

testemunha e participou da história da educação do 

País316. Destacam-se os períodos de 1932-1947: pedagogia 

nova e tradicional; 1947-1961: pedagogia nova, Anísio 

Teixeira, Manifesto dos pioneiros da educação nova de 

1932, LDB de 20/12/1961; 1961-1969: crise da pedagogia 

nova e pedagogia tecnicista, Lauro de Oliveira Lima, 

Piaget, Paulo Freire, pedagogias libertadoras; 1969-2011: 

pedagogia tecnicista, pedagogia histórico-crítica, 

neopedagogias. 

Essas mudanças, provocadas pelas transformações 

na educação nacional, foram absorvidas pelo Colégio 

quando ele ampliou suas práticas, como: promoção da 

educação para meninas e meninos; fundação da escola 

de aplicação; incorporação de salas ambiente; 

experimento da metodologia montessoriana; abertura de 

cursos técnicos; assimilação das demandas provocadas 

pelo avanço das tecnologias de informação; expansão do 

trabalho em rede. 

O Colégio enfrenta desafios: crescimento do 

número de alunos; necessidade de mais profissionais nas 

diferentes áreas, administrativa e acadêmica; formação 

continuada dos profissionais; adequação da 

infraestrutura dos prédios; atualização de documentos 
                                                        
316 SAVIANI, Dermeval, História das ideias pedagógicas no Brasil, cit. 
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fundantes da escola, como PPP, planos de ação, 

organogramas e cronogramas; criação de outros 

instrumentos para gestão administrativa e pedagógica. 

No início do século XXI, o Colégio pode ser 

contemporâneo ao seu tempo. Para além de reformas 

dos prédios do complexo, adequação dos documentos 

pedagógicos, ajustes das provisões financeiras, revisão 

do quadro de funcionários e reciclagem de 

procedimentos de gestão, ele é chamado a se posicionar 

frente a questões que transbordam seus muros. 

Quais os desejos dos alunos, professores e 

funcionários na vida no Colégio? Quais as intenções dos 

gestores nas ações do Colégio na comunidade de São 

José do Rio Preto? Qual o significado do Colégio na 

educação nacional? Qual a participação do Colégio na 

educação da humanidade? Qual o interesse da 

comunidade escolar na formação da humanidade e seus 

propósitos na vida? 

Voltemos por um instante à visita ao CDME, 

quando estava descrevendo as salas. A primeira, a da 

recepção, a segunda, a da congregação. 

A terceira sala é a sala do Colégio. Nela há na 

parede à esquerda um grande armário, antigo, com 

prateleiras largas e portas de vidro. Esse armário foi 

restaurado e adaptado para receber objetos que 

identificassem atividades de produção de conhecimento 

das diversas disciplinas. 

No Colégio há uma carpintaria, onde os 

carpinteiros trabalham na produção de armários, 
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reforma de mobiliário, restauro de peças antigas. O 

carpinteiro responsável gosta de cantar, e não é raro ele 

participar de saraus e shows de talentos. 

O armário possui três corpos, seis grandes portas 

e muitas prateleiras. Nelas estão dezenas de objetos das 

ciências da natureza, das humanidades, dispostos para 

alegria de todos, como pequenos compassos, enormes 

máquinas de calcular, réguas, rádios, gravadores, 

coleções de borboletas, vidros com animais em formol e 

tantos outros. 

À direita, nessa sala, há quadros com imagens das 

festividades, passeios e atividades fora da sala de aula; 

no canto à frente há um grande painel, com uma sala de 

aula e moças uniformizadas, sentadas às escrivaninhas 

de madeira. Bem em frente ao painel, há uma dessas 

escrivaninhas, que foi restaurada. 

Na quarta sala há um painel da vida do colégio, 

uma enorme lista com os acontecimentos que marcaram 

as atividades do Colégio no século XX até 2010; nessa 

sala há espaço e silêncio. Às vésperas de comemoração 

de seu centenário, o Colégio abre-se à sociedade do 

conhecimento, ao mundo. 

A atitude de abrir-se para o mundo traz nela 

mesma o ato de abrir para si mesmo, silenciar-se. O 

complexo do Colégio é composto por vários prédios, o 

mais antigo deles, o prédio onde funciona as salas do 

ensino médio, tem um formato de “u”. 

As partes central e lateral esquerda do prédio são 

ocupadas pelo ensino médio e a outra lateral acomoda 
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vários quartos pequenos e toaletes comunitários, no piso 

superior. No piso inferior dessa mesma ala, há uma 

capela intimista, refeitório e salas para leitura, abertas 

para os jardins de murtas e orquídeas. 

As irmãs oferecem anualmente retiros para leigos, 

eventos em que são apresentados os Exercícios 

Espirituais de Santo Inácio para iniciantes. 

Inácio de Loyola (1491-1556) nasceu na Espanha. 

Foi um dos fundadores da Companhia de Jesus, em 

1534, ordem católica romana, dedicada ao apoio 

hospitalar e missões. Os membros dessa ordem se 

chamam jesuítas. 

Quando serviu como voluntário em 1516 no 

exército de Antonio Manrique de Lara, Duque de 

Nájera, feriu-se na guerra e, durante o período de 

recuperação, decidiu dedicar sua vida a Deus. Nesse 

período escreveu os primeiros Exercícios Espirituais, 

que foram publicados apenas em 1548. Ainda não era 

teólogo, era um peregrino. Em 1522, assume um estilo de 

vida mendicante. Em 1533, torna-se professor de 

teologia. A Ordem dedicou-se à educação de crianças e 

adultos. 

O retiro inicia-se na sexta-feira no final da tarde e 

prossegue até o domingo à tarde. A atmosfera é de 

silêncio; esse é o exercício a ser realizado por pelo 

menos 48 horas. Participei de dois desses retiros. 

As liturgias rituais desses encontros são 

delicadamente preparadas. A alimentação é saborosa, as 

refeições são feitas em silêncio. A seleção dos textos 
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bíblicos de referência é da responsabilidade do clérigo 

convidado e das irmãs organizadoras do evento. Há 

alguns momentos de partilha e troca, mas na maior parte 

do tempo há silêncio; busca-se silêncio interior e 

exterior. 

É muito diferente estar no ambiente do Colégio, 

que normalmente é movimentado, falante, e de repente 

estar num jardim de silêncio, no difícil exercício de 

silenciar a si mesmo. Aprendi que ao me silenciar, 

aprendo a me escutar, escutar melhor a todos, 

compreender. 

Os Exercícios Espirituais317 são recomendações 

metodológicas para orações e meditação sobre a vida de 

Jesus Cristo. Distribuídos em quatro semanas, há 

exercícios sobre: princípio e fundamento; parábola de 

introdução ao seguimento de Jesus Cristo; contemplação 

da paixão de Jesus Cristo; contemplação da ressurreição 

de Jesus Cristo. 

Luiz Fernando Klein318 reafirma que as 

características, princípios e métodos dos Exercícios 

Espirituais inspiram a pedagogia jesuítica. Neles a 

pessoa exercita a observação de si mesma, a procura de 

sua liberdade interior e a reflexão sobre o contexto que a 

cerca e a vocação que a guia. 

A pedagogia inaciana estimula o professor 

reflexivo. O educador é considerado um orientador da 

vida e da educação. É fundamental que o educador 

                                                        
317 INÁCIO DE LOYOLA, Santo, Exercícios espirituais, cit. 
318 KLEIN, Luiz Fernando. Educação jesuítica e pedagogia. São Paulo: 

Loyola, 2015. 
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esteja em formação permanente, que tenha o 

compromisso de assegurar que os alunos comprometam 

suas competências na transformação das estruturas 

injustas. 

