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PREFÁCIO 

 

 

O “II Seminário Integrado em Filosofia e Educação” é uma 

das atividades pertencentes ao projeto de extensão “Discussões e 

Investigações sobre Racionalidade e Intencionalidade: semântica e 

objetividade V”, organizada anualmente pelo grupo de pesquisa 

“Ética, Política e Cidadania” (GPEPC/UNICENTRO). A presente 

publicação resulta do conjunto de trabalhos apresentados no evento 

realizado em 11 de junho de 2022, o qual contou com a participação 

de docentes e discentes mestrandos do Programa de Pós-graduação 

em Educação da UNICENTRO, bem como docentes, preceptores e 

residentes do Programa Residência Pedagógica em Filosofia da Uni-

versidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO).  

Além dos participantes vinculados à UNICENTRO, participa-

ram das mesas como debatedores o Prof. Dr. Charles Feldhaus 

(UEL), o Prof. Msc Diego Azizi (UNISANTOS), Prof. Msc Idrissa 

da Silva (UNILA) e Prof. Dr. Alexandre Lima (IFSC), que além de 

debatedor foi o conferencista de abertura. 

A referida conferência de abertura é, também, o trabalho que 

abre esse volume. Intitulado “Fundamentos da economia política em 

Aristóteles e Marx”, Lima sistematiza o ponto de partida entre dois 

caminhos da tradição econômico e filosófica, indicando aspectos 

pouco explorados pela tradição.  

Os cinco capítulos subsequentes da obra compõem a primeira 

parte e oferecem ao leitor o resultado provisório das pesquisas em 

andamento, tal como estão sendo realizadas sob a orientação do Prof. 

Dr. Evandro O. Brito, pelos mestrandos do Programa de Pós-

graduação em Educação da UNICENTRO, vinculados à linha “Polí-

ticas Educacionais, História e Organização da Educação”. 

A amplitude de temas encontrados nesses cinco capítulos é 

expressão fidedigna das diretrizes da referida linha de pesquisa, a 

qual “investiga, sob uma diversidade de perspectivas teórico-

metodológicas, o fenômeno educativo em suas dimensões históricas, 

filosóficas, antropológicas e sociológicas, bem como analisa as polí-

ticas educacionais, suas interfaces com as dinâmicas do capital, do 

Estado e da sociedade civil, e a gestão educacional em contextos 
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escolares e não-escolares, com ênfase também para as questões da 

inclusão”. 

A “Reflexões sobre a precarização do mundo do trabalho” é o 

tema de investigação de Jean Nominato apresentado no segundo 

capítulo. O “Processo educativo do povo Bijagó da Guiné-Bissau” é 

o tema de Adenauer Costa apresentado no terceiro capítulo. No quar-

to, Bianca Carraro apresenta a síntese de sua investigação com o 

título “Martha Nussbaum e a teoria neoestoica das emoções”. Bruno 

Prado apresenta os “Conceitos-imagem como encaminhamento ao 

pensar: cinema e histórias em quadrinhos” no quinto capítulo e Sa-

muel Barbosa analisa “O mal radical e sua peculiaridade no pensa-

mento de Hannah Arendt” no sexto capítulo. 

A segunda parte do volume é composta por outros seis capítu-

los, os quais resultam de atividades realizadas no Programa Residên-

cia Pedagógica em Filosofia – (2020 – 2022). Tais trabalhos iniciam-

se no sétimo capítulo com o ensaio “Pensar sobre a morte, pensar 

sobre a vida” de Daniel Piasecki. No capítulo seguinte, Evandro O. 

Brito apresenta o método de observação em sistema remoto de ensi-

no utilizado no “Programa Residência Pedagógica (PRP): Subprojeto 

Filosofia (2020/2021) – UNICENTRO”. O nono capítulo apresenta a 

“Experiência da aula sobre ‘Montaigne e seus ensaios: o retirar-se da 

sociedade para pensar e ser autêntico’” de Silvestre Savino Jr. No 

capítulo seguinte, Suéli Schulze analisa “O que faz o professor de 

filosofia quando seu ofício não é apenas ensinar?” No décimo capítu-

lo, Allan Krüger apresenta os “apontamentos sobre os efeitos da 

passagem das aulas virtuais para presenciais”. No último, Mariana 

Iagla apresenta seu “relato de experiência de observações e regências 

de aulas sobre ética e moral”. 

Boa leitura.  

Organizadores  

 



 

 

 

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA POLÍTICA: 

ARISTÓTELES E MARX 

 

Alexandre Lima1 

 

 

Introdução 
 
A Grécia Antiga continua sendo parâmetro para a fi-

losofia, especialmente para política. No que diz respeito à eco-
nomia política antiga, sua escassez de dados torna Aristóteles 
um anteparo privilegiado, tanto para objetivos historiográficos 
referentes ao desenvolvimento das relações humanas do ponto 
de vista econômico, quanto por questões ideológicas, que 
também despertaram especial interesse na modernidade espe-
cialmente a partir dos comentários de Karl Marx.  

O propósito aqui é apenas apresentar alguns concei-
tos elementares de uma germinal e coerente economia política 
em Aristóteles que, devido seu esforço analítico e a coerência 
contextual, tornou-se importante marco teórico para as escolas 
econômicas modernas. Em seguida, mostrar que a economia 
política aristotélica é o ponto de partida da teoria econômico-
filosófica de Marx, especificamente, de sua teoria do valor. A 
questão da relação entre Aristóteles e Marx passa pela identifi-
cação de quais elementos da economia política aristotélica são 
incorporados por Marx e de que modo isso ocorre. Tal incor-
poração poderá ser constatada principalmente nas tentativas 
de Aristóteles em delimitar o âmbito da economia política a 
partir da busca do padrão de comensurabilidade na troca, das 
distinções entre valor de uso e valor de troca, entre a econo-

                                                            
1 Professor do Instituto Federal Catarinense – IFC, campus 
Luzerna. E-mail: alexandre.lima@ifc.edu.br . 

mailto:alexandre.lima@ifc.edu.br
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mia, arte de administrar as coisas da casa, e a crematística, arte 
da aquisição ou de enriquecer, e entre ação e produção. Vere-
mos como Marx se aproveita destas dificuldades conceituais 
do Estagirita para, então, iniciar uma longa e tortuosa trajetó-
ria em busca de fundamentação para sua economia política 
fortemente sustentada sobre a teoria do valor-trabalho. 

Para compreender a insurgente economia política em 
Aristóteles e sua complexa relação com Marx estruturamos 
nosso texto do seguinte modo: primeiro, breve resumo das 
condições econômicas na Grécia do século IV a. C. Segundo, 
aborda a análise econômica efetuada por Aristóteles princi-
palmente nos livros IV e V da Ética a Nicômacos – para identifi-
car o padrão de comensurabilidade, valor de uso e valor de 
troca, e justiça na troca –; nos livros I e II da Política e livro I 
dos Econômicos – para a distinção entre economia e crematísti-
ca2. Terceiro, ressalta a avaliação da economia antiga e da res-
pectiva análise aristotélica sob a perspectiva de Marx, incluin-
do a conclusão de Marx acerca dos êxitos e hesitações de Aris-
tóteles na distinção entre valor de uso e valor de troca, e na 
identificação do critério do valor, que servem a Marx para 
fundamentar sua longa jornada histórico-filosófica da econo-
mia política. 

 
1. A economia antiga: primitivistas versus modernistas 

 
De acordo com vários tratados e manuais de história 

da economia política, Aristóteles é considerado o primeiro 
filósofo a investigar os fatores econômicos de modo objetivo 
ao ressaltar, entre outros conceitos, o duplo aspecto da merca-
doria, na sua linguagem, as duas maneiras possíveis de usar 
um produto: para o uso propriamente dito, direto, imediato; 

                                                            
2 Para a Ética a Nicômacos, nos valemos da tradução de Ross, 
D.; para a Política, a de Jowett, B; para Os econômicos, a de Tri-
cot, J. 
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ou para a permuta por outro produto. Entretanto, para estabe-
lecer a cronologia da ciência econômica seria preciso enfrentar 
a dificuldade em se desvincular os fatores econômicos dos 
fatores sociais, éticos e políticos. 

Há um histórico debate iniciado entre o final do sécu-
lo XIX e início do XX acerca da qualificação da economia anti-
ga Greco-romana, centrado em dois grupos: os primitivistas – 
que defendiam a ideia de que o tipo de desenvolvimento eco-
nômico do mundo antigo era extremamente diferente daquele 
vigente no mundo moderno – e os modernistas – defendem a 
ideia de um capitalismo insurgente, tanto na Grécia quanto em 
Roma3. Conforme o critério adotado, cada grupo destaca: ou 
uma estrutura social ainda fortemente baseada na economia 
agrícola e na produção artesanal circunscritas à satisfação de 
poucas necessidades; ou o crescimento das cidades por meio 
do comércio exterior ultrapassando e alterando sua rigidez 
social e política. De modo geral, aqueles que procuram desta-
car as diferenças estruturais entre antiguidade e modernidade 
afirmam que, apesar da economia grega do século IV a. C. não 
se restringir a um modelo de relações de escambo e também 
não ter um uso tão restrito da moeda, certamente o âmbito do 
aspecto especulativo da troca, tal como a conhecemos hoje, 
ainda é muito restrito. As relações de produção (propriedade 
dos meios de produção e da força de trabalho) na antiguidade 
não aparecem nitidamente separadas das relações sociais, reli-
giosas ou de parentesco, diferentemente do que ocorre no ca-
pitalismo em que as relações entre capitalistas e trabalhadores 
aparecem amplamente independentes de qualquer laço religi-
oso, político ou familiar. Isso, em parte, se deve à modesta 

                                                            
3 O artigo de Édouard Will é um dos melhores resumos sobre 
toda a querela entre primitivistas e modernistas, desde Karl 
Bucher até Ed. Meyer. Cf., WILL, Édouard. Trois quarts de 
siècle de recherches sur l'économie grecque antique. In: An-
nales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1954. 
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escala da economia baseada ainda na troca de excedentes da-
queles produtos não consumidos na comunidade, raros eram 
os produtos visados especialmente para exportação. A acumu-
lação de riqueza ainda obedece ao grau de desenvolvimento 
das necessidades humanas que durante milênios praticamente 
não ultrapassaram o nível dado de desenvolvimento da capa-
cidade de produção da época, limitado ao uso imediato ou de 
curto prazo. Não significa que as necessidades humanas fos-
sem menores do que as de hoje e sim que as forças produtivas 
eram outras, eram mais restritas porque não havia concorrên-
cia entre trabalhadores e capitalistas, ou entre os próprios ca-
pitalistas, não despertando a ideia de produtividade progres-
siva do gênero humano.  

De acordo com Michel Austin e Vidal-Naquet (1986), 
a principal fonte de riqueza era a terra que, por não ser consi-
derada mercadoria inclusive, havia grandes restrições quanto 
à venda de propriedades porque a terra era o fator de distin-
ção, estava vinculada à cidadania. O mundo do dinheiro sem-
pre manteve certa distância do mundo da terra, eles coexistem 
mas não se fundem. Moses Finley (1986, p. 134) defende que 
boa parte da população do mundo antigo “vivia da agricultu-
ra, de uma forma ou de outra, e que ela própria reconhecia ser 
a terra a fonte principal de todo o bem, material e moral”. A 
posse e cultivo da terra estavam atrelados a valores morais. 
Para os grandes proprietários representava a ausência de ocu-
pação, portanto, a liberdade; para os pequenos agricultores 
significava trabalho constante para dar conta da subsistência e, 
ao mesmo tempo, concebido como dever moral, o meio eficaz 
para a virtude e a coragem tão ressaltadas por Hesíodo no 
poema Os trabalhos e os dias. O uso do dinheiro já é bem difun-
dido, porém ele funciona principalmente como moeda: “O 
dinheiro era moeda e nada mais, e a falta de moeda era crôni-
ca, tanto em números totais como na disponibilidade dos tipos 
ou denominações preferidas” (FINLEY, 1986, p. 227).  
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Os diversos artifícios utilizados pelos governantes pa-
ra a aquisição de moedas e assim garantir fundos financeiros 
para suas cidades, descritos pelo Pseudo-Aristóteles, no livro 
II dos Econômicos (2, 1347a25-31)4, parecem confirmar a crônica 
escassez de moeda cuja circulação ainda não predomina no 
comércio e menos ainda no comércio interno:  

 
No tempo de Sosípolis a cidade de Antissa preci-
sava de moeda. Como seus cidadãos tinham o cos-
tume de celebrar brilhantemente as Dionisíacas, 
cuja preparação durava o ano todo e se faziam 
grandes gastos e suntuosos sacrifícios, um ano, 
pouco antes da festa, Sosípolis os persuadiu a 
prometerem a Dionísio duplicarem suas oferendas 
no ano seguinte e a venderem o que haviam reco-
lhido. Assim se juntou a soma para as necessida-
des do momento. 

 
Além da escassez de moeda, as práticas governamen-

tais utilizadas para suprirem esta carência mostram mecanis-
mos políticos totalmente estranhos às práticas modernas. En-
quanto as políticas econômicas modernas são pautadas na 

                                                            
4 Os Econômicos é dividido em três livros e existe uma grande 
polêmica sobre sua autenticidade. O livro I, por seu conteúdo 
e vocabulário, é admitido por muitos estudiosos como sendo 
de Aristóteles tendo, inclusive, várias ideias e passagens repe-
tidas quase literalmente na Política. O livro II é quase unani-
memente rejeitado como sendo de Aristóteles e o texto em 
grego do livro III nunca foi encontrado, só há traduções latinas 
medievais. Considerando estas ressalvas, adotamos o livro I 
na medida em que ele complemente e enriqueça as análises de 
Aristóteles sobre economia, e o livro II, por ser um conjunto de 
relatos, será usado mais para ilustrar a situação socioeconômi-
ca da Grécia nos séculos V e IV a.C. 
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racionalidade, no cálculo financeiro necessário para fomentar 
o mercado e garantir os fundos estatais, os políticos da anti-
guidade constantemente recorriam aos sentimentos religiosos 
para convencer os cidadãos a contribuírem para as finanças da 
cidade, motivo completamente inconcebível hoje. 

O uso limitado da moeda não permitia a expansão de 
crédito – um dos fatores principais (junto com a expansão 
permanente do mercado) para a redução do tempo de circula-
ção e, portanto, para a sustentação do capital5 – restringindo 
muito as inovações direcionadas para a produção. Scott Meikle 
(2002, p. 160) explica que o desenvolvimento do crédito visan-
do a produção é um longo processo que pressupõe uma for-
mação prévia de várias outras instituições e condições: 

 
Uma condição necessária é o desenvolvimento do 
dinheiro como meio para liquidação das operações 
de crédito, e os gregos não tinham algo semelhan-
te. Não havia qualquer tipo de instrumentos de 
crédito e cada transação individual era estabeleci-
da sempre por meio de transferências físicas com a 
pessoa estando presente. 

 
O sistema monetário proporcionava apenas um meio 

de circulação, não havia a ideia de liquidez para operações de 
crédito; a moeda, o ouro ou a prata serviam apenas como ga-
rantia de trocas futuras. Além disso, os empréstimos eram de 
curto prazo e geralmente não serviam para fins produtivos, 
sim tomados para dar conta do consumo individual, um pe-
queno adiantamento para sanar problemas de colheita, catás-
trofes naturais etc. Os impostos de modo geral não eram ala-

                                                            
5 Capital entendido aqui vulgarmente como uma soma de di-
nheiro a ser investida para assegurar um retorno, um lucro, 
não como uma relação de produção específica (de acordo com 
a definição de Marx), típica do modo de produção capitalista. 
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vancas econômicas e os impostos diretos incidiam somente 
sobre os não cidadãos (Mossé, 1997). Não havia barreiras al-
fandegárias ou proteção à produção doméstica, a política co-
mercial era restrita às importações essenciais à cidade. As van-
tagens comerciais de Atenas, por exemplo, eram tiradas por 
meios não econômicos e não por manipulação de preços. So-
mente os preços dos alimentos eram regulados devido ao me-
do da fome.  

Raramente os lucros eram reinvestidos nas empresas 
existentes, geralmente eram gastos em artigos de luxo, em 
equipamento militar, nas festas religiosas ou entesourados, 
por isso o crescimento na produção era muito lento (FINLEY, 
1986). O mercado já estava presente, mas sua função era muito 
limitada, apenas incidental, era o lugar das trocas de artigos de 
sobrevivência em pequenas quantidades e a preços controla-
dos. Os mercados não eram mais do que um aspecto acessório 
de uma estrutura institucional controlada e regulada pela au-
toridade social. 

Contudo, algumas pesquisas parecem mostrar a exis-
tência de um avançado grau de desenvolvimento econômico, 
especialmente na Atenas do século IV a.C. e por quase toda a 
Grécia no período helenístico, o que levou alguns estudiosos a 
se valerem de categorias tipicamente modernas – como bur-
guesia, proletariado, capitalismo, produtividade etc. – para 
expressarem estas sociedades. O caso de Rostovtzeff (1986, p. 
32) é paradigmático. Mesmo reconhecendo a escassez de da-
dos referentes àqueles critérios necessários para que se possa 
compreender a vida econômica de uma sociedade – densidade 
demográfica e o capital acumulado resultante da exploração 
dos recursos naturais – este autor não sente o menor receio em 
afirmar que: 

 
o desenvolvimento moderno difere do antigo ape-
nas em quantidade, não em qualidade. O mundo 
antigo presenciou a criação de um comércio mun-
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dial e o crescimento de uma indústria em grande 
escala; viveu durante um período de agricultura 
científica e do desenvolvimento da luta entre as di-
ferentes classes da população, entre capital e traba-
lho. 

 
Para sustentar sua tese, Rostovtzeff (1998) relata vá-

rios casos desse período: no reinado de Alexandre Magno teve 
cidade que recorreu a um grupo de capitalistas para drenagem 
de lagos; na era Ptolomaica, para incremento da produtivida-
de das terras, houve um grande projeto de irrigação no delta 
do rio Nilo; em várias partes da Grécia houve a introdução de 
novas plantas e de novas espécies de animais em menor ou 
maior escala, devidamente planejada em conformidade com 
sua melhor adaptação; também houve exploração sistemática 
de fontes naturais de riqueza (minas e florestas para extração 
de madeira); havia ainda importante indústria pesqueira que 
requeria capital e planejamento fornecidos pelas próprias ci-
dades e por capitalistas individuais.  

Estranhamente, ao mesmo tempo em que defende o 
ímpeto capitalista da antiguidade, Rostovtzeff admite que as 
informações tanto sobre a agricultura quanto sobre a indústria 
na era helenística – período que se tem, segundo o próprio 
autor, mais informações sobre sua situação social e econômica 
do que os períodos anteriores – são muito escassas, compro-
metendo assim qualquer conclusão definitiva sobre qual o 
papel desempenhado por estes setores na economia. Sua inde-
cisão também se verifica na avaliação dos tipos de bancos – 
bancos-templos, das cidades e bancos privados – e do sistema 
monetário em geral, tanto de Atenas do século IV a. C. quanto 
do período helenístico em seu todo: “Não há dúvida que exis-
tiam bancos privados em todas as grandes cidades helenísti-
cas, embora não sejam frequentemente mencionados” 
(ROSTOVTZEFF, 1998, p. 1279). 
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Tentando evitar as contradições e os exageros ideoló-
gicos dos modernistas da primeira geração, Edward Cohen 
(1997, p. 4), analisando o período de aproximadamente oito 
décadas – entre a derrota de Atenas para Esparta na Guerra do 
Peloponeso (431-404 a.C.) e a morte de Alexandre Magno (323 
a.C.) – também busca demonstrar o grande impulso econômi-
co e a crescente importância dos bancos na economia ateniense 
do século IV, que teriam causado um impacto significativo 
sobre as finanças e sobre as relações sociais da época. O co-
mércio, ao menos na Atenas do século IV, era tão desenvolvi-
do que: 

 
Os atenienses exerciam suas funções através de um 
processo de mercado entre indivíduos que não ti-
nham relações de parentesco algum, que frequen-
temente estavam somente de passagem na cidade, 
às vezes operando a partir do estrangeiro, buscan-
do lucro monetário por meio da troca comercial. 

 
Segundo Cohen, há uma clara mudança da economia 

de autossuficiência ainda predominante no século V, para uma 
economia de grande escala no século IV, próspera o suficiente 
para identificar fortes semelhanças com a economia moderna, 
ao menos no setor bancário. Na Atenas do século IV a. C., os 
bancos não eram raros e não eram apenas casas de penhores 
ou de câmbio, eles cumpriam as duas principais atribuições de 
um verdadeiro banco. Isto facilmente nos leva a crer que o 
dinheiro ocupava naquele momento, na sociedade ateniense e 
talvez em boa parte da Grécia, lugar de destaque e que as 
queixas dos grandes pensadores gregos não expressavam ape-
nas um conjunto de preocupações morais ou mero saudosismo 
de uma classe aristocrática que não se conformava com a pos-
sível perda de privilégios sociais. Daqui para frente a estrutura 
social seria outra, com o avanço do comércio o caminho ganha 
traçado irreversível.  
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Entretanto, é preciso observar que, mesmo não dei-
xando de abordar as ocorrências de escravos que se tornaram 
comerciantes e grandes banqueiros, ou de banqueiros que ad-
quiriram o direito de propriedade, Cohen – assim como os 
defensores de uma economia antiga nos moldes do capitalis-
mo moderno – não consegue explicar os motivos para a eco-
nomia ateniense simplesmente não ter conseguido alcançar ou 
manter o grau de desenvolvimento do moderno capitalismo, 
apesar de as duas sociedades, segundo sua avaliação, compar-
tilharem instituições muito semelhantes. Em parte, a resposta 
pode estar na displicência crônica que afeta muitos modernis-
tas, impossibilitando-os de perceber o principal fator limitador 
da economia antiga: a evidente ausência de mão de obra assa-
lariada suficiente para criar um mercado de trabalho livre, 
capaz de sustentar uma demanda flexível por um tipo especí-
fico de atividade, ao contrário do que ocorre na modernidade. 

De modo geral, o mundo antigo não imaginava um 
mundo sem escravos e a escravidão é indicada como um dos 
principais fatores de retardamento da expansão do mercado. 
O trabalho livre e o escravo coexistiam, mas o assalariado livre 
era figura rara, pouco importante, era casual e sazonal: “Não 
se encontram, pura e simplesmente, empresas que empreguem 
homens livres, mesmo numa base semipermanente” (FINLEY, 
1986, p. 100). 

Vernant e Vidal-Naquet (1989, p. 25) explicam a dife-
rença entre divisão do trabalho e divisão de tarefas no exercí-
cio de um ofício:  

 
A divisão das tarefas não é, portanto, sentida como 
uma instituição cujo objetivo seria dar ao trabalho 
em geral seu máximo de eficácia produtiva. É uma 
necessidade inscrita na natureza do homem que 
faz ainda melhor uma coisa porque faz exclusiva-
mente aquilo. 
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O mérito da especialização e divisão de tarefas está na 
possibilidade de exercer uma atividade que esteja de acordo 
com os talentos individuais para criar obras melhores, não é 
um meio de organizar a produção para se obter mais produtos 
com a mesma quantidade de trabalho. E nem poderia ser dife-
rente, porque na Antiguidade o trabalho não tinha valor em si. 
A aquisição de riqueza não era pelo trabalho, se dava princi-
palmente por meios políticos. A ausência de mercado de traba-
lho não permitia uma racionalidade econômica atuando por 
trás das escolhas profissionais. 

Enfim, a produção era de baixa escala e a produtivi-
dade também, pois a mentalidade dominante era aquisitiva, 
não produtiva, afinal a força de trabalho não era uma catego-
ria produtiva central. Na linguagem de Marx prevalecia ainda 
o valor de uso sobre o valor de troca, assim, mesmo conside-
rando todos os avanços técnicos nos vários setores e a razoável 
difusão do dinheiro, a produção não visava preponderante-
mente a troca, mas o consumo interno. 

 
2. Economia política e Justiça 
 
Mesmo que a economia antiga esteja muito longe da 

estrutura mercadológica do capitalismo, veremos que ela sur-
preendeu e extrapolou os limites recomendados por Aristóte-
les, levando-o a se ocupar da reciprocidade proporcional, da 
igualização na troca de bens e serviços, das funções do dinhei-
ro, da equivalência quantitativa e qualitativa, dos possíveis 
usos de um produto e, principalmente, da diferenciação entre 
economia e crematística, tão necessária para se estabelecer os 
limites da riqueza. 