A formação permanente do educador garantirá 

que ele possa integrar experiência, reflexão e ação; 

contextualizar sua experiência pessoal às demandas 

sociais; refletir sobre qual é o significado de sua ação na 

comunidade; agir considerando os princípios de respeito 

à pessoa, em especial aos pobres e marginalizados; 

acreditar que as estruturas da sociedade podem mudar; 

promover o serviço desinteressado e a justiça. 

A reflexão sobre o que ensinar, para que ensinar e 

como ensinar é novamente retomada. Há a urgência de 

ensinar valores. É preciso, segundo o autor, considerar o 

contexto, experiência, reflexão, ação e avaliação da vida. 

O Colégio assume a pedagogia inaciana como seu 

farol educacional. O Colégio se responsabiliza em 

observar-se enquanto comunidade escolar, refletir sobre 

suas práticas, atualizar sua ação, silenciar-se como 

comunidade de aprendizagem e exercitar-se no silêncio, 

contribuindo para o fortalecimento de sua missão 

pedagógica no presente e para o futuro. 
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ÊXODOS 
 

Nesta variação, sugiro a imagem de sementes. 

Aqui elas são possibilidades de êxodos, rotas, saídas, 

ramificações, riscos, incertezas, desejos dos estudantes, 

espera, esperança. 

Sementes, movimento do arborizar do presente 

para o futuro. Antes de conclusões ou sínteses, 

disponho-me a sugerir ações que envolvem incertezas, 

riscos, perigos. 

Na busca de êxodos para o futuro, rotas e 

caminhos de risco se apresentam. O Colégio se lança 

para o futuro, reformas estruturais de seu complexo 

estão a caminho, seus pressupostos políticos e 

pedagógicos são desafiados. 

Retomo o texto brevemente. Sugiro teses 

provisórias. 
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Uma missão como essa seria mais que uma 
reforma, mais enriquecedora que uma 

revolução: seria uma metamorfose. 
Edgard Morin319 

 

Relembrar o corpo do texto. No conjunto de 

variações, distribuídas em abertura, exercícios e êxodos, 

o desafio foi construir um texto polifônico, narrativas 

curtas, procurar aproximações com autores de várias 

áreas do conhecimento que tecem diagnósticos sobre a 

educação, a contemporaneidade durante o século XX e o 

início do século XXI, e que insistem na compreensão 

das variações imprevisíveis que nos rodeiam no 

Ocidente. 

Na Abertura há a figura do jardim. Foi uma 

narrativa da minha trajetória pessoal como educadora. 

Escrevi sobre sonhos para a educação e os educadores; 

apresentei uma cartografia de experiências inovadoras 

na educação. Selecionei duas questões, apresentadas 

pelos educadores do Colégio Santo André, que geraram 

esse trabalho de reflexão, sobre como encantar 

educadores e educandos na aventura do conhecer; a 

primeira, a falta de tempo e a segunda, a falta de 

formação, e, a partir delas, outras foram se 

apresentando. 

Nos Exercícios há a figura de raízes. Fiz relatos de 

experiências do cotidiano escolar, dilemas enfrentados 

pela escola, educação e educadores na 

contemporaneidade. Como um emaranhado de raízes, 

desdobraram-se temas como compreensão, tempo, 

                                                        
319 MORIN, Edgar, Ensinar a viver: manifesto para mudar a 

educação, cit., p. 183. 
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espaço, imaginação, ética, afeto, silêncio. Em cada um 

dos exercícios, o tema abriu-se para rotas diversas. Cada 

exercício é independente, contém ele mesmo questões 

presentes nos outros exercícios e pontos particulares de 

análise. 

Nos Êxodos, sugeri a imagem de sementes. O 

presente se dá na forma de teses provisórias que se 

encaminham para o futuro, em um movimento de 

arborização. Há referência aos desafios, perguntas sem 

respostas, interrupções, riscos, o novo, as descobertas, 

ações inovadoras, criativas e éticas provocadas pela 

religação das pessoas, dos saberes, das práticas 

educativas, escolares. 

Compromissos no presente. Foi prática, há algum 

tempo, enterrarem-se cápsulas com desejos, recados, 

mensagens para outros no futuro. O Colégio fez essa 

cerimônia bonita; em um canto do bosque foram 

enterrados centenas de desejos, memórias e afirmações 

para as pessoas da comunidade escolar do futuro. O que 

será que acontecerá? A cápsula será encontrada? Será 

aberta como cuidado? Desejo que sim. 

São desejos da comunidade escolar de compaixão, 

amor, compreensão. Viver intensamente a proximidade. 

Alargar nossas mentes para o sagrado, poético, 

mitológico, misterioso. Olhar estendido, audição 

afinada, tato sensibilizado, paladar apurado, olfato 

agudo. Estimular a sensibilidade à flor da pele, 

reconhecer plantas, bichos, pessoas, todas as pessoas, 

silêncio calmante, afetividade alegre, ética una, 

imaginação animada, cotidiano desvendado, tempo 
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sedutor para viver mais e melhor, o pensamento para o 

bem de todos. Compreensão envolvendo todos, em 

todos os lugares e tempos. 

Em 2020, o Colégio Santo André comemorará 

cem anos na cidade de São José do Rio Preto. Com 

cautela, a gestão da escola começou no ano de 2015 a 

criar o evento. As mulheres que chegaram a São Paulo, 

Jaboticabal e São José do Rio Preto acreditavam em um 

mundo sem guerras, no acolhimento e preparação para a 

vida. A coragem delas se prolonga até os dias de hoje, 

por meio das diversas atividades que são estimuladas na 

comunidade escolar, como a curiosidade pelo mundo, 

pelo outro, pelas inovações; o desejo de transpor 

fronteiras de nacionalidade, gênero, classe social; a 

determinação em construir relações de reconhecimento; 

a superação dos limites de suas próprias subjetividades 

enquanto religiosas. Ao mesmo tempo, a comunidade 

escolar é desafiada a ultrapassar a rigidez da moralidade, 

impedimentos da liberdade, necessidade de violência, 

proselitismo e fundamentalismo religioso, perda de 

reconhecimento e respeito a outros credos, desinteresse 

pelas demandas da juventude, lentidão na tomada de 

decisões, centralidade de poder, autoritarismo de 

membros da comunidade escolar. 

A história de uma história se revela através da 

identificação e compreensão de algumas situações, 

circunstâncias e aspectos paradigmáticos que compõem 

a trama da vida dos indivíduos e que, portanto, são 
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paragens obrigatórias, como afirma Dulce Critelli320 na 

sua proposta de historiabiografia. Para ela, o conteúdo 

da história é a expressão das escolhas dos sujeitos nos 

diferentes tempos e espaços. 

Um dos maiores desafios da comunidade escolar 

do Colégio, ao comemorar cem anos, é compreender sua 

missão nos tempos contemporâneos, sua potência ética. 

Diria Giorgio Agamben321 que não há lugar para 

arrependimento, por isso a única experiência ética é ser 

a própria potência, existir a própria impossibilidade, isto 

é, viver o que se é, e enfrentar o que não se é, os limites, 

riscos e dúvidas. Há para o autor uma profunda 

condição do fazer, do realizar coletivo; há, então, a 

condição ética da comunidade. 