Um dos motivos que leva Aristóteles a se ocupar da 
economia - no livro V da Ética a Nicômacos - é sua relação com 
a distribuição equitativa dos bens (produtos, instrumentos de 
produção, propriedade etc.) o que remete, necessariamente, à 
discussão sobre a justiça, a forma mais elevada da virtude. A 
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justiça/injustiça tem dois sentidos: o universal, trata de todas 
as coisas que envolvem as ações humanas, remete sempre à 
relação com o outro; e o particular, trata das situações específi-
cas, remete à prática de uma ação virtuosa específica (coragem 
na guerra) ou de um vício, como a ganância (pleonexia), que 
proporciona determinado prazer oriundo do ganho material. 
A justiça particular se divide ainda em distributiva - trata da 
distribuição de cargos, de dinheiro e dos benefícios públicos 
entre os cidadãos, considerando suas desigualdades naturais, 
ou seja, pessoas desiguais receberão partes desiguais conforme 
o mérito dos indivíduos e se efetua o cálculo em uma fórmula 
com base na proporção geométrica; e justiça corretiva - retifica 
as partes envolvidas numa relação voluntária (compra, venda, 
aluguel, contrato) ou involuntária (roubo, assalto, assassinato), 
abstraindo as desigualdades e méritos pessoais, buscando um 
meio termo aritmético entre comprador e vendedor na relação 
voluntária; entre quem prejudicou e foi prejudicado numa 
relação involuntária.  

Há ainda, segundo Máynez (1973), uma terceira for-
ma de aplicação da justiça, a da Reciprocidade Proporcional, 
que se refere também à troca, mas são questões de natureza 
contratual que, entre outras coisas, envolveriam a equivalência 
econômica entre prestação e pagamento por um serviço. A 
justiça retributiva ou da reciprocidade seria aplicada nas ques-
tões de prestações de serviços que são objeto de intercâmbio 
voluntário ou de prejuízo resultante de um fato delituoso. 
Dois indivíduos devem chegar a um acordo para que a troca 
seja justa, mas sem a intermediação de um juiz formal, um 
terceiro elemento para intervir e restabelecer as condições en-
tre os lados da relação, como é requisitado na justiça corretiva. 
A troca deve respeitar a proporcionalidade (analogia), uma 
medida proporcional a algo e esse algo é um padrão de justeza 
fundamental para que a polis se mantenha unida. Por um lado 
a justiça corretiva estrita, baseada no modelo aritmético, é 
quantitativamente formal, serve apenas em situações em que 
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há um contrato, mas não dá conta de julgar e igualar indiví-
duos e seus produtos totalmente diversos e desiguais respecti-
vamente. Por outro lado, o princípio da proporcionalidade 
geométrica que sustenta a justiça distributiva também é consti-
tutivo da reciprocidade. Ou seja, a justiça da reciprocidade 
guarda elementos dos dois outros tipos de justiça, mas não se 
identifica plenamente com nenhuma delas porque não adota o 
princípio geométrico nem o aritmético, sim o da reciprocidade 
proporcional. Esta discussão é relevante na medida em que a 
justiça envolve fatores econômicos. 

Aristóteles lança-se na tentativa de encontrar o pa-
drão de equacionamento, o critério de comensurabilidade 
apresentando três possíveis candidatos: 

(1) o trabalho, habilidade ou função (); 

(2) o dinheiro ou moeda (); 

(3) a necessidade ou utilidade (). 

 
3. Padrão de comensurabilidade: o trabalho 
 
De acordo com a genealogia proposta por Aristóteles, 

as cidades tiveram sua origem e se mantêm devido às trocas 
de produtos feitas entre os indivíduos, às famílias e aldeias; as 
pessoas com diferentes habilidades e provimentos se unem 
para a manutenção da comunidade. Apesar das diferenças, 
Aristóteles (Ética a Nicômacos, 1133a6-8) entende que no mo-
mento da troca deve haver um padrão que promova a iguali-
zação de produtos e produtores: 

  
A reciprocidade proporcional é realizada por uma 
conjunção cruzada. Supondo que A é um constru-
tor, B é um sapateiro, C é uma casa e D é um sapa-
to. Então o construtor deve obter do sapateiro o 
trabalho deste, e deve oferecer-lhe em retribuição o 
seu próprio trabalho. 
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Na troca, o indivíduo A tem que receber de B uma 

quantidade de produtos D que corresponda ao produto C for-
necido e vice-versa. Lembrando que estamos no âmbito da 
igualdade proporcional que visa a manutenção da associação, 
da comunidade, conforme a justiça, por isso é preciso: primei-
ro, haver troca e isso envolve ação recíproca entre os envolvi-
dos, não basta A doar para B, mas B também precisa doar algo 
para A; segundo, que essa troca seja justa, que um não obtenha 
sua porção em detrimento de outro. Até aqui não há muita 
dificuldade, o problema é: o que deve ser igualado? Aristóteles 
diz que A deve obter de B o fruto, o resultado de seu trabalho 

(). E eis aqui mais um daqueles complicados termos 

para tradução, pois têm significados muito difusos e abran-
gentes. Nas obras de Aristóteles geralmente é traduzido por 
função, pois, de acordo com a explicação de Vernant e Vidal-
Naquet (1989, p. 10): “O grego não tem um termo que corres-

ponda a ‘trabalho’. Uma palavra como  aplica-se a to-

das as atividades que exigem um esforço penoso e não somen-
te às tarefas produtivas com valores socialmente úteis”. Na 
Antiguidade a atividade de um indivíduo não era ainda algo 
que pudesse ser comprado ou vendido livremente de modo 
amplamente generalizado, não havia um mercado de trabalho 
bem desenvolvido. Mesmo esta ausência factual e, consequen-
temente, conceitual de trabalho livre, a sentença sobre a con-
junção cruzada A-B/C-D suscitou a ideia de que o trabalho, de 
algum modo, poderia ser o padrão da troca, possibilidade que 
inspirou os economistas clássicos, especialmente, Adam Smith, 
David Ricardo e, é claro, Karl Marx.  

Ao abstrair as diferenças de habilidades ou sociais, 
Aristóteles pretende encontrar o elemento capaz de quantificar 
e, portanto, facilitar a contagem da quantidade de sapatos ou 
de alimentos a ser trocada por uma casa: essa parece ser a atri-
buição do dinheiro. 
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3.1. O dinheiro 
 
A primeira referência ao dinheiro nesta discussão so-

bre troca proporcional é feita por Aristóteles (Ética a Nicômacos, 
5,1133a19-20) para salientar a urgência de comparar e equaci-
onar pessoas e habilidades diferentes entre si: “É para essa 
finalidade que o dinheiro foi introduzido, tornando-se um tipo 
de meio termo, pois ele mede todas as coisas e consequente-
mente o excesso e a falta”. Aqui já aparece uma das principais 
funções do dinheiro, como medida quantitativa das coisas 
envolvidas na troca, sem que seja mencionado o que exata-
mente ele mede. É na segunda referência que se torna explícita 

a conexão com a necessidade (): “mas o dinheiro se tor-

nou por convenção um tipo de representante da necessidade” 
(Ética a Nicômacos, 5,1133a28-30). Há dois pontos relevantes a 
serem observados nesta passagem. Primeiro, por ser algo obje-
tivo, o dinheiro serve como referência para comparar, tanto as 
diferenças de habilidades pessoais e das qualidades dos pro-
dutos, quanto as diferentes necessidades individuais. O se-
gundo ponto é mais interessante, ressalta a adoção de um pa-

drão por convenção (). A permuta ocorre devido às 

diferenças de quantidades entre as posses dos indivíduos, ela 
existe para suprir uma necessidade natural deixando simulta-
neamente satisfeitos os dois lados envolvidos na troca.  

Depois de apresentar as principais vantagens do di-
nheiro, Aristóteles, lucidamente conclui seu raciocínio mos-
trando os limites deste padrão de comensurabilidade: “É evi-
dente que as permutas aconteciam desse modo antes de existir 
o dinheiro, pois é indiferente permutar cinco camas por uma 
casa ou o equivalente em dinheiro por cinco camas” (Ética a 
Nicômacos, 5, 1133b26-27). Aristóteles obviamente percebe que 
o dinheiro, isoladamente, não pode ser o tão procurado pa-
drão, pois ele surgiu depois destas constantes trocas. 
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3.2. A necessidade 
 
Considerando a disposição natural que os homens 

têm para conviverem uns com os outros, a necessidade 

() possui vários requisitos para ser, ainda na Ética a Ni-

cômacos (5, 1133a25-32), o padrão definitivo de comensurabili-
dade: 

 
Todos os bens, portanto, devem ser mensuráveis 
por algum padrão, como dissemos antes. Este pa-
drão é na verdade a necessidade, a qual mantém 
todos juntos (pois, se os homens não necessitassem 
dos bens uns dos outros, ou não necessitassem de-
les igualmente, não haveria permuta ou não have-
ria o mesmo tipo de permuta)6. 

 
A unidade última, esse algo comum capaz de promo-

ver a igualização, é a necessidade que as pessoas têm uma das 

outras e por seus diferentes produtos. Por isso  também 

é traduzida por utilidade, pois a troca se torna importante se 
os produtos tiverem alguma utilidade. É certo que “quando os 
homens não necessitam uns dos outros” ou não necessitam do 
que o outro tem para oferecer, “não há troca” (Ética a Nicôma-
cos, 5, 1133b8). Se o sapateiro não tem nada para trocar com o 
construtor, então não há qualquer relação de troca entre eles. 
Mas, na Política (3, 1278b19-20), Aristóteles esclarece que, além 
de individual, a necessidade é também uma carência associa-
tiva e política, afinal os homens não necessitam somente de 
alimentos, mas também uns dos outros, pois “Mesmo que os 

                                                            
6 David Ross traduz  por demand (demanda), Tricot 

traduz por besoin (necessidade) e explica que poderia ser de-
mande, mas sem atribuir a Aristóteles considerações sobre cus-
to de produção. Preferimos na tradução de Ross apenas substi-
tuir por necessidade, termo com menor conotação moderna. 
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homens não precisassem da ajuda uns dos outros, eles deseja-
riam viver juntos”. A necessidade da convivência não é mero 
interesse calculista, utilitarista, pelo contrário, é uma comple-
mentação da constituição humana porque somente estando 
juntos os homens podem se tornarem melhores.  

Necessidade é aquilo que a pessoa sente por um dado 
objeto e, ao mesmo tempo, é a capacidade desse objeto suprir 
tal carência. Em momento algum Aristóteles concebe a neces-
sidade como sinônimo de desejo individual; necessidade é a 
urgência de suprir uma ausência que do contrário impediria a 
subsistência do indivíduo e da comunidade, e nesse sentido 
necessidade pode ser interpretada como utilidade. A questão é 
a dificuldade em quantificar a necessidade que alguém tem 
por alguma coisa ou o quanto essa coisa pode satisfazer tal 
carência. Então surgem as questões: como definir quanto o 
sapateiro deve fornecer ao construtor? Quanto o sapateiro está 
disposto ou tem disponível para fornecer na troca? Essa dis-
ponibilidade deve corresponder à satisfação que o produto 
poderá proporcionar, contudo, como especificar tal satisfação 
da necessidade? 

Não fica claro se são realmente essas dificuldades que 
levam o Estagirita a recorrer ao dinheiro como elemento com-
plementar pelo fato deste facilitar a quantificação do grau de 
necessidade inclusive para trocas futuras, mas os dois, neces-
sidade e dinheiro, têm que andar juntos sempre. De qualquer 
modo, Aristóteles (Ética a Nicômacos, 5, 1133b18-20) finaliza a 

avaliação da  com a mais enigmática e polêmica afirma-

ção do texto: “Na verdade é impossível que coisas tão diferen-
tes tornem-se comensuráveis, mas em relação à necessidade 
isto é suficientemente admissível”. Depois de apresentar a 
relação direta entre associação, troca, comensurabilidade e 
necessidade, Aristóteles afirma que, apesar da imprescindível 
investigação do padrão para igualar as coisas envolvidas nu-
ma troca, na verdade é impossível efetuar tal igualdade por-
que as coisas envolvidas são totalmente diferentes entre si.  
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Essa sentença é uma das grandes responsáveis pela 
cisão, na história do pensamento econômico, entre, pelo me-
nos, dois grandes grupos. Um deles acredita que esta sentença 
é a prova cabal de que a necessidade é o padrão de equipara-
ção das trocas; o outro, pelo contrário, defende que é a prova 
da insuficiência ontológica da necessidade7. O motivo da dis-
córdia é “simples”: primeiro Aristóteles indica a possibilidade 
de solução afirmando que se pode igualar coisas diferentes 
caso se adote a necessidade como critério; em seguida afirma 
que isso é possível apenas de um modo suficientemente ad-
missível. Afinal, entre os dois enunciados há oposição, com-
plementação ou apenas retificação? É suficiente para quê? Para 
fins práticos, de problemas cotidianos relativos à troca? Ou é o 
padrão definitivo? Há implicações metafísicas numa investi-
gação de padrão para a troca? Enfim, a exigência de padrão 
para equacionar AB/CD é uma questão econômica, ética ou 
metafísica? 