O tempo contemporâneo nos desafia. Wolton 

considera que em um mundo multipolar, as relações 

entre a informação, o conhecimento e a política 

modificarão substancialmente o estatuto e o papel do 

pesquisador, eu diria do educador, e do mundo 

acadêmico. Isso se dará para evitar que o conhecimento 

sucumba à lógica exclusiva de mercado, perfeitamente 

compatível com a especialização dos saberes e sua 

rentabilização. Há necessidade de valorização dos 

educadores enquanto promotores da criatividade, 

construtores de condições para a integração dos alunos 

entre si e no mundo. 

O Colégio oferece a proposta de uma educação 

centrada em valores humanísticos. A documentação 
                                                        
320 CRITELLI, Dulce Mara, História pessoal e sentido da vida: 

historiobiografia, cit., p. 29. 
321 AGAMBEN, Giorgio, A comunidade que vem, cit., p. 45-46. 
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dessa opção pedagógica, o PPP, foi elaborada em 2011 

pelo conjunto dos professores e coordenadoras. 

Aparentemente, essa forma pedagógica, conhecida, 

reelaborada formalmente, é complicada para se colocar 

em prática. Como superar as dificuldades em atender às 

demandas da comunidade escolar e local? 

As rotinas escolares tarefeiras, burocráticas e 

instrucionistas, por vezes, consomem as práticas 

escolares e os educadores. As repetições e conteúdos 

colocam a atividade de educar em segundo plano; 

afastam os educadores dos educandos; desmancham as 

relações comunitárias entre família e educadores; 

chegam até a desviar os compromissos pedagógicos 

assumidos pela comunidade escolar. As rotinas deixam 

de ser um instrumento, um meio, para se tornarem um 

fim em si mesmas; deixam de serem vias, rotas, para se 

tornarem destino. 

É urgente tomar atitudes e praticar ações que 

estimulem a atualização, mudança e transformação de 

recursos materiais, atitudes dos educadores, condutas de 

todos com o futuro dentro e fora da escola. 

As práticas em sala de aula, escolares e 

pedagógicas, ajustam-se ao movimento da história da 

instituição; adequam-se às demandas da comunidade 

local; atendem às necessidades do mundo. A forma de 

lidar com a sala aula, o jardim e a instituição escolar 

precisa atender às profundas transformações ocorridas 

no final do século XX e início do XXI e antecipar as 

demandas do futuro. 
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A arquitetura das organizações produtivas, das 

instituições em geral, é catastrófica porque promove a 

reprodução frenética de coisas e ideias. Produtivismo 

desconectado das necessidades essenciais para a maioria 

das pessoas no planeta, das condições de oferta da 

natureza, reproduz violentamente o desmanche do meio 

ambiente. Ao mesmo tempo, a mesmas condições 

fornecem estímulos, porque há dentro delas 

possibilidades de se tornarem sistemas abertos.322 

Nas dobras, brechas que se abrem, gestores 

poderiam estimular os membros das instituições a 

incorporarem outras atitudes e ações: complexas, 

hologramáticas, múltiplas, sistêmicas, dialógicas, 

recursivas. 

Ações complexas, como assumir comportamento 

para mudança e desenvolver mais liberdade e confiança, 

compõem-se de ações: hologramáticas, relacionando o 

todo e a parte, o cotidiano e o gosto pessoal; múltiplas 

posições que incorporem várias possibilidades, como 

negociações e confrontos; sistêmicas, assumindo postura 

a favor da transformação, por meio de pesquisa e 

parcerias; dialógicas, valorizando as relações em redes, 

cuja dinâmica envolva antagonismos e 

complementaridades; recursivas, estimulando o gosto 

que parte e se direciona para a aprendizagem, o que 

supõe a contínua transformação das pessoas e da própria 

                                                        
322 SÉRIEYX, Hervé. A mutação das organizações produtivas. In: 

PENA-VEJA, Alfredo; PROUTHEAU, Stephanie (Orgs.); 
WOLTON, Dominique (Coord.). Edgar Morin: um pensamento 
livre para o século XXI: complexidade, vivência e testemunhos. 
Tradução de Edgard de Assis Carvalho e Marisa Perassi. Bosco. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2014. p. 151-170. 
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instituição. Esse processo é longo, cuidadoso, amoroso e 

implica uma atitude de aprendizagem contínua. 

A educação, como uma via para a transformação 

da humanidade, é processo de longo prazo, delicado e 

complexo, requer dos educadores atitudes criativas e 

proativas, educadores com atitudes complexas. Morin 

nos desafia a termos paciência e coragem, a persistir em 

nossos sonhos.323 

Instala-se na comunidade escolar, ao tempo de 

comemoração do centenário do Colégio, um sentimento 

de atualização, transformação e alegria. Muitas ações são 

desejadas: mapeamento dos desafios pedagógicos 

professados; releitura dos objetivos e metodologias; 

propostas para a realização de metas; contextualização e 

atualização das próprias e novas metas; prospecção de 

novas ações, desejos e intenções para o futuro. 

Tantos compromissos a serem reafirmados pela 

comunidade escolar: consciência de seu compromisso 

pedagógico, ecológico, com seus professores, alunos, 

funcionários administrativos e famílias que compõem a 

escola; consciência de seu compromisso político e ético 

com a comunidade; consciência do seu compromisso 

com a educação. 

Sugiro o cultivo da compreensão na comunidade 

escolar e das experiências éticas, imaginativas e 

afetuosas, que estimulam todos no alargamento da 

educação como instrumento para mudanças sociais. 

                                                        
323 MORIN, Edgar, A religação dos saberes: o desafio do século XXI, 

Jornadas temáticas (1998, Paris) idealizadas e dirigidas por Edgar 
Morin, cit., p. 23. 
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Produto e reflexão de leituras de vários 

pensadores transdisciplinares, proponho quatro teses 

provisórias, arriscadas, explicitamente situadas na 

contracorrente da fragmentação e da especialização, 

cujas tonalidades expressam as múltiplas vias da 

esperança na educação como transformação das 

sociedades humanas. 

1. Ensinar a compreender: aprender a ouvir. 

2. Ensinar a imaginar: aprender a reinventar. 

3. Ensinar ética: aprender a reconhecer. 

4. Ensinar afetividade: apreender a amar. 

1. Ensinar a compreender: aprender a ouvir. 

Fortalecer a necessidade de compreender os outros, o 

contexto e a si mesmo. Admitir as diferenças de ideias, 

de desejos. Impedir o ódio, a incompreensão, 

proporcionar a aproximação, a delicadeza.  

Reafirmar a ética, justiça, afetividade, criatividade, 

companheirismo. Na escola, ouvir as demandas de 

formação de funcionários, professores e pais, 

proporcionar a organização do espaço físico, mental, 

estudo da qualidade do ensino, integração pessoal dos 

alunos, diminuição das avaliações escritas, satisfação de 

todos. 

Transbordar o tempo cronológico, o espaço local 

em que vivemos, sentir o gosto, ter vontade, desejo, 

capacidade de sentir e continuar a sentir, ser impelido a 

se emocionar, se comover e se comunicar com todos. 

Persistir, ouvir os desejos, vontades, intuições de fazer 
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da educação uma via para a compreensão. Aprender a 

ouvir mais e melhor. 

2. Ensinar a imaginar: aprender a reinventar. 

Alargar as ações na escola, ampliar as dimensões 

cognitivas, experimentações, descoberta dos campos do 

saber, ampliação do universo cultural. Reinventar e 

fortalecer boas relações, autonomia, integração social; 

desenvolver a capacidade de aprender, compreensão do 

ambiente social, tecnológico, formação de valores e 

atitudes; gerar mais formas prazerosas de aprendizagem; 

acolher as novidades, refletir sobre elas. 

Enfrentar as forças de reprodução, repetição, 

conformação, as tentativas de desmanche da criação, da 

invenção, das descobertas, da curiosidade; refletir sobre 

qualificações externas, desburocratização dos sistemas; 

desafiar os sentimentos de ciúmes e inveja, das 

conquistas alcançadas individualmente; estimular o 

pensamento coletivo para o bem; reinventar formas de 

lidar com os desafios do cotidiano na escola; refazer o 

uso do espaço físico; dialogar com a comunidade; 

repensar a organização do tempo de estudo da 

comunidade escolar; observar novos contextos 

familiares, atitudes solidárias, conduta inclusiva, 

integração com as famílias; refletir sobre os usos das 

tecnologias disponíveis; ousar, escolher que tipo de 

ensino se deseja para as novas gerações, para 

convivência em grupo, para aprendizado da autonomia e 

da responsabilidade, desenvolvimento do respeito, 

desenvolvimento humano. Aprender a reinventar. 
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3. Ensinar ética: aprender a reconhecer. 

Reconhecer em nós mesmos e nos outros a habilidade 

inventiva, criativa, e optar por ações que se destinem a 

interesses comuns, gerais, globais, universais. 

A UNESCO propõe a cartografia de resistência à 

destruição da vida, sugerindo ações de proteção, 

formação, segurança, reconhecimento e cuidados da 

natureza e da humanidade.324 

Defender os miseráveis, fracos, velhos, crianças, 

bichos e plantas. Defender a ecologia, a vida. Resistir à 

crueldade, às forças de destruição da vida. Aperfeiçoar a 

mansidão, calma, tolerância, esperança no improvável, o 

autoconhecimento. 

Reconhecer os conflitos, as resistências, as 

incoerências. Reconhecer o mal, o maldizer, a vingança, 

o medo, a violência e a incoerência como características 

humanas, e, por isso, complementares aos seus opostos. 

Reconhecer que a esperança está presente nos processos 

de metamorfose, que a ética é a esperança na 

metamorfose da humanidade cruel para a humanidade 

solidária. Aprender a reconhecer a si mesmo, o outro, o 

mundo. Aprender a reconhecer. 

4. Ensinar afetividade: apreender a amar. 

Proporcionar bem querer às crianças, adolescentes, 

jovens e adultos, idosos; amar toda a natureza, os bichos, 

as plantas; estimular o amor nas relações familiares, 

                                                        
324 UNESCO. Adote os ideais e os valores da UNESCO. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002309/230950por.pdf>. 
Acesso em: 10 out. 2016. 
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entre amigos, conhecidos e desconhecidos; desejar 

auxiliar o outro; cultivar a esperança no futuro. 

Fortalecer emoção, alegria, esperança, 

espiritualidade, energia, união, responsabilidade, prazer 

em aprender, confiança, prazer de trabalhar nessa área, 

comprometimento, reconhecimento das qualidades 

humanas, acolhimento. Criar círculos virtuosos de ações 

para conter o mal, a destruição dos sentimentos de 

amor. Criar maneiras de aproximação, escuta, respeito 

com todos. 

Enfrentar sentimentos que nos impedem de 

realizar compromissos, lidar com impulsividade, 

descrença, competitividade, ansiedade, descaso, falta de 

recursos, falta de tempo, descompromisso, angústia, 

burocracia, medo, agitação, objetividade. Desafiar a 

maldade, o ódio, a violência. Reconhecer neles brechas 

para o amor. Aprender a amar. 

  



314 

REFERÊNCIAS 
 

ADORNO, Theodor Wiesengrund. Educação e 

emancipação. Tradução de Wolfgang Leo Maar. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1995. 

ADORNO, Theodor Wiesengrund; HORKHEIMER, 

Max. Dialética do conhecimento: fragmentos filosóficos. 

Tradução de Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro, 

Jorge Zahar, 1985. 

AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Tradução de 

Claudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. 

AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros 

ensaios. Tradução de Vinícius Nicastro Honesko. 

Chapecó, SC: Argos, 2009. 

ÁLBUM de Rio Preto – 1918/1919. Elaborado pelo 

advogado Fernando Antonio Oiticica Lins e pelo 

dentista Raul Silva. São José do Rio Preto, SP: Irmãos 

Giovinazzo, 1919. Disponível em: 

<http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/do/subportai

s_Show?c=61863>. Acesso em: 10 out. 2015. 

ALBUM ilustrado da Comarca de Rio Preto: propaganda 

regional do Estado de São Paulo, Zona Araraquarense: 

Brazil 1927-1929. Organizador: Abilio Abrunhosa 

Cavalheiro; Director technico: Paulo Laurito. São Paulo: 

Duprat-Mayença, [1929]. 



315 

ALMEIDA, Maria da Conceição; Edgard de Assis 

Carvalho. Cultura e pensamento complexo. Porto Alegre: 

Sulina, 2012. 

ALMEIDA, Maria da Conceição de (Coord.); MORAES, 

Maria Cândida (Rel.). Grupo Dois − A reforma da 

educação. In: ENCONTRO INTERNACIONAL PARA 

UM PENSAMENTO DO SUL, 2011, Rio de Janeiro, RJ. 

Anais... Coordenação geral: Edgar Morin; Mediador 

Edgard de Assis Carvalho. Rio de Janeiro: Serviço 

Social do Comércio (SESC), Departamento Nacional, 

2011. p. 50-71. 

ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos de estado: 

nota sobre aparelhos ideológicos de estado (AIE). 

Tradução de Walter José Evangelista e Maria Laura 

Viveiros de Castro. 2. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1985. 

ALVES, Rubem. A educação dos sentidos e mais... 8. ed. 

Campinas: Verus, 2012. 

ALVES, Rubem. Entre ciência e sapiência: o dilema da 

educação. 15. ed. São Paulo: Loyola, 2006. 

ALVES, Rubem. Lições do velho professor. Campinas, SP: 

Papirus, 2013. 

ALVES, Rubem. Morangos. Campinas, SP: Paulus, 1987. 

ARENDT, Hannah. Compreender: formação, exílio e 

totalitarismo: ensaios (1934-1950). Tradução de Denise 

Bottman; organização, introdução e notas de Jerome 

Kohn. São Paulo: Companhia das Letras; Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2008. 



316 

BARROS, Manoel de. O menino do mato. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2015. 

BARROS, Manoel de. Meu quintal é maior do que o mundo. 

Rio de Janeiro: Alfaguara Brasil; Objetiva, 2015. 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. Disponível 

em: <http://basenacionalcomum.org.br/wp-

content/themes/bnce2014/arquivos/revistaBNCE_complet

a_spreads.pdf>. Acesso em: 15 set. 2015. 

BAUMAN, Zygmunt. 44 cartas do mundo líquido moderno. 

Tradução de Vera Pereira. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 

BAUMAN, Zygmunt. Violência líquida: diálogos com 

David Lyon. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio 

de Janeiro: Zahar, 2013. 

BAUMAN, Zygmunt; ALFANO, Bruno. Há uma crise de 

atenção. Discurso de Zygmunt Bauman no encontro 

internacional Educação 360. O Globo, 13 de setembro de 

2015, Sociedade, p. 41. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/ha-uma-

crise-de-atencao-17476629>. Acesso em: 14 set. 2015. 

BENJAMIN, Walter. O ensino da moral. In: BENJAMIN, 

Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. 

Tradução de Marcus Vinícius Mazzari. São Paulo: 

Summus, 1984. p. 7-22. 

BENJAMIN, Walter. Experiência e pobreza. Tradução de 

Sérgio Paulo Rouanet. Disponível em: 

<http//:bibliotecasocialvirtual.files.wordpress.com/2010/0

6/walter-benjamin-experiencia-e-pobreza.pdf>. Acesso 

em: 19 fev. 2016. 