A sentença do Estagirita suscita pelo menos duas 
questões bem complexas. A primeira: saber se a necessidade é 
suficiente apenas do ponto de vista prático, mas não do ponto 
de vista metafísico, pelo fato de não se poder igualar duas 
substâncias. Se isto não é possível então significaria que a ne-
cessidade ou o uso (comer o trigo), por ser uma qualidade 
atribuída pelo homem, é epistemologicamente insuficiente 
para ser definida como o padrão de comensurabilidade? O 
processo de troca pode envolver qualquer coisa (trigo, azeito-
na, sapatos etc.), basta encontrar o elemento que interconecte 
todos eles, mas este tem que ser quantificável de algum modo, 

                                                            
7 O primeiro grupo é composto geralmente por simpatizantes 
da escola marginalista, tais como Oskar Kraus, Emil Kauder, 
Barry Gordon, Mark Blaug e Ricardo Crespo. Também Cor-
nelius Castoriadis, de certo modo, aceita a necessidade como 
suficiente. Quanto ao grupo oposto, destacamos Scott Meikle e 
Karl Marx. 
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e se há sempre a dependência de outro elemento (como a ne-
cessidade depende sempre do dinheiro), talvez seja a prova de 
sua insuficiência epistêmica.  

A segunda questão é complementar: saber qual a re-
levância da possível insuficiência epistêmica e suas conse-
quências, tanto no pensamento econômico aristotélico quanto 
na história das doutrinas econômicas modernas. Dito de outro 
modo, valor de uso e valor de troca são de natureza comple-
tamente díspares do mesmo modo que as categorias de quali-
dade e de quantidade são irredutíveis entre si? 

Do ponto de vista moderno a solução de Aristóteles 
para o padrão de equivalência pode parecer confusa, pois en-
volve simultaneamente três elementos distintos (trabalho, ne-
cessidade e dinheiro) e – segundo os critérios de cada escola 
econômica moderna – opostos. Mas é preciso ter em mente 
que estas dificuldades surgem principalmente porque na Gré-
cia imperava ainda o valor de uso sobre o valor de troca, difi-
cultando a clara separação entre ética, política e economia. 

 
 
4. Economia e Crematística 
 
Tanto na Ética a Nicômacos como na Política Aristóteles 

pretende delimitar o espaço da economia que, em sua divisão 
das áreas do conhecimento, pertence à política. A economia - 
assim como a política e a ética – não produz algo como um 
objeto palpável, apenas proporciona as condições necessárias 
para um bem maior, a felicidade. Porém a concepção moderna 
de economia – ciência que estuda a atividade produtiva – po-
deria sugerir a inclusão naquela parte do conhecimento que 
trata da produção e, portanto, do trabalho que é também um 
dos conceitos mais complexos na filosofia aristotélica. Vere-
mos que boa parte das ambiguidades tem origem na divisão 
que Aristóteles (Política, 1, 1256a9-15) esboça dentro da própria 
economia: 
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É evidente que a arte de enriquecer (crematística) 
não é idêntica à arte de administrar a casa (econo-
mia), pois uma delas proporciona os recursos en-
quanto a outra os utiliza. Pois a arte que utiliza os 
recursos não pode ser outra que não a arte de ad-
ministrar a casa. Há, porém, uma dúvida se a arte 
de enriquecer é ou não uma parte da arte de admi-
nistrar a casa. 

 
Uma característica da economia política aristotélica e 

que funda um grande abismo com a economia moderna é que, 
apesar da riqueza ter seu limite, Aristóteles não fala em recur-
sos escassos, pelo contrário, os bens estritamente necessários à 
manutenção da vida “são evidentemente um dom concedido 
pela natureza a todos” os seres (Política, 1, 1256b9) e visto que 
“a natureza não deixa nada inacabado, nada faz em vão” (Polí-
tica, 1, 1256b20), tudo foi feito para suprir uma espécie superi-
or, o homem. Embora a manutenção da vida exija muito esfor-
ço, não há abundância total nem privação de recursos num 
grau tal que venha obrigar alguém a tirar os bens do outro. O 
propósito da aquisição é proporcionar o necessário para en-
contrar o lugar certo daqueles instrumentos que servirão ao 
bem viver dos cidadãos depois. O é dado pelas necessidades 
básicas da vida, que são naturalmente limitadas pela própria 
manutenção dos laços sociais na comunidade, a fim de ter o 
suficiente para se manter independente das outras comunida-
des, afinal, a finalidade é a autossuficiência. 

Considerando a distinção entre economia e crematís-
tica, é possível justificar a limitada dedicação de Aristóteles à 
temática econômica não exclusivamente devido ao desenvol-
vimento econômico da antiguidade, mas também porque, ape-
sar de estar atento ao novo panorama social e econômico dos 
séculos V e IV a. C. na Grécia, ele acredita que os distúrbios 
que a economia promove na organização política podem ser 
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controlados por meio de uma constituição mista democrático-
oligárquica pautada no cultivo das virtudes, capaz de corrigir 
o caráter dos indivíduos. A solução de Aristóteles parece não 
ser definitiva, mostra como a crematística não apenas apresen-
ta o ambiente propício aos desvios morais como também o 
próprio desenvolvimento da troca, que se torna predominan-
temente comercial, assume contornos de um fenômeno com 
certo grau de autonomia, acentuando ainda mais o vício da 
ganância. 

 
 
5. Aristóteles sob a ótica de Marx 
 
E o que Marx buscou e encontrou de tão importante 

na germinal política econômica de Aristóteles? Após a abertu-
ra de O capital, com a justificativa do porquê iniciá-lo com a 
mercadoria, Marx faz a distinção entre valor de uso e valor de 
troca, trabalho abstrato e concreto, trabalho e força de traba-
lho. Depois apresenta as diversas formas de valor explicando a 
primeira, forma relativa, em contraposição a Ricardo; e a se-
gunda, forma equivalente, comparando com Aristóteles. A for-
ma equivalente de uma mercadoria é a forma de sua permuta-
bilidade direta com outra mercadoria. Uma mercadoria que 
serve de equivalente perante outra mercadoria é determinada 
pelo tempo de trabalho socialmente necessário para sua pro-
dução. É o resultado de determinado trabalho concreto (espe-
cífico), útil que se torna expressão de trabalho humano abstra-
to, porque servirá como parâmetro para troca com outra mer-
cadoria específica.  

O conceito de trabalho abstrato, para ser compreen-
dido plenamente, requer um modo de produção em que pre-
domine relações entre mercadorias, o processo de troca seja 
desenvolvido e sistemático e a troca seja a forma típica do pro-
cesso de produção. O trabalho abstrato é a forma específica do 
modo de produção capitalista. Contudo, mesmo considerando 
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essas ressalvas, Marx insere, em O capital (1985a, p. 61-62), o 
raciocínio do Estagirita na hora de explicar duas peculiarida-
des da forma equivalente – conversão de trabalho concreto em 
abstrato; conversão do trabalho privado em trabalho direta-
mente social –, possíveis somente na medida em que surge um 
produto específico, ouro ou prata, como manifestação de uma 
mercadoria específica que serve como equivalente para todas 
as outras mercadorias: 

 
As duas peculiaridades da forma equivalente de-
senvolvidas por último tornam-se ainda mais pal-
páveis quando retornamos ao grande pesquisador 
que primeiro analisou a forma de valor, assim co-
mo muitas formas de pensamento, de sociedade e 
da natureza. Este é Aristóteles. De início declara 
Aristóteles claramente que a forma dinheiro da 
mercadoria é apenas a figura mais desenvolvida 
da forma simples de valor, isto é, da expressão do 
valor de uma mercadoria em outra mercadoria 
qualquer. Pois ele diz: ‘5 camas = 1 casa’ não se di-
ferencia de: ‘5 camas = tanto dinheiro’. Ele reco-
nhece, ademais, que a relação de valor em que essa 
expressão de valor está contida, condiciona por seu 
lado que a casa é equiparada qualitativamente à 
cama e que essas coisas perceptivelmente diferen-
tes, sem tal igualdade de essências, não poderiam 
ser relacionadas entre si, como grandezas comen-
suráveis. ‘A troca’, diz ele, ‘não pode existir sem 
igualdade, nem a igualdade sem a comensurabili-
dade’. 

 
Marx elogia Aristóteles por ter percebido, primeiro, 

que o dinheiro é apenas a expressão do valor (de troca) de 
uma mercadoria em outra mercadoria qualquer; segundo, por 
salientar a equivalência necessária entre os produtos (5 camas 
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= 1 casa = certa quantidade de dinheiro), ou seja, que coisas 
qualitativamente diferentes precisam ser igualadas para a tro-
ca, precisam, de algum modo, a partir de algum padrão, torna-
rem-se comensuráveis. Marx inseriu Aristóteles num contexto 
coerente, a troca de equivalências, e descreveu corretamente a 
percepção do Estagirita sobre o dinheiro como equivalente. 
Também ressaltou a urgência da equivalência para comensu-
rar e, desse modo, efetuar a troca. O grande problema surge 
mesmo é na próxima passagem (MARX, 1985a, p. 62): 

 
Mas aqui ele se detém desconfiado e renuncia a 
seguir, analisando a forma de valor. ‘É, porém, em 
verdade, impossível que coisas de espécies tão di-
ferentes sejam comensuráveis, isto é, qualitativa-
mente iguais. Essa equiparação pode apenas ser 
algo estranho à verdadeira natureza das coisas, por 
conseguinte, somente um artifício para a necessi-
dade prática’. O próprio Aristóteles nos diz em que 
fracassa o prosseguimento de sua análise, a saber, 
na falta do conceito de valor. Que é o igual, isto é, 
a substância comum que a casa representa para a 
cama na expressão de valor da cama? Tal coisa não 
pode ‘em verdade existir’, diz Aristóteles. Por quê? 
A casa representa, contraposta à cama, algo igual, 
na medida em que represente o que é realmente 
igual em ambas, a cama e a casa. E isso é trabalho 
humano. 

 
Há, pelo menos, duas questões importantes nesta 

passagem. Primeiro Marx frequentemente compara os modos 
de produção pré-capitalistas com o capitalista para mostrar a 
inversão que ocorreu ao longo da história entre o valor de tro-
ca e valor de uso. Na antiguidade havia o predomínio do valor 
de uso sobre o valor de troca, no capitalismo é exatamente o 
inverso, e sendo o dinheiro a grande manifestação dessa inver-
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são, a citação é inserida num contexto – análise do equivalente 
geral – em que sugere ser o dinheiro o tal “artifício para a ne-
cessidade prática”. Entretanto, o genial nesta confusão é que 
está intrinsecamente ligada à causa indicada para o “fracasso” 
de Aristóteles, que teria renunciado à investigação devido à 
ausência do conceito de valor, expressão de todo trabalho con-
creto (específico) em trabalho abstrato (humanamente igual), a 
substância comum entre casa, cama, sapato e qualquer outra 
mercadoria. Aristóteles parecia estar se encaminhando em 
direção a descobrir o véu que cobre o fundamento do valor, 
mas reluta e sente-se parcialmente satisfeito em encontrar no 
dinheiro um padrão de equivalência restrito a fins práticos. 
Isto não se deve às possíveis insuficiências especulativas do 
Estagirita, a causa, confirma MARX (1985a, p. 62) é outra: 

 
Que na forma dos valores de mercadorias todos os 
trabalhos são expressos com o trabalho humano 
igual e, portanto, como equivalentes, não podia 
Aristóteles deduzir da própria forma do valor, 
porque a sociedade grega baseava-se no trabalho 
escravo e tinha, portanto, por base natural a desi-
gualdade entre os homens e suas forças de traba-
lho. 

 
Seu grande mérito foi ter compreendido a urgência de 

buscar a unidade de coisas ontologicamente diferentes para 
que se efetive a troca e suas respectivas consequências sociais. 
Aristóteles estaria não só muito à frente de seu tempo como 
também a frente de muitos economistas e outros teóricos mo-
dernos. Foi somente o próprio momento histórico que o impe-
diu de levar sua análise às últimas consequências. A substân-
cia do valor, o trabalho humano, não poderia sequer ser intuí-
da em meio a uma sociedade baseada no trabalho escravo, na 
desigualdade natural entre os homens e, portanto, entre suas 
diferentes forças de trabalho. E como Aristóteles poderia se 
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desvencilhar dos limites históricos para então chegar ao tempo 
de trabalho incorporado nas mercadorias como fator determi-
nante exclusivo do valor? 

De acordo com Marx, o valor de troca é uma categoria 
econômica muito antiga, a troca era corrente entre as diferen-
tes comunidades, mas não internamente. Na Antiguidade, 
especialmente Grécia e Roma, o sistema monetário propria-
mente dito não dominava completamente todas as relações 
econômicas ou a totalidade da esfera do trabalho. Com o de-
senvolvimento das trocas, o dinheiro torna-se o representante 
institucionalizado do valor, e onde há dinheiro, há valor. En-
tretanto, como o dinheiro não dominava ainda todas as rela-
ções humanas, o valor existia de modo apenas incipiente e não 
poderia mesmo ser visto plenamente enquanto o trabalho não 
fosse identificado como sua substância. A igualdade que Aris-
tóteles tanto buscava para que se viabilizasse a troca e, portan-
to, a comunidade, somente poderia ser encontrada naquilo 
que é a substância das relações humanas, o trabalho, fator 
constituinte da condição humana e que por isso mesmo con-
grega simultaneamente seu aspecto histórico (transitivo) e 
natural (eterno). O valor é a substância social comum, é a 
igualdade que sustenta as proporções quantitativas da troca 
de produtos. Ao eleger a produção como fator humano deter-
minante Marx não tem dúvidas quanto a ser o trabalho tal 
substância, enquanto Aristóteles, aparentemente, entende ser a 
necessidade o que torna comensurável todos aqueles objetos 
diferentes. O ponto de discordância deve-se, de acordo com 
Marx, ao próprio momento histórico que impedia Aristóteles 
de perceber que a grandeza do valor é o trabalho abstrato 
simples socialmente necessário e que a forma do valor é o va-
lor de troca expresso no dinheiro. 

O que Marx mais aprecia em Aristóteles é a tentativa 
dele de levantar a questão quantitativa do valor de troca inves-
tigando, assim, o padrão de comensurabilidade. Em momento 
algum Marx condena Aristóteles ou lhe atribui a formulação 
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de questões típicas de um momento em que a economia pode-
ria já ser estudada autonomamente, afinal ele sabia muito bem 
que o Estagirita não pretendia e não poderia fazer análise eco-
nômica nos moldes da Economia política moderna e que, por-
tanto, não poderia imaginar a hipótese de se resolver proble-
mas de igualdade e justiça por meio da economia. 

Portanto, para Marx o valor na Grécia antiga está lá 
apenas de modo latente, mas já exerce influências sobre as 
outras práticas humanas, em especial, a política, pois todas “as 
formas de sociedade ao chegarem à produção de mercadorias 
e à circulação de dinheiro, participam dessa perversão”, o feti-
chismo da mercadoria. Porém, “esse mundo enfeitiçado e in-
vertido desenvolve-se ainda mais no sistema capitalista de 
produção e como o capital, que constitui a categoria dominan-
te do sistema, a relação dominante de produção” (MARX, 
1985b, p. 949)”.  

 
 

Considerações finais 
 
Afirmar a existência de análise econômica ou de uma 

economia política em Aristóteles pode parecer equivocado, 
principalmente se não forem consideradas as peculiaridades 
sociais e econômicas da Grécia antiga. Do mesmo modo, tam-
bém não teria sentido querer identificar e reconhecer que os 
elementos da economia política aristotélica são o que realmen-
te formam o ponto de partida fundamental da crítica à econo-
mia política moderna efetivada por Marx, caso não se pudesse 
encontrar na filosofia de Aristóteles elementos teóricos sufici-
entes para confirmar tais propósitos.  

Aristóteles seguia o tradicional pensamento grego de 
condenar o ganho oriundo da circulação de mercadorias ou do 
próprio dinheiro, apoiando sua análise econômica em fatores 
éticos, e como a formação socioeconômica antiga estava fun-
dada não na exploração da força de trabalho livre, mas no 
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domínio senhorial, ele não poderia perceber uma das princi-
pais origens do lucro. Por não ter – e não poder ter – claro o 
conceito de valor, ele perdurou na confusão quanto à origem 
dos juros, preço, lucro, renda da terra etc., que são na verdade 
deduções da mais-valia. Porém, é preciso nova ressalva, afinal 
a compreensão de que o lucro é, na verdade, resultante de 
uma relação de troca entre assalariado e proprietário dos ins-
trumentos de produção – em que um não paga ao outro a par-
te respectiva ao total produzido – não poderia mesmo surgir 
claramente, faltavam ainda algumas condições para Aristóte-
les poder perceber a verdadeira origem. 

Qualquer pretensão de verdade acerca do modelo 
econômico ou da formação social e econômica antiga requer 
estudos históricos bem mais aprofundados. Contudo, se por 
um lado os estudos arqueológicos sobre a economia antiga são 
sempre insuficientes, por outro, é possível constatar textual-
mente o empenho de Aristóteles para compreender o fenôme-
no da economia que ultrapassa qualquer possível alegação de 
que seu ponto de vista seria apenas de alguém preocupado 
com as más influências do comércio, do dinheiro ou da ganân-
cia e que, por isso, elaboraria um conjunto de recomendações 
práticas para a melhor gerência do patrimônio da família ou 
da cidade pautadas em preconceitos morais aristocráticos. 
Diferentemente de muitos marxistas, utilitaristas e liberais, 
Marx percebeu o empreendimento analítico de Aristóteles sem 
reivindicá-lo como precursor direto e irrestrito de uma teoria 
econômica pautada no valor-trabalho. 
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REFLEXÕES SOBRE A PRECARIZAÇÃO DO MUNDO DO 

TRABALHO 

 

Jean Claudio Sales Nominato1 

 

 

 

Introdução 
 

A precarização do trabalho é um tema recorrente e amplamen-
te pesquisado. Com o desenrolar do processo histórico ela ga-
nha novas facetas. Num país periférico e de capitalismo de-
pendente como o Brasil, a precarização possui as suas particu-
laridades. No atual contexto de acumulação flexível e neolibe-
ralismo, o capitalismo visa preservar as suas taxas de lucro 
mesmo que isso custe a piora das condições de trabalho. Desse 
modo, objetivamos neste artigo fazer uma reflexão crítica so-
bre a precarização do trabalho ao invés de partirmos de ele-
mentos conjunturais. Queremos ressaltar que o presente texto 
é um recorte da pesquisa de mestrado que venho desenvol-
vendo, onde o foco é o estudo da precarização do trabalho 
docente e políticas educacionais dos professores da rede pú-
blica do Estado do Paraná.  
 A análise crítica nos levou inicialmente no estudo da 
categoria trabalho, para tanto recorremos aos escritos de Marx 
(2017) e Lukács (2013). O trabalho enquanto intercâmbio orgâ-
nico com a natureza existiu em todas as formações sociais e 
está relacionado com a autoconstrução do gênero humano. Por 
essa perspectiva, denominada ontológica (Lukács, 2013), o 
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homem tem o controle de todo o processo de trabalho desde a 
prévia-ideação na mente até a objetivação na natureza. Já no 
modo de produção capitalista, o trabalho subordina-se ao ca-
pital e visa atender ao mercado e não mais as necessidades 
humanas. O homem não tem mais o controle do processo de 
trabalho que passa a ser fragmentado e alienado. Esses traba-
lhadores tem o seu trabalho excedente não remunerado, por 
mecanismos de extração da mais valia absoluta e relativa, o 
que enriquece ainda mais os capitalistas. 
 Segundo Alves (2007), a partir do momento em que a 
força de trabalho é transformada em mercadoria, temos a ori-
gem da precariedade social. Está é uma condição estrutural do 
modo de produção capitalista, ao passo que a precarização é 
um processo decorrente da precariedade e que se modifica 
conforme as necessidades de ampliação e acumulação do capi-
tal.  Para Alves, “a precarização é um atributo modal da preca-
riedade. ” (2007, p.115). 
 O fenômeno da precariedade e precarização é melhor 
compreendido pela “Lei geral de acumulação capitalista” de-
senvolvida n´O capital de Marx (2017). Com o aumento das 
forças produtivas, ou seja, com o aumento da composição or-
gânica do capital, tem como resultado um aumento na produ-
ção com a necessidade de um número menor de trabalhadores, 
decorrendo na formação de uma massa de trabalhadores ina-
tivos. Esse exército industrial de reserva ou superpopulação 
relativa terá uma funcionalidade para os capitalistas, se o seu 
número aumentar, os salários dos trabalhadores tende a dimi-
nuir. A presença em si dessa massa de trabalhadores desem-
pregados gera medo e insegurança nos trabalhadores ativos. 
Marx demonstra por essa lei que, a acumulação de capital gera 
riqueza e o aumento do exército industrial de reserva de um 
lado e pobreza e miséria do outro. O desemprego e a precari-
zação do trabalho fazem parte do processo de acumulação 
capitalista. 
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 A precariedade, a precarização e o desemprego não são 
decorrentes da presença ou ausência de políticas públicas. A 
sua origem está no modo de produção capitalista. Concorda-
mos com Barros (2019) de que a “Lei geral de acumulação ca-
pitalista” é útil para entendermos a precarização do mundo do 
trabalho, mas não suficiente, uma vez que é uma categoria 
dinâmica e histórica. 
 No atual momento de acumulação flexível (Harvey, 
2003), o que observamos é a flexibilização dos processos de 
trabalho que tem conduzido à desregulamentação dos direitos 
trabalhistas, sociais e a terceirização do trabalho via políticas 
do Estado. 
 Apesar da precariedade, precarização e o desemprego 
fazerem parte do modo de produção capitalista, não podemos 
cair num pessimismo resignado. Devemos lutar por melhores 
condições de trabalho via políticas públicas, nós como classe 
trabalhadora necessitamos das mínimas condições necessárias 
para a nossa reprodução social e sobrevivência. 
 
 

Método 
 
Com o intuito de esclarecer melhor o tema da precari-

zação do trabalho, fizemos uma pesquisa de natureza qualita-
tiva, pois “a abordagem qualitativa de um problema, além de 
ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser 
uma forma adequada para entender a natureza de um fenô-
meno social” (RICHARDSON, 1999, p. 79). Quanto aos proce-
dimentos, nossa pesquisa caracterizou-se por ser bibliográfica 
“feita a partir do levantamento de referências teóricas já anali-
sadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como li-
vros, artigos científicos, páginas de web sites. ” (FONSECA, 
2002, p.32). A partir da bibliografia que levantamos e estuda-
mos, nosso estudo qualificou-se por ser exploratório, uma vez 
que, “os estudos exploratórios permitem ao investigador au-



Anais do II Seminário Integrado em Filosofia e Educação 

46 

 

mentar sua experiência em torno de determinado problema. ” 
(TRIVIÑOS, 1987, p. 109). 
 
 

A categoria trabalho 
 

Iniciaremos o nosso estudo pela categoria trabalho, pa-
ra tanto nos basearemos em Marx (2017) e Lukács (2013), filó-
sofos que destacaram a importância dessa categoria para a 
análise do modo de produção capitalista e do ser social, res-
pectivamente. Após a investigação ontológica do trabalho e 
suas modificações com o modo de produção capitalista, tere-
mos uma base teórica para uma melhor compreender o fenô-
meno da precariedade e precarização do trabalho. 

O filósofo húngaro György Lukács, com base nos escri-
tos marxianos, principalmente os Manuscritos Econômicos 
Filosóficos de 1844, alegou a existência de uma ontologia de 
cunho histórico-materialista subjacente em seus escritos. Para 
ambos os filósofos o ser social tem a sua base natural inelimi-
nável, possui consciência e a sua gênese, de acordo com 
Lukács (2013), se dá pelo trabalho. O agir intencionalmente na 
natureza visando a um fim, ou seja, o trabalho na perspectiva 
ontológica, sempre existiu em todas as sociedades. 

 
O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o 
homem e a natureza, processo este em que o ho-
mem, por sua própria ação, medeia, regula e con-
trola seu metabolismo com a natureza. Ele se con-
fronta com a matéria natural como uma potência 
natural [Naturmacht]. A fim de se apropriar da ma-
téria natural de uma forma útil para a sua própria 
vida, ele põe em movimento as forças naturais per-
tencentes à sua corporeidade: seus braços e pernas, 
cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e 
modificando-a por meio desse movimento, ele 
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modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. 
Ele desenvolve as potências que nela jazem laten-
tes e submete o jogo de suas forças a seu próprio 
domínio (MARX, 2017, p. 255). 