317 

BENJAMIN, Walter. O narrador: observações acerca da 

obra de Nicolau Lescov. In: BENJAMIN, Walter et al. 

Textos escolhidos. Seleção de Zeljko Loparié e Otília B. 

Fiori. Tradução de Lino Grünnewald et al. São Paulo: 

Abril Cultural, 1975. p. 63-81. 

BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo 

e a educação. Tradução, apresentação e notas de Marcus 

Vinícius Mazzari. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 

2002. 

BIRMAN, Joel. O sujeito na contemporaneidade: espaço, 

dor e desalento na atualidade. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2012. 

BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do 

julgamento. Tradução de Daniela Kern e Guilherme J. 

F. Teixeira. 2. ed. rev. Porto Alegre: Zouk, 2011. 

BOURDIEU, Pierre. Escritos de educação. Seleção, 

organização, introdução e notas de Maria Alice Nogueira 

e Afrânio Mendes Catani. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 

BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro 1996. 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. 

Acesso em: 20 out. 2015. 

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o 

Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras 

providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/l13005.htm>. Acesso em: 15 set. 2015. 



318 

BRASIL. Ministério da Educação. Ideb: apresentação. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ideb-sp-

1976574996>. Acesso em: 20 set. 2016. 

BUSCAGLIA, Leo. A história da folha. Disponível em: 

<http://www.usinadeletras.com.br/exibelotexto.php?cod

=13491&cat=Contos&vinda=S>. Acesso em: 27 set. 2016. 

CAMPS, Victoria. El gobierno de las emociones. Barcelona: 

Herder, 2011. 

CARDOSO, Rafael. Introdução. In: ____. Design para um 

mundo complexo. São Paulo: Cosac Naify, 2012. p. 13-45. 

CARTA de Fortaleza. In: MORAES, Maria Cândida; 

ALMEIDA, Maria da Conceição de (Orgs.). Os sete 

saberes necessários a educação do presente: por uma 

educação transformadora. Rio de Janeiro: Wak Editora, 

2012. p. 247- 256. Disponível em: 

<http://www.ecologiaintegral.org.br/Carta%20de%20Fort

aleza.pdf>. 10 nov. 2015. 

CARVALHO, Edgard de Assis. Desafios da complexidade 

à comunidade aprendente. Texto apresentado no XIII 

Simpósio da Rede Azul de Educação, janeiro de 2011. 

(Não publicado, gentilmente cedido pelo autor). 

CARVALHO, Edgard de Assis. Pensamento complexo e 

trajeto antropológico dos saberes. In: MORAES, Maria 

Cândida; ALMEIDA, Maria da Conceição de (Orgs.). Os 

sete saberes necessários à educação do presente: por uma 

educação transformadora. Rio de Janeiro: Wak Editora, 

2012. p. 93-104. 



319 

CERTEAU, Michel de. Caminhadas pela cidade. In: 

____. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Tradução de 

Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. v. 1. 

COLÉGIO SANTO ANDRÉ. Ensino médio. Disponível 

em: 

<http://www.colegiosantoandre.org.br/ensinoMedio/cont

eudo.asp?Id={617D9C74-818B-4CF0-8741-

8DE87A0A78EB}&secao=Matriz-Curricular>. Acesso 

em: 26 set. 2016. 

COLÉGIO SANTO ANDRÉ. Espaço Primavera. 

Disponível 

em:<http://www.colegiosantoandre.org.br/espacoPrimav

era/>. Acesso em: 27 fev. 2016. 

COLÉGIO SANTO ANDRÉ. [Imagens]. Disponível em: 

<http://www.colegiosantoandre.org.br/oColegio/default.a

sp>. Acesso em: 26 set. 2016. 

COLÉGIO SANTO ANDRÉ. Projeto Político-Pedagógico: 

missão. Disponível em: 

<http://www.colegiosantoandre.org.br/projetoPedagogic

o/default.asp>. Acesso em: 10 set. 2015. 

CRARY, Jonathan. 24/7: capitalismo tardio e os fins do 

sono. Tradução de Joaquim Toledo Jr. São Paulo: Cosac 

Naify, 2014. 

CRITELLI, Dulce Mara. História pessoal e sentido da vida: 

historiobiografia. São Paulo: EDUC; Fapesp, 2013. 

CYRULNIK, Boris. Falar amor à beira do abismo. 

Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Martins 

Fontes, 2006. 



320 

CYRULNIK, Boris; MORIN, Edgar. Diálogo sobre a 

natureza humana. Tradução de Edgard de Assis 

Carvalho. São Paulo: Palas Athena, 2012. 

DAMÁSIO, António. Entrevista. Por Julia Carvalho. 29 

jul. 2013. Disponível em: 

<http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/os-sentimentos-

sao-fundamentais-para-a-sociedade-diz-antonio-

damasio>. Acesso em: 27 mar. 2016. 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é filosofia. 

2. ed. Tradução de Bento Prado Jr. e Alberto Alonso 

Muñoz; revisão de Claudia Moraes. São Paulo: Editora 

34, 1997. 

DE MASI, Domenico. O futuro chegou: modelos de vida 

para uma sociedade desorientada. Tradução de Marcelo 

Costa Sievers. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2014. 

DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. Tradução de 

Stephania Matousek. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

EINSTEIN, Albert. Como vejo o mundo. 11. ed. Tradução 

de H. P. de Andrade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1981. 

ELIAS, Norberth. O processo civilizador: história dos 

costumes. Tradução Ruy Jungmann. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2011. v. 1. 

ENCONTRO INTERNACIONAL PARA UM 

PENSAMENTO DO SUL, 2011, Rio de Janeiro, RJ. 

Anais... Coordenação geral: Edgar Morin; Mediador 

Edgard de Assis Carvalho. Rio de Janeiro: Serviço 

Social do Comércio (SESC), Departamento Nacional, 

2011. 



321 

ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO. Disponível em: 

<http://www.escolasesc.com.br/>. Acesso em; 19 set. 

2016. 

ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO. Quem somos. 

Disponível em: <http://www.escolasesc.com.br/sobre-a-

escola/quem-somos/>. Acesso em: 26 set. 2016. 

FÉNELON, François de. De l'éducation des filles. Paris: 

Didot, 1680. Tomo troisième. 

FOLHA DE S.PAULO, Série Especial, Gestão Escolar, 

de 5 de setembro, 2015. Disponível em: 

<http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2015/09/05/886//6000

929>. Acesso em: 15 set. 2015. 

FOLHA DE S.PAULO, Série Especial, Primeira 

Infância, de 28 de agosto, 2015. Disponível em: 

<http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2015/08/16/881//59989

15>. Acesso em: 15 ago. 2015. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da 

prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 1987. 

FREINET, Celestine. Ensaios de psicologia sensível. São 

Paulo, Martins Fontes, 1998. 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1967. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro 

com a pedagogia do oprimido. Notas de Ana Maria 

Araújo Freire. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 49. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2010. 



322 

FREUD, Sigmund. Cinco lições de psicanálise. Seleção de 

textos de Jayme Salomão; traduções de Durval 

Marcondes; J. Barbosa Correa; Themira de Oliveira 

Brito; Paulo Henrique Brito; José Octávio de Aguiar 

Abreu. São Paulo: Abril Cultural, 1978. (Os Pensadores). 

GADOTTI, Moacir. História das idéias pedagógicas. 8 ed. 

São Paulo: Ática, 2002. 

GRAÇA, Márcio da. Comunicação e educação na sala de 

aula: a performance do professor cênico e cínico. 2003. 