 
O ser social, pela consciência, idealiza em sua mente 

uma determinada ação visando a um fim e consegue objetivar 
na natureza o que estava arquitetado em sua subjetividade. 
Nos termos lukacsianos temos a previa-ideação como a elabo-
ração antecipada de uma ação na mente, o por-teleológico co-
mo o agir na natureza modificando e controlando ao máximo 
as causalidades naturais. Para o filósofo húngaro, a teleologia 
e a causalidade são a essência do trabalho (LESSA, 2016). Ao 
transformar a natureza conforme planejado, ou melhor, ao 
objetivar no real a sua subjetividade, o ser social cria um objeto 
que carrega os seus traços, mas que difere de si. Esse processo 
ao mesmo tempo em que muda o ambiente externo, permite o 
enriquecimento subjetivo de quem o executa, pois a cada pro-
cesso sempre se procurará os melhores meios para se atingir 
um determinado fim. 

O estudo minucioso da processualidade interna do tra-
balho permitiu Lukács desvelar as suas características mais 
fundamentais, que independe do modo de produção a que 
estamos nos referindo. Para Lessa (2016), “a categoria trabalho 
é a protoforma (a forma originária, primária) do agir humano. 
” (p.27). Devemos, portanto, iniciar as nossas análises sempre 
por essa categoria. 

 
No trabalho estão contidas in nuce todas as deter-
minações que, como veremos, constituem a essên-
cia do novo ser social. Desse modo, o trabalho po-
de ser considerado o fenômeno originário, o mode-
lo do ser social; parece, pois, metodologicamente 
vantajoso iniciar pela análise do trabalho, uma vez 
que o esclarecimento de suas determinações resul-
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tará num quadro bem claro dos traços essenciais 
do ser social (LUKÁCS, 2013, p. 44).  

 
O trabalho pela abordagem ontológica permite uma 

análise de suas características mais fundamentais e de seus 
nexos internos. Para Marx, o trabalho é a “ perpétua condição 
natural da vida humana e, por conseguinte, independente-
mente de qualquer forma particular de vida, ou melhor, co-
mum a todas as suas formas sociais. ” (2017, p.335). 

Lukács, estudou o trabalho enquanto valor de uso, con-
tudo sabemos que no modo de produção capitalista o trabalho 
passará a atender não mais a uma necessidade particular, e 
sim a um mercado. O objeto do trabalho, a mercadoria, deve, 
portanto, ser trocada com outra mercadoria e para isso neces-
sita de um valor que possibilite esse intercâmbio. Marx (2017), 
ao analisar a mercadoria, observou que a mesma possuía valor 
de uso e valor. Toda mercadoria possui valor de uso - esse está 
presente em todas as sociedades – e cada mercadoria possui 
um trabalho concreto particular, isto é, é necessário um traba-
lho com determinada técnica para a produção da mercadoria x 
bem como da mercadoria y. No entanto, o que permite a troca 
da mercadoria x pela mercadoria y é o trabalho abstrato, ou 
seja, o trabalho enquanto dispêndio de energia. 

 
Abstraindo do valor de uso dos corpos-
mercadorias, resta nelas uma única propriedade: a 
de serem produtos do trabalho. Mas mesmo o 
produto do trabalho já se transformou em nossas 
mãos. Se abstraímos de seu valor uso, abstraímos 
também dos componentes [Bestandteilen] e formas 
corpóreas que fazem dele um valor de uso. O pro-
duto não é mais uma mesa, uma casa, um fio ou 
qualquer outra coisa útil. Todas as suas qualidades 
sensíveis foram apagadas. E também já não é mais 
o produto do carpinteiro, do pedreiro, do fiandeiro 
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ou de qualquer outro trabalho produtivo determi-
nado. Com o caráter útil dos produtos do trabalho 
desaparece o caráter útil dos trabalhos neles repre-
sentados e, portanto, também as diferentes formas 
concretas desses trabalhos, que não mais se distin-
guem uns dos outros, sendo todos reduzidos a tra-
balho humano igual, a trabalho humano abstrato. 
(MARX, 2017, p. 116). 

 
O trabalho abstrato, portanto, é uma massa indiferenci-

ada de trabalho que dá substância ao valor da mercadoria x e 
da mercadoria y. Isso permite que elas sejam equiparadas e 
trocadas, todavia esse trabalho abstrato é mensurado pelo 
tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de 
cada mercadoria. A mercadoria possui “valor de uso” prove-
niente do trabalho concreto, “valor” do trabalho abstrato e 
“valor de troca” ao se relacionar no mercado com outra mer-
cadoria. 

Na sociedade de seu tempo que se apresentava como 
uma “enorme coleção de mercadorias” (MARX, 2017, p.97), 
restava ao trabalhador vender a sua força de trabalho ao capi-
talista que detinha os meios de produção. Desde o período de 
acumulação primitiva e gênese do capitalismo que ocorreu a 
formação de uma massa de trabalhadores que foram expulsos 
dos feudos, para as cidades. Os produtos de seus trabalhos 
pertenciam ao capitalista e a venda de sua força de trabalho 
era o único meio de sobrevivência. Visando atender ao merca-
do, o capitalista “quer produzir não só um valor de uso, mas 
uma mercadoria; não só valor de uso, mas valor, e não só va-
lor, mas também mais-valor. ” (2017, p.194). Ele objetivava que 
os investimentos feitos em matérias primas, máquinas e na 
contratação de trabalhadores trouxessem um retorno financei-
ro, ou melhor, um mais-valor.  
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Umas das formas dos proprietários dos meios de pro-
dução obter esse mais-valor dos trabalhadores seria com o 
aumento da jornada de trabalho,  

 
O possuidor de dinheiro pagou o valor de um dia 
de força trabalho; a ele pertence, portanto, o valor 
de uso dessa força de trabalho durante um dia, isto 
é, o trabalho de uma jornada. A circunstância na 
qual a manutenção diária da força de trabalho cus-
ta apenas meia jornada de trabalho, embora a força 
de trabalho possa atuar por uma jornada inteira, e, 
consequentemente, o valor que ela cria durante 
uma jornada seja o dobro de seu valor diário -  tal 
circunstância é, certamente, uma grande vantagem 
para o comprador, mas de modo algum uma injus-
tiça para com o vendedor. (MARX, 2017, p. 270). 

 
Marx observou que haveria a possibilidade de aumen-

tar esse mais-valor sem, no entanto, aumentar a jornada de 
trabalho, para tanto seria necessário alterar “os meios de traba-
lho, o método de trabalho, ou ambos” (MARX, 2017, p.269).  
Ao “revolucionar as condições técnicas e sociais do processo 
de trabalho, ou seja, revolucionar o próprio modo de produ-
ção” (MARX, 2017, p.270), esse mais-valor seria obtido através 
do aumento da força produtiva para a execução desse traba-
lho. Uma vez aumentada a força produtiva, tem-se uma maior 
produtividade. Logo, 

 
Ao mais-valor obtido pelo prolongamento da jor-
nada de trabalho chamo de mais valor-valor abso-
luto; ao mais valor que, ao contrário, deriva da re-
dução do tempo de trabalho necessário e da cor-
respondente alteração na proporção entre as duas 
partes da jornada de trabalho chamo de mais-valor 
relativo. ” (2017, p.390). 
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 Com relação ao mais-valor absoluto e o mais-valor rela-
tivo, o filósofo alemão conclui: 
 

A extensão da jornada de trabalho além do ponto 
em que o trabalhador teria produzido apenas o 
equivalente do valor de sua força de trabalho, 
acompanhada da apropriação desse mais-trabalho 
para o capital – nisso consiste a produção do mais-
valor absoluto. Ela forma a base geral do sistema 
capitalista e o ponto de partida da produção do 
mais-valor relativo. Nesta última, a jornada de tra-
balho está desde o início dividida em duas partes: 
trabalho necessário e mais-trabalho. Para prolon-
gar o mais-trabalho, o trabalho necessário é redu-
zido por meio de métodos que permitem produzir 
em menos tempo o equivalente do salário. A pro-
dução do mais-valor absoluto gira apenas em tor-
no da duração da jornada de trabalho; a produção 
do mais-valor relativo revoluciona inteiramente os 
processos técnicos do trabalho e os agrupamentos 
sócias. (MARX, 2017, p. 578). 

 
 Podemos observar que, o trabalho no modo de produ-
ção capitalista sofre um rearranjo no qual fica submetido ao 
capital. O trabalhador tem como única alternativa vender a 
sua força de trabalho que passa a ser vista pelo capitalista co-
mo uma mercadoria a ser explorada. O aumento da jornada de 
trabalho e o aumento da força produtiva permite ao capitalista 
obter ganhos às custas da exploração do trabalhador. Temos 
que, o aumento da produtividade na mais valia relativa, resul-
ta no barateamento da força de trabalho e com isso o capitalis-
ta pode pagar salários mais baixos para esses trabalhadores e 
lucrar ainda mais. 
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 Com a divisão social do trabalho e a sua complexifica-
ção, ocorre a separação das condições objetivas e subjetivas do 
processo, de um lado temos os meios de produção e do outro, 
o homem (ALVES, 2007). É o oposto da concepção ontológica, 
onde as esferas da subjetividade e objetividade agem junta-
mente no processo produtivo. O ser social planeja e executa, 
tem o conhecimento e o controle de todo o processo. No modo 
de produção capitalista o trabalho passa a ser fragmentado e o 
trabalhador não se reconhece no produto de seu trabalho, que 
passa ser um objeto estranho. 
 

Este fato nada mais exprime, senão: o objeto (Ge-
genstand) que o trabalho produz, o seu produto, se 
lhe defronta como um ser estranho, como um poder 
independente do produtor. O produto do trabalho 
é o trabalho que se fixou num objeto, fez-se coisal 
(sachlich), é a objetivação (Vergegenständlichung) do 
trabalho. A efetivação (Verwirklichung) do trabalho 
é a sua objetivação. Esta efetivação do trabalho 
aparece ao estado nacional-econômico como desefe-
tivação (Entwirklichung) do trabalhador, a objetiva-
ção como perda do objeto e servidão ao objeto, a 
apropriação como estranhamento (Entfremdung), 
como alienação (Entäusserung). (MARX, 2010, p. 80). 

 
 

O trabalho perde a sua condição de autoconstrução do 
gênero humano, tal como destacado em sua perspectiva onto-
lógica, e passa ter um caráter desumano e mortificador. 

 
O trabalhador só se sente, por conseguinte e em 
primeiro lugar, junto a si [quando] fora do trabalho 
e fora de si [quando] no trabalho. Está em casa 
quando não trabalha e, quando trabalha, não está 
em casa. O seu trabalho não é, portanto, voluntá-
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rio, mas forçado, trabalho obrigatório. O trabalho 
não é, por isso, a satisfação de uma carência, mas 
somente um meio para satisfazer necessidades fora 
dele. Sua estranheza (Fremdheit) evidencia-se aqui 
[de forma] tão pura que, tão logo inexista coerção 
física ou outra qualquer, foge-se do trabalho como 
de uma peste. O trabalho externo, o trabalho no 
qual o homem se exterioriza, é um trabalho de au-
tossacrifício, de mortificação. (...). Chega-se, por 
conseguinte, ao resultado de que o homem (o tra-
balhador) só se sente como [ser] livre e ativo em 
suas funções animais, comer, beber e procriar, 
quanto muito ainda habitação, adornos e etc., e em 
suas funções humanas só [se sente] como animal. 
O animal se torna humano, e o humano, animal. 
(MARX, 2010, p. 83). 

 
Marx (2017) relatou as péssimas condições de trabalho 

e degradação da saúde com a introdução das maquinarias na 
produção, assim como mencionou os inúmeros casos de suicí-
dios decorrentes do trabalho (MARX, 2006). Apesar as péssi-
mas condições de trabalho e seu caráter mortificador, esses 
trabalhadores precisavam trabalhar para sobreviver.  

 
 

Precariedade e precarização 
 
 Ao ter a sua força de trabalho submetida ao capital 
como uma mercadoria qualquer, temos a constituição da pre-
cariedade social. Essa passa a ser, de acordo com Alves (2007), 
como “uma condição histórico-ontológica da força de trabalho 
como mercadoria. Desde que a força de trabalho se constitui 
como mercadoria, o trabalho vivo carrega o estigma da preca-
riedade social. ” (p.113). Logo a precariedade é uma condição 
estrutural do modo de produção capitalista, ao passo que, a 
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precarização como processo, “é um atributo modal da precari-
edade” (ALVES, 2007, p.115). A precarização vai se modifi-
cando com o processo histórico, ganha novas formas e atinge 
os aspectos objetivos e subjetivos dos trabalhadores. 
  

Enquanto existir precariedade haverá possibilida-
de objetiva de precarização que pode assumir as 
dimensões objetivas e subjetivas. A precarização 
não apenas desvela uma condição ontológica da 
força de trabalho como mercadoria, mas explicita 
novos modos de alienação/estranhamento e feti-
chismo da mercadoria no mundo social do capital. 
(ALVES,2007, p.115). 