110 f. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, 2003. 

GRAÇA, Marcio da. Metodologia e ensino: religar e 

projetar. São Paulo: LCTE Editora, 2005. 

HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Tradução de 

Enio Paulo Giachini. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 

HELLER, Agnes. Estrutura da vida cotidiana. In: ____. 

O cotidiano e a história. Tradução de Carlos Nelson 

Coutinho e Leandro Konder. São Paulo: Paz e Terra, 

2004. p. 17-42. 

HÉRITIER, Françoise. O sal da vida: o que faz a vida... 

valer a pena! Tradução de Maria Alice Araripe de 

Sampaio Dória. Rio de Janeiro: Valentina, 2014. 

HESSEL, Stéphane; MORIN, Edgar. O caminho da 

esperança. Tradução de Edgard de Assis Carvalho e 

Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2012. 

HOLMER, Nils Magnus; WASSEN, S. Henry. Mu-Igala 

or the way of Muu: a medecine song from Cunas Indians 



323 

of Panama: with translation and comments. Göteborg: 

Elanders Boktryckeri, 1947. 

INÁCIO DE LOYOLA, Santo. Exercícios espirituais. 

Tradução do autógrafo espanhol. Tradução por Vital 

Cordeiro Dias Pereira, S.J.; organização e notas por F. 

de Sales Baptista, S.J. 3. ed. Braga, PT: Livraria 

Apostolado da Imprensa, 1999. Disponível em: 

<http://www.raggionline.com/saggi/scritti/pt/exercicios.p

df>. Acesso em: 10 out. 2016. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA (IBGE). São Paulo − São José do Rio 

Preto − Índice de desenvolvimento humano municipal – 

IDHM. Disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codm

un=354980&idtema=118&search=sao-paulo|sao-jose-do-

rio-preto|%C3%8Dndice-de-desenvolvimento-humano-

municipal-idhm>. Acesso em: 10 out. 2016. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades: São José do Rio Preto. 

Disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=354

980>. Acesso em: 26 set. 2016. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA (IBGE). Indicadores sociais municipais. 

Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/cens

o2010/indicadores_sociais_municipais/indicadores_sociai

s_municipais_tab_uf_zip.shtm>. Acesso em: 26 set. 2016. 



324 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 

PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA 

(INEP). IDEB: resultados e metas. Disponível em: 

<http://ideb.inep.gov.br/resultado/>. Acesso em: 20 set. 

2016. 

IRMÃS DE SANTO ANDRÉ. História. Disponível em: 

<http://www.santoandre.org.br/Page/Historia>. Acesso 

em: 10 set. 2015. 

KAPA, Raphael. Base Nacional Comum focará em 

interdisciplinaridade e regionalização. Palestra do 

Ministro da Educação Renato Janine Ribeiro no 

seminário Educação 360. O Globo, 11 set. 2015, 

Sociedade. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/educacao-

360/base-nacional-comum-focara-em-

interdisciplinaridade-regionalizacao-diz-janine-

17468392>. Acesso em: 14 set. 2015. 

KIPMAN, Simon-Daniel. Condutas viciantes e miragens 

adolescentes. In: MORIN, Edgar. A religação dos saberes: 

o desafio do século XXI. Jornadas temáticas (1998, Paris) 

idealizadas e dirigidas por Edgar Morin. Tradução e 

notas de Flávia Nascimento. 11. ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2013. 

KLEIN, Luiz Fernando. Educação jesuítica e pedagogia. 

São Paulo: Loyola, 2015. 

KYLLÖNEN, Marjo; VANINI, Eduardo. A velha 

narrativa já não é mais relevante na escola: [entrevista]. 

Por Eduardo Vanini. O Globo, 16 de agosto de 2015, 

Sociedade. Disponível em: 



325 

<http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/a-velha-

narrativa-ja-nao-mais-relevante-para-escola-17189846>. 

Acesso em: 18 ago. 2015. 

LARA, Marcos Rodrigues. A crise da educação: uma 

questão filosófica analisada à luz do pensamento de 

Hannah Arendt. 2006. 115 f. Dissertação (Mestrado) – 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC SP), 

São Paulo, 2006. Orientação: Dra. Dulce Mara Critelli. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. O cru e o cozido. Tradução de 

Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 

(Mitológicas, v. 1). 

LÉVI-STRAUSS, Claude. A eficácia simbólica. In: ____. 

Antropologia estrutural. Tradução de Beatriz Perrone-

Moisés. São Paulo: Cosac Naify, 2008. p. 219-220. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. O homem nu. Tradução de 

Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Cosac Naify, 2011. 

(Mitológicas, v. 4). 

LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. 

Tradução de Maria Celeste da Costa e Souza e Almir de 

Oliveira Aguiar. 2. ed. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1976. 

LOCARINI, Luís Carlos. O Colégio Santo André de São 

José do Rio Preto, 1920- 1942. Monografia (Curso de Pós-

graduação Lato Sensu, em História – Título de 

especialista) − Instituto de Biociências, Letras e Ciências 

Exatas da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 

Campus de São José do Rio Preto, 2001. 

LODI, Nilce Apparecida. O ensino em Rio Preto (SP), 1920-

1949: contribuição à história das instituições de ensino 



326 

no Brasil. 1967. 3 v. Tese (Doutorado) − Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Preto, 

São José do Rio Preto, SP, 1967. 

MAFFESOLI, Michel. A república dos bons sentimentos: 

documento. Tradução de Ana Golderberger. São Paulo: 

Iluminuras; Itaú Cultural, 2009. 

O MANIFESTO dos pioneiros da educação nova (1932). 

Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n. especial, p. 

188–204, ago. 2006. Disponível em: 

<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/22e/

doc1_22e.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2016. 

MANNHEIM, Karl. Ideologia e utopia. Tradução de 

Sergio Magalhães Santeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 

1972. 

MANNHEIM, Karl; STEWART, William Alexander 

Campbell. Introdução à sociologia da educação. Tradução 

de Octavio Mendes de Cajado. São Paulo: Cultrix, [1962]. 

MATURANA, Humberto Romesin. Emoções e linguagem 

na educação e política. Tradução de José Fernando 

Campos Fortes. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. 

MEC reconhece instituições educacionais inovadoras e 

criativas pelo país. Portal Educação Piauí, Educação 

básica, 06 jan. 2016. Disponível em: 

<http://www.portaleducacaopi.com.br/educacao-

basica/mec-reconhece-instituicoes-educacionais-

inovadoras-e-criativas-pelo-pais#prettyPhoto>. Acesso 

em: 26 jan. 2016. 

MEIRELES, Cecília. Viagem; Vaga música. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1982. 



327 

MEIRIEU, Philippe. Carta a um jovem professor. 

Tradução de Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

MELO NETO, João Cabral de. A educação pela pedra e 

outros poemas. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. 

MELLO, Roseli Rodrigues de; GABASSA, Vanessa; 

BRAGA, Fabiana Marini. Comunidades de aprendizagem: 

outra escola é possível. São Carlos: EdUFSCar, 2012. 

MLODINOW, Leonard. Subliminar: como o 

inconsciente influencia nossas vidas. Tradução de 

Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

MORAES, Maria Cândida; ALMEIDA, Maria da 

Conceição de (Orgs.). Os sete saberes necessários a 

educação do presente: por uma educação transformadora. 

Rio de Janeiro: Wak Editora, 2012. 

MONTESSORI, Maria. Para educar o potencial humano. 

Tradução de Míriam Santini. Campinas, SP: Papirus, 

2003. 