 
N´O capital, Marx (2017), mais precisamente no capítulo 

XXIII intitulado “A lei geral de acumulação capitalista”, o filó-
sofo alemão examina a origem do fenômeno da precariedade. 
Para Barros (2019), a existência do exército industrial de reser-
va e o desemprego fazem parte desse processo de acumulação 
capitalista, duas situações que impactarão nas condições de 
trabalho da classe trabalhadora. 

Marx inicia o estudo da Lei geral de acumulação capi-
talista denominando como composição orgânica do capital a 
relação “em que o capital se reparte em capital constante ou 
valor dos meios de produção e capital variável ou valor da 
força de trabalho, a soma total dos salários. ” (MARX, 2017, 
p.689). O filósofo alemão cria uma situação hipotética na qual 
a composição orgânica do capital se mantem constante, isto é, 
Marx partiu da premissa de que o capitalista investiu a mesma 
quantia de capital nos meios de produção (capital constante) e 
na força de trabalho (capital variável). Numa situação onde 
haja excedente de produção (aumento de mais-valia), um au-
mento do capital favorecerá o processo de acumulação, este 
demandará por mais força de trabalho e, consequentemente, 
no aumento dos salários. No entanto, esse aumento de salários 
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acarretará na diminuição da mais-valia, o que diminui o pro-
cesso de acumulação e cai, portanto, a procura por força de 
trabalho e os salários diminuem. O fluxograma abaixo de-
monstra esse processo cíclico. 

 

 
Fluxograma cíclico elaborado pelo autor com base na situação 
hipotética criada por Marx (2017), onde a composição orgânica 
do capital encontra-se constante.  
 

A diminuição dos salários favorece o processo de acu-
mulação de capital e inicia-se novamente o ciclo. Marx obser-
vou nessa situação hipotética, que os salários dos trabalhado-
res são regulados pelo processo de acumulação de capital. Pa-
ra o filósofo, “a grandeza da acumulação é a variável inde-
pendente, a grandeza do salário a variável dependente, e não 
o contrário”. (MARX, 2017, p.696). 

A introdução da maquinaria, desenvolvimento de téc-
nicas de produção e o aumento da concorrência, fizeram com 
que os capitalistas desenvolvessem a produtividade para di-
minuir o preço de suas mercadorias. Para tanto, foi necessário 
aumentar a composição orgânica do capital, ou seja, um acrés-
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cimo da produtividade no trabalho. Para Marx, “com o avanço 
da acumulação modifica-se, portanto, a proporção entre as 
partes constantes e variável do capital; (...). ” (2017, p.704).  

O aumento da produtividade no trabalho e o aumento 
da extração de mais valia, terá como consequência a necessi-
dade de um número menor de trabalhadores, o que resultará 
na formação de um exército industrial de reserva ou superpo-
pulação relativa. Essa massa de trabalhadores desocupados 
estará sempre disponível ao capital e fará uma pressão para o 
rebaixamento dos salários dos trabalhadores ativos, ou seja, se 
essa superpopulação relativa for alta tende a puxar os salários 
dos trabalhadores para baixo. O salário pago ao trabalhador 
pode muitas vezes ser menor do que o valor de sua força de 
trabalho. 

 
Grosso modo, os movimentos gerais do salário são 
regulados exclusivamente pela expansão e contra-
ção do exército industrial de reserva, que se regem, 
por sua vez, pela alternância periódica do ciclo in-
dustrial. Não se determinam, portanto, pelo mo-
vimento do número absoluto da população traba-
lhadora, mas pela proporção variável em que a 
classe trabalhadora se divide em exército ativo e 
exército de reserva, pelo aumento ou redução do 
tamanho relativo da superpopulação, pelo grau em 
que ela é ora absorvida, ora liberada. (MARX, 2017, 
p. 712-13). 

 
O exército industrial de reserva surgiu com a gênese do 

capitalismo, no processo de acumulação primitiva, quando os 
servos foram expulsos dos feudos e formou-se uma massa de 
trabalhadores disponíveis aos capitalistas. Com o desenvolvi-
mento das forças produtivas, verificamos o seu crescimento e 
sua funcionalidade para a diminuição dos salários e ameaça 
psicológica aos trabalhadores ativos. O medo de fazer parte da 
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superpopulação relativa faz que grande parte desses trabalha-
dores aceitem as mais adversas condições de trabalho. Já po-
demos notar desde a origem do capitalismo elementos que 
precarizam as dimensões objetivas e subjetivas dos trabalha-
dores. 

 
A grandeza proporcional do exército industrial de 
reserva acompanha, pois, o aumento das potencias 
da riqueza. Mas quanto maior for esse exército de 
reserva em relação ao exército ativo de trabalhado-
res, tanto maior será a massa da superpopulação 
consolidada, cuja miséria está na razão inversa do 
martírio de seu trabalho. Por fim, quanto maior fo-
rem as camadas lazarentas da classe trabalhadora e 
o exército industrial de reserva, tanto maior será o 
pauperismo oficial. Essa é a lei geral absoluta, da 
acumulação capitalista. (MARX, 2017, p.719-20, gri-
fos do autor). 

 
 Temos, portanto, que, o exército industrial de reserva é 
um produto fundamental e inerente ao processo de acumula-
ção capitalista. Para Marx, é “condição de existência do modo 
de produção capitalista e do desenvolvimento da riqueza. ” 
(2017, p.471). Logo, o processo de acumulação capitalista pro-
duz de forma estrutural o desemprego e a precarização do 
trabalho. 
 

Acumulação flexível 
 

No modo de produção capitalista, o capital tende sem-
pre a sua autovalorização e acúmulo. As inúmeras crises fo-
ram contornadas às custas de uma maior exploração da classe 
trabalhadora e aumento da precariedade social. O Estado, na 
concepção marxiana, tem uma função de facilitar esse processo 
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de acúmulo favorecendo as classes dominantes, isso via políti-
cas públicas. 

Com a crise estrutural do capital (MÉSZÁROS, 2002) 
iniciada na década de 1970, entrou em decadência o modelo 
fordista-taylorista de produção em massa que, segundo Har-
vey (2003), caracterizava-se por ser um modelo rígido demais. 
Seria necessário, portanto um modelo mais flexível, onde não 
houvesse excesso de mercadorias e a produção ocorresse sob 
demanda, de forma que o capital pudesse ampliar e retornar 
aos níveis altos de acumulação, eis que surge o toyotismo. 

 Essa nova tentativa de racionalização do modo de 
produção capitalista vai demandar um trabalhador mais flexí-
vel e multitarefas. A acumulação flexível se baseia na flexibili-
zação dos processos de trabalho com o intuito de retornar ao 
processo de acumulação por meio da exploração do trabalho 
vivo. 

 
Flexibilizar relações de trabalho não significa ofe-
recer mais agilidade em processos e aumento de 
possibilidades de inserção para trabalhadores. Tra-
ta-se, essencialmente, de retirar objetiva e formal-
mente os mecanismos de defesa da classe proletá-
ria. Significa deixa-la disposta a aceitar qualquer 
tipo de inserção no mercado de trabalho. É criar 
mecanismos para que os trabalhadores não tenham 
condições de esboçar resistência aos mais variados 
métodos de trabalho e controle a que possam vir a 
ser submetidos. (BARROS, 2019, p. 68). 

 
A flexibilização dos processos de trabalho conduziu à 

desregulamentação dos direitos trabalhistas, sociais e a tercei-
rização do trabalho via políticas do Estado. Essa situação tem 
gerado medo e insegurança em grande parte dos trabalhado-
res. 
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Considerações Finais 

 
O trabalho em sua concepção ontológica, existiu em to-

das as sociedades e faz parte do gênero humano. Está relacio-
nado ao crescimento individual do ser social e consequente-
mente, ao desenvolvimento da sociedade como um todo. No 
modo de produção capitalista o trabalho passa a ser subordi-
nado ao capital, se fragmenta e torna-se alienado. A análise da 
categoria trabalho com base em Lukács (2013) e Marx (2017), 
permite que possamos observar o movimento histórico de 
uma categoria que está relacionado a autoconstrução do gêne-
ro humano para uma atividade degradante e mortificadora.  

A precarização do trabalho é um tema que não deve ser 
analisado apenas em seus aspectos conjunturais, devemos fa-
zer uma análise crítica e tentar chegar na essência desse pro-
cesso. Partimos do pressuposto de Alves (2007) que compre-
ende a precariedade como uma condição estrutural do modo 
de produção capitalista, isto é, esse fenômeno surge a partir do 
momento que temos a venda da força de trabalho como mer-
cadoria. Enquanto houver precariedade, haverá condições 
objetivas para a existência e desenvolvimento da precarização. 

O estudo da Lei geral de acumulação capitalista n´O 
capital de Marx (2017) nos mostrou que o aumento da compo-
sição orgânica do capital, ou seja, de sua produtividade, é o 
que gera o crescimento do exército industrial de reserva, situa-
ção que resultará na precarização do trabalho. A acumulação 
de capital gera desemprego e rebaixamento nos salários. 

No atual momento de acumulação flexível que vive-
mos - como resposta a produção em massa do modelo fordis-
ta-taylorista e à crise estrutural do capital – foi demandado um 
processo produtivo mais flexível e um trabalhador multitare-
fas. Essa nova fase de acumulação determina a flexibilização 
dos processos de trabalho, fato que resultou na desregulamen-
tação dos direitos trabalhistas, sociais e na terceirização. 
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A precariedade é inerente ao modo de produção capi-
talista, a precarização se desenvolve a partir dela e ganha no-
vas formas com o tempo histórico. Ter em mente essa situação 
nos permite não cair em ilusões de que políticas públicas po-
dem mudar estruturalmente as condições de vida desses tra-
balhadores ou acabar com a exploração. Não podemos cair 
também num pessimismo resignado e não lutar por melhorias 
vias políticas públicas. No embate do capital versus trabalho, 
nós classe trabalhadora devemos lutar sim por políticas públi-
cas sociais, pois dessa forma teremos ao menos, as mínimas 
condições necessárias para a nossa reprodução social e sobre-
vivência. 

 
 

Referências 
 

ALVES, G. Dimensões da Reestruturação Produtiva: ensaios 
de sociologia do trabalho; 2. Edição – Londrina: Práxis; Bau-
ru: Canal 6, 2007. 

BARROS, A. Precarização: degradação do trabalho no capita-
lismo contemporâneo. Maceió: Coletivo Veredas, 1 Edição, 
2019.  

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Forta-
leza: UEC, 2002. Apostila. 

HARVEY, D. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as 
origens da mudança cultural. São Paulo: Edições Loyo-
la,2003. 

HARVEY, D. O neoliberalismo história e implicações. São 
Paulo: Edições Loyola; 5ª edição, 2008.  

LESSA, S. Para compreender a ontologia de Lukács. 4.ed. Ma-
ceió: Coletivo Veredas, 2016. 

LUKÁCS, G. Para uma ontologia do ser social II. São Paulo: 
Boitempo, 2013. 

MARX, K. Sobre o suicídio. São Paulo: Boitempo, 2006. 



Projeto de Extensão 

Racionalidade e Intencionalidade 

61 

 

_________. Manuscritos econômicos-filosóficos. Editora Boi-
tempo, 2010 

_________. O capital: crítica da economia política: livro I: o 
processo de produção do capital; tradução Rubens Enderle. 2 
ed. São Paulo: Boitempo, 2017. 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São 
Paulo: Editora Atlas, 1999. 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em Ciências Soci-

ais: a pesquisa qualitativa em Educação. São Paulo: Editora 
Atlas, 1987. 

 
 





 

 

 
PROCESSO EDUCATIVO DO POVO BIJAGÓ DA 

GUINÉ-BISSAU 

 

Adenauer Marcos da Costa1 

 

 

Introdução 
 

 
Guiné-Bissau é um país africano localizado na Costa da 

África Ocidental, limitado ao Norte pela República de Senegal 
e ao Sul e Leste com a República de Guiné-Conacri. O país tem 
uma superfície de 36 125km2, e é formado por uma parte con-
tinental e uma insolar.  A parte insular conta com 88 Ilhas e 
ilhéus dentre elas poucas são habitadas, ou seja, algumas delas 
são ocupadas temporariamente. 

A Guiné-Bissau foi invadida pelos portugueses nos fi-
nais do século XIV ao início do XV, e veio a expulsá-los nos 
finais do século XX. A sua luta pela independência teve o seu 
início no dia 23 de janeiro de 1963 com a duração onze anos. 
Aos 24 de setembro de 1973 foi proclamada a independência 
nacional da República da Guiné-Bissau e surgimento de um 
novo Estado. 