MORIN, Edgar. Amor, poesia e sabedoria. Tradução de 

Edgard de Assis Carvalho. 7. ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil. 2005. 

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, 

reformar o pensamento. Tradução de Eloá Jacobina. 11. 

ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 

MORIN, Edgar. Complexidade e transdisciplinaridade: a 

reforma da universidade e do ensino fundamental. 

Tradução de Edgard de Assis Carvalho. Natal, RN: Natal: 

EDFURN, 1999. Editora da UFRN, 1999. 



328 

MORIN, Edgard. Cultura de massas no século XX: o 

espírito do tempo: necrose. Com colaboração de Irene 

Nahoum. Tradução de Agenor Soares Santos. 3. ed., 4. 

reimpr. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009. v. 2. 

MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: o espírito 

do tempo: neurose. Tradução de Maura Ribeiro 

Sardinha. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2011. v. 1. 

MORIN, Edgar. Educação e complexidade: os sete saberes 

e outros ensaios. Organização de Maria da Conceição de 

Almeida e Edgard de Assis Carvalho; tradução de 

Edgard de Assis Carvalho. 5. ed. São Paulo: Cortez, 

2009. 

MORIN, Edgar. Em busca dos fundamentos perdidos: textos 

sobre o marxismo. Organização de Edgard de Assis 

Carvalho e Maria Lúcia Rodrigues; tradução de Maria 

Lúcia Rodrigues e Salma Tannus. Porto Alegre: Sulina, 

2002. 

MORIN, Edgar. Ensinar a viver: manifesto para mudar a 

educação. Tradução de Edgard de Assis Carvalho e 

Mariza Perassi Bosco. Porto Alegre: 2015. 

MORIN, Edgar. Meu caminho: entrevistas com Djénane 

Kareh Tager. Tradução de Edgard de Assis Carvalho e 

Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2010. 

MORIN. Edgar. Meus filósofos. Tradução de Edgard de 

Assis Carvalho e Mariza Perassi Bosco. Porto Alegre: 

Sulina, 2013. 



329 

MORIN, Edgard. O método 1: a natureza da natureza. 

Tradução de Ilana Heineberg. Porto Alegre: Sulina, 

2008. 

MORIN, Edgar. O método 2: vida da vida. Tradução de 

Marina Lobo. Porto Alegre: Sulina, 2011. 

MORIN, Edgar. O método 4: as ideias, habitat, vida, 

costumes, organização. Tradução de Juremir Machado 

da Silva. 5. ed. Porto Alegre: Sulina, 2011. 

MORIN, Edgar. O método 5: a humanidade da 

humanidade: a identidade humana. 4. ed. Tradução de 

Juremir Machado da Silva. Porto Alegre: Sulina, 2007. 

MORIN, Edgar. O método 6: ética. Tradução de Juremir 

Machado da Silva. 4. ed. Porto Alegre: Sulina, 2011. 

MORIN, Edgar. A religação dos saberes: o desafio do 

século XXI. Jornadas temáticas (1998, Paris) idealizadas 

e dirigidas por Edgar Morin. Tradução e notas de Flávia 

Nascimento. 11. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. 

MORIN, Edgar. Rumo ao abismo?: ensaio sobre o destino 

da humanidade. Tradução de Edgard de Assis Carvalho 

e Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2011. 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do 

futuro. Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva e 

Jeanne Sawaya; revisão técnica de Edgard de Assis 

Carvalho. 11. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF; 

UNESCO, 2006. 

MORIN, Edgar. Saberes globais e saberes locais: o olhar 

transdisciplinar. Participação de Marcos Terena; 



330 

tradução de Paula Yone Stroh. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2010. 

MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. 

Tradução de Edgard de Assis Carvalho e Mariza Perassi 

Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. 

MORIN, Edgar; CASSÉ, Michel. Filhos do céu: entre 

vazio, luz e matéria. Tradução de Edgard de Assis 

Carvalho e Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2008. 

MORIN, Edgar; CIURANA, Emilio-Roger; MOTTA, 

Raúl Domingo. Educar na era planetária: o pensamento 

complexo como método de aprendizagem no erro e na 

incerteza humana. Tradução de Sandra Trabucco 

Valenzuela. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: Unesco, 

2003. 

MORIN, Edgar; NAIR, Sami. Uma política de civilização. 

Tradução de Armando Pereira da Silva. Lisboa: Instituto 

Piaget, 1997. 

NOGUEIRA, Pedro Ribeiro. José Pacheco: Cotia deve 

ser uma cidade educadora com 300 mil alunos. 

[Reportagem]. Portal Aprendiz, 22 maio 2013. Disponível 

em: 

<http://portal.aprendiz.uol.com.br/arquivo/2013/05/22/jos

e-pacheco-cotia-deve-ser-uma-cidade-educadora-com-

300-mil-alunos/>. Acesso em: 20 set. 2016. 

PARÂMETROS Curriculares Nacionais, Ensino Médio, 

2000. Bases legais. p. 5-23. Disponível em: 



331 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf>. 

Acesso em: 20 jul. 2015. 

PARÂMETROS Curriculares Nacionais: introdução aos 

parâmetros curriculares nacionais. Brasília: Ministério 

da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação 

Fundamental, 1997. 

Disponível:<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/liv

ro01.pdf>. Acesso em: 20 set. 2016. 

PAZ, Otavio. Os filhos do barro: do romantismo à 

vanguarda. Tradução de Ari Roitman e Paulina Wacht. 

São Paulo: Cosac Naify, 2013. 

PENA-VEJA, Alfredo; ALMEIDA, Rita Silvério de; 

PETRAGLIA, Isabel Cristina (Orgs.). Edgard Morin: 

ética, cultura e educação. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

PENA-VEJA, Alfredo (Org.); WOLTON, Dominique 

(Coord.). Edgar Morin: um pensamento livre para o século 

XXI: complexidade, vivência e testemunhos. Tradução 

de Edgard de Assis Carvalho e Marisa Perassi. Bosco. 

Rio de Janeiro: Garamond, 2014. 

PETRAGLIA, Isabel Cristina. Educação e 

complexidade: os sete saberes na prática pedagógica. In: 

MORAES, Maria Cândida; ALMEIDA, Maria da 

Conceição de (Orgs.). Os sete saberes necessários a 

educação do presente: por uma educação transformadora. 

Rio de Janeiro: Wak Editora, 2012. p. 129-147. 

PIAGET, Jean. O nascimento da inteligência na criança. 2. 

ed. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 

1975. 



332 

PIAGET, Jean. Para onde vai a educação? Tradução de 

Ivette Braga. Rio de Janeiro: José Olympio, 2011. 

PIAGET, Jean. Seis estudos de psicologia. Tradução de 

Maria Alice Magalhães d’Amorim e Paulo Sergio Lima 

Silva. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982. 

PIMENTA, Selma Garrido. Formação dos professores: 

identidade e saberes da docência. In: PIMENTA, Selma 

Garrido (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. 3. 

ed. São Paulo: Cortez, 2002. p. 15-34. 

PINKER, Steven. Os anjos bons da nossa natureza: por 

que a violência diminui. Tradução de Bernardo Joffily e 

Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 

2013. 

PRIGOGINE, Ilya. Carta para as futuras gerações. Folha 

de S.Paulo, 30 jan. 2000, Mais. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs3001200004.ht

m>. Acesso em: 19 mar. 2016. 

PRIGOGINE, Ilya. Ciência, razão e paixão. Organização 

de Edgard de Assis Carvalho e Maria da Conceição de 

Almeida; tradução de Edgard de Assis Carvalho et al. 2. 

ed. rev. ampl. São Paulo: Livraria da Física, 2009. 

QUINTANA, Mario. A cor do invisível. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2012. 

QUINTANA, Mario. Para viver com poesia. Seleção e 

organização de Márcio Vassalo. São Paulo: Globo, 2010. 

RIBEIRO, Renato Janine. Uma base para o ensino. 

Palestra do Ministro da Educação Renato Janine Ribeiro 

no encontro internacional Educação 360. O Globo, 12 set. 

2015, Sociedade. Disponível em: 



333 

<http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-

midia/indice/35106/uma-base-para-o-ensino/>. Acesso 

em: 14 set. 2015. 

RIBEIRO, Renato Janine. Vamos acentuar a formação 

dos docentes. Clipping Nacional de Educação, 11 set. 2015, 

p. 5-6. Disponível em: <http://www.fenep.org.br/wp-

content/uploads/2015/09/Clipping-Educacao-FENEP-

11.09.pdf>. Acesso em: 14 set. 2015. 

ROUDINESCO, Elisabeth. Por que a psicanálise? 

Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. 

SACKS, Oliver W. Um antropólogo em Marte: sete 

histórias paradoxais. Tradução de Bernardo Carvalho. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

SAVIANI, Dermeval. Abertura para as histórias da 

educação: do debate teórico-metodológico no campo da 

história ao debate sobre a construção do sistema 

nacional de educação no Brasil. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2013. 

SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no 

Brasil. 4. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2013. 

SÉRIEYX, Hervé. A mutação das organizações 

produtivas. In: PENA-VEJA, Alfredo; PROUTHEAU, 

Stephanie (Orgs.); WOLTON, Dominique (Coord.). 

Edgar Morin: um pensamento livre para o século XXI: 

complexidade, vivência e testemunhos. Tradução de 

Edgard de Assis Carvalho, Marisa Perassi. Bosco. Rio de 

Janeiro: Garamond, 2014. p. 151-170. 

SERRES, Michel. Hominesciências: o começo de uma 

outra humanidade? Tradução de Edgard de Assis 



334 

Carvalho e Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2003. 

SERRES, Michel. O incandescente. Tradução de Edgard 

de Assis Carvalho e Mariza Perassi Bosco. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 

SERRES, Michel. Polegarzinha: uma nova forma de 

viver em harmonia, de pensar as instituições de ser e de 

saber. Tradução de Jorge Bastos. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2013. 

SILVA, Juremir Machado da. O que pesquisar quer dizer: 

como fazer textos acadêmicos sem medo da ABNT e da 

CAPES. Porto Alegre: Sulina, 2010. 

SULLIVAN, John Jeremiah. Essai, essay, ensaio. 

Serrote, São Paulo, Instituto Moreira Salles, n. 19, p. 51-

61, mar. 2015. 

UNESCO. Adote os ideais e os valores da UNESCO. 

Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002309/230950

por.pdf>. Acesso em: 10 out. 2016. 

UNESCO. Institute for Statistics. Disponível em: 

<http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/default.asp

x>. Acesso em: 10 jul. 2015. 

VANINI, Eduardo. Jiang Xueqin: ensino é experiência 

emocional. Discurso de Jiang Xueqin no encontro 

internacional Educação 360. O Globo, 13 set. 2015, 

Sociedade, p. 41. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/ha-uma-

crise-de-atencao-17476629>. Acesso em: 14 set. 2015. 



335 

VANINI, Eduardo. Jiang Xueqin: ensino é experiência 

emocional. Discurso de Jiang Xueqin no encontro 

internacional Educação 360. Clipping Nacional de 

Educação, 11 set 2015, p. 72-73. Disponível em: 

<http://www.fenep.org.br/wp-

content/uploads/2015/09/Clipping-Educacao-FENEP-

14.09.pdf>. Acesso em: 14 set. 2015. 

VANINI, Eduardo. Vamos acentuar a definição dos 

programas de formação de docentes, diz Renato Janine. 

O Globo, 11 set. 2015, Sociedade. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/vamos-

acentuar-definicao-dos-programas-de-formacao-de-

docentes-diz-renato-janine-17458072>. Acesso em: 14 set. 

2015. 

XUEQIN, Jiang; VANINI, Eduardo. Precisamos 

reformar a ideia de escolaridade e aprendizagem’ afirma 

educador e escritor. Palestra de Jiang Xueqin no 

encontro internacional Educação 360. O Globo, 09 ago. 

2015, Sociedade. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/precisamo

s-reformar-ideia-de-escolaridade-aprendizagem-afirma-

educador-escritor-17131170>. Acesso em: 15 ago. 2015. 

VYGOTSKY, Lev Semenovich. A formação social da 

mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 

superiores. Organização de Michael Cole et al.; tradução 

de José Cipolla Neto, Luis Silveira Menna Barreto, 

Solange Castro Afeche. 5. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1996. 

WAGENSBERG, Jorge. Pensamentos sobre a incerteza: 

531 frases sobre temas essenciais da vida. Tradução de 

Simone Mateos. São Paulo: Benvirá, 2010. 



336 

WILSON, Edward O. Cartas a um jovem cientista. 

Tradução de Rogério W. Galindo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2015. 

WOLFF, Francis. Nossa humanidade: de Aristóteles às 

neurociências. Tradução Roberto Leal Ferreira. São 

Paulo: Editora Unesp, 2012. 

WOLTON, Dominique. Edgar Morin, aux risques d'une 

pensée libre: introduction. Hermès, Paris, Institut des 

sciences de la communication du CNRS (ISCC), n. 60, 

p. 11-14. Disponível em: 

<http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/

45430/Hermes_2011_60-11-14.pdf>. Acesso em: 15 ago. 

2015. 

 

FILMES 

 

A CAÇA [título original: Jagten]. Direção: Thomas 

Vinterberg. Dinamarca, 2012. Elenco: Mads Mikkelsen, 

Thomas Vinterberg, Thomas Bo Larsen. 

ENTRE os muros da escola [título original: Entre les 

murs]. Direção: Laurent Cantet. França, 2008. Elenco: 

François Bégaudeau, Damien Gomes, Esmeralda 

Ouertani. 

LAVOURA arcaica. Direção: Luiz Fernando Carvalho. 

Com roteiro inspirado no romance de Raduan Nassar, 

de 1975. Brasil, 2001. Elenco: Luis Fernando Carvalho, 

Selton Mello, Simone Spoladore. 



337 

NUMA escola de Havana [título Original: Conducta]. 

Direção: Ernesto Daranas. Elenco: Armando Valdes 

Freire, Yuliet Cruz, Alina Rodriguez. Cuba, 2014. 

Elenco: Alina Rodriguez, Armando Valdes Freire, Yuliet 

Cruz. 

TEMPERO da vida [título original: Politiki kouzina]. 

Direção: Tassos Boulmetis. Grécia, 2003. Elenco: 

Georges Corraface, Ioklis Michaelidis, Tamer Karadagli. 

TEMPOS modernos [título original: Modern times]. 

Direção: Charles Chaplin. Estados Unidos, 1936. Elenco: 

Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman, 

Chester Conkiln, Tiny Sandford. 

 

DOCUMENTÁRIOS 

 

EDUCAÇÃO proibida. [título original: La educación 

prohibida]. Direção: Germán Doin. Argentina, 2012. 

SAL da terra. Direção: Win Wenders. Brasil, 2014. 

Elenco: Sebastião Salgado, Wim Wenders, Juliano 

Ribeiro Salgado, Juliano Ribeiro Salgado. 

TARJA branca. Direção: Cacau Rhoden. Brasil, 2014. 

Elenco: Antônio Nóbrega, José Simão. 