Como mostram os dados do último recenciamento ge-
ral da população feito pelo Instituto Nacional de Estatista da 

                                                            
1 Bacharel em Humanidades, pela Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). Licenci-
ado em Pedagogia pela mesma instituição vinculado ao Insti-
tuto de Humanidades, Ceará, Brasil e mestrando em Educação 
pelo Programa de Pós-graduação em Educação – PPGE, da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste/UNICENTRO, Gua-
rapuava, Paraná. Email: adenauermarcosdacosta@gmail.com  
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Guiné-Bissau (INE) em 2009 conclui-se que a Guiné-Bissau é 
constituída por mais de 30 etnias espalhadas por todo territó-
rio nacional. As mais populosas são: os Fulas com 28,5%, os 
Balantas 22,5%, Mandingas com 14,7%, Pepel com 9,1%, e a 
etnia Mandjaku representa 8,3% da população guineense. 

A etnia Bijagó é uma das etnias menos populosa do pa-
ís contado apenas 2,15%. Os Bijagós vivem mais na região de 
Bolama/Bijagós com uma população de 32.140 pessoas, sendo 
elas 48,5% pertence ao sexo masculino e 51,5% ao sexo femini-
no (INE, 2009). Nesta região habitam outros grupos étnicos, 
mas a etnia mais numerosa é os Bijagós. Bolama/Bijagós for-
mada administrativamente por quatro setores: Bolama, Buba-
que, Caravela e Uno. A capital das Ilha é Bolama onde fica o 
governador regional e maior parte administrativa da região. 

A região de Bolama/Bijagós é rodeada por 88 Ilhas e 
Ilhéus, na qual poucas delas são habitadas. Dando sequência 
com argumento de Cardoso (2010), somente 20 Ilhas são povo-
ada por cerca de 32.140 habitantes, as Ilhas ocupadas são: Bo-
lama, Bubaque, Conago, Canhabaque, Caravela, Caraxe, 
Egoba, Formosa, Galinhas, Maio, Meneque, Orango, Oranga-
zinho, Ponta, Rubane, Soga, Uno, Uracane, Unhocomo, Unho-
comozinho. Outras 68 das ilhas e ilhotas têm habitantes ocasi-
onalmente, algumas delas são consideradas como ilhas sagra-
das pelo povo Bijagó. 

O presente artigo visa conhecer o processo educativo 
de um Homem na etnia Bijagó. O processo educativo desta 
etnia é marcado por diversos momentos, tanto sexo masculino 
e feminino, que simboliza um papel importante na forma-
ção/educação social de um “Homem” nesta sociedade. Atra-
vés dos rituais da iniciação as pessoas recebem os ensinamen-
tos que servem para normalizar suas condutas, ou seja, para 
manter uma sociedade coesa, através dos quais elas passarão a 
ser reconhecidas como maduras no meio social dos Bijagós, 
podendo ser atribuídas grandes responsabilidades no seio da 
família e da comunidade em geral. 
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Portanto, o método utilizado para compreender o pro-
cesso de transmissão do conhecimento na sociedade Bijagó é a 
tradição oral africana, voltada para as vivências africanas. 
Quer dizer que a tradição oral africana é um método usada na 
educação do povo africano principalmente o de África Subsaa-
riana, onde os conhecimentos são transmitidos oralmente de 
um grupo para outro. 

A educação dos Bijagós é mesma com a maioria das et-
nias da Guiné-Bissau como elas educam seus filhos através 
dos princípios da sua convivência, todos os membros da co-
munidade têm direito de participar na educação de uma crian-
ça e de repreendê-lo se ela fizesse algo ruim ou dirigir um pa-
lavrão para mais velho, e o mais velho por sua vez deve saber 
como se comportar no meio das crianças. 

Os Bijagós ensino os seus filhos a respeitar os mais ve-
lhos, como construir canoas, como pescar, agricultura, constru-
ir casas, a relação entre o homem e a natureza, entre outros 
tipos relação interpessoal e trabalhos que fazem sempre. Tam-
bém têm as fases de vida que um indivíduo deve seguir para 
ganhar um lugar de destaque na sociedade e fazer parte de 
conselho dos anciões, todos estes os ensinamentos são trans-
mitidos oralmente e têm alguns conhecimentos que são de 
extrema importância que são ensinados num lugar sagrado 
conhecido como “Mato Sagrado”. 

 
 

Organização social, política e econômica do povo Bijagó 
 
  Os bijagós é um povo da Guiné-Bissau que ha-

bitam na zona insular do país, concretamente na região de 
Bolama/Bijagó.  Os bijagós têm um sistema política diferente 
das outras etnias da Guiné-Bissau como dos Mandjakus, Fulas, 
Mandingas, Papel, entre outros grupos étnicos apresentam 
uma organização política vertical que centraliza todos os po-
deres numa pessoa chamada de “Régulo”. Os bijagós e os Ba-
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lantas têm o mesmo modelo político que é mais ou menos ho-
rizontal de modo que o responsável/chefe de aldeia é escolhi-
do pelo conselho de anciões. A organização política deste povo 
é constituída por seguintes entidades: “Uam-Moto, Oronho, 

Okinka, Iakonton, Ogonne e Oum. Essa estrutura sofre pe-
quenas variações de uma ilha para outra. São esses órgãos que 
constituem o poder em todas as ilhas do Arquipélago, embora, 
muitas vezes, as designações possam variar (CRDOSO, 2010, 
p. 65). 

 
Nas sociedades antigas erra comum a centralização 
dos poderes, e na etnia bijagós ao erra diferente, os 
mais velhos se reunião e escolhiam os responsáveis 
da aldeia, os líderes máximos chamados em criolo 
de “Regulo” e em bijagós de “wami neguem” dono 
da aldeia e “Oronho” o Rei, que na verdade tem 
mais poderes, para decidir tudo, claro consultando 
os anciões ou membros da sua assembleia. 
(CORREIA, 2016, p.71). 

 
Os bijagós têm quatro gerações/linhagens que são: 

Orâcuma, Ogubané, Orâga, Ominca. Estes clãs são considera-
dos dos donos de terra. “Cada aldeia ou ilha pertence a um 
desses clãs que normalmente predominam a ilha ou tem a for-
ça maior em decidir as coisas, e nenhuma outra tribo pode 
tomar decisões relativo a terra sem autorização” (CORREIA, 
2016, p.50). Qualquer outra etnia que vai ocupar um território 
no solo dos bijagós, deve receber a permissão um bijagó ou do 
responsável da aldeia, o chefe máximo da comunidade deve 
ter conhecimento sobre o novo morador para que possa dar-
lhe um lugar para construir a casa ou cultivar para puder so-
breviver, mas não só o chefe de moranssa que deve ceder-lhe 
um espaço, qualquer pessoa de boa vontade para fazer o 
mesmo, e esta pessoa deve seguir os preceitos dos bijagós. 
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Segundo argumentos de Correia (2016), no âmbito da 
política existe uma pouca representação dos jovens, ou seja, os 
jovens são excluídos de participar no ambiente reservado para 
os mais velhos e geralmente a escolha de um régulo deve ser 
uma pessoa iniciada ou fazer parte de uma das quatro princi-
pais linhagens desta etnia, não é que a pessoa é de uma das 
linhagens tem direito de ser um chefe de aldeia, há outro crité-
rio fundamental que a pessoa que está na concorrência deve 
apresentar ao conselho executivo dos anciões a fim da sua 
candidatura ser aprovada pelo órgão responsável. 

As mulheres sempre estão em lugares de destaque na 
vida política, algumas delas já governaram certas ilhas desem-
penhando o papel das rainhas. O nome da mulher mais co-
nhecida entre elas é a “Rainha Okinka Pampa2” que governou 
a Ilha de Orango (Orango Grande), a rainha Okinka Pampa 
lutou contra os portugueses quando queria ocupar o seu terri-

                                                            
2 Foi Okinka Pampa, governante da Ilha Orango Grande. 
Também conhecida como Pampa Kanyimpa, ou Ocanto, suce-
deu o pai, Bankanyapa, como governante da ilha no período 
de 1910-1930. Residia na aldeia de Etikoka, situada ao noroeste 
de Orango Grande. Era auxiliada por um conselho composto 
por 10 mulheres e cinco homens. 
Com a autoridade que detinha, resistiu durante algum tempo 
às “campanhas de pacificação”, nome dado pelos portugueses 
à guerra de conquista dos povos africanos que caíram sob seu 
domínio. Após algum tempo ela finalmente assinou um trata-
do de paz. Quando morreu, com mais de cem anos de idade, 
de causas naturais, as autoridades portuguesas que já estavam 
há décadas sediadas em Bolama instalaram postos militares 
nas ilhas, efetivando o controle direto nas ilhas dos bijagós. Foi 
sucedida pelo filho, Mankaridu Okodoki. Biografias de Mu-
lheres Africanas. Okinpa Pampa (+ 1930). UFRGS. Disponível 
em:  https://bit.ly/3mlfQWF. Acesso aos: 27.05.2022.  
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tório e não aceitava a submeter-se a administração colonial 
facilmente. A mulher é base na sociedade bijagó, além de ser 
responsável pela educação das crianças, dos trabalhos domés-
ticos ela é a pessoa que assegura a economia familiar. 

A sua participação na vida política é muito visível de-
ferentemente das outras etnias, a obrigação da mulher bijagó   
“não se limita às atividades domésticas ou ao tradicional, co-
mo a tarefa de educar os filhos ou de trabalhar para o sustento. 
A mulher Bijagós pratica e goza com peso igual e por vezes 
superior aos homens na vida social e política” (CARDOSO, 
2010, p.59). 

 
Quanto à vida política, ela participa das esferas de 
decisão de modo igual ao homem. No que concer-
ne ao poder de Oronho (Rei) enquanto entidade 
máxima da vida social, política e econômica da et-
nia Bijagós, sempre é assente de igual compromis-
so com Okinka (sacerdotisa), que é representante 
do poder no seio das mulheres, chefe religioso su-
premo e guardiã do santuário dos espíritos dos an-
tepassados denominado de Orebok (entidade), 
que, segundo o saber Bijagós, ditam certas regras 
de conduta social e até econômica e participam nas 
esferas das decisões com papel determinante. Ne-
nhum Oronho pode governar sozinho ou, em ou-
tras palavras, sem a orientação de Okinka, 
pois ela é responsável pelos espíritos dos antepas-
sados Orebok (CARDOSO, 2010, p.59). 

 
O poder é descentralizado, o régulo atribui algumas 

responsabilidades a figura de Okinka e Orebok que são líde-
res que ajudam o rei na administração. Estas são membros 
importantes que não podem faltar no poder, o rei tem que con-
tar com elas sempre, porque são personalidades que responsa-
bilizam dos assuntos importantes da comunidade. 
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Quanto a vida econômica os bijagós vivem mais da 
pesca, agricultura, criação de gados, em fim. O peixe é um dos 
principais produtos de troca comercias. Ainda Silva (2000) 
disse que os mais cultivados nas ilhas são: arroz de sequeiro, 
amendoim, mancarra Bijagó, inhame, mandioca e abobora.  E 
usam outras técnicas para o cultivo de arroz, de longo cultivo 
mais importante de grupo, são devastação e as queimada, com 
sistema de rotação ou pousio da terra de 5 a 7 anos. Além dis-
so são excelentes na extração de óleo palmo (azeite de dendê) e 
vinho palmo um vinho que sai na palmeira. 

A atividade de cultivo de arroz começa no mês de mar-
ço que é ainda o momento de limpeza do espaço contando 
com a maior frequência dos homens, depois da limpeza quei-
mam o lugar no final de abril ou no princípio de maio.  Logo 
vem a plantação no final junho ao começo de julho, depois 
disso inicia o período de vigia para que os macacos, passari-
nhos para que não estragaram o arroz plantado. A partir de 
meio de outubro e no começo de novembro já o período de 
colheita e retirada do arroz na mata para as casas e esse pro-
cesso conta com a participação dos jovens, homens, mulheres e 
adultos. 

Quanto a atividade da pesca os bijagós dominam muito 
bem as técnicas de pescas e sabem bem quando o mar vai estar 
agitado, o horário de ir pescar e navegam sem a orientação 
bussola e estas técnicas são repassadas de geração a geração. 
“As populações das Ilhas de Bijagós ou da costa marítima sa-
biam as técnicas de construir as canoas, conheciam a força e 
movimentos das marés, as correntes dos rios e a melhor ma-
neira de remarem as suas canoas de se deslocarem” 
(MACEDO, 1978, p.159-160). 

As seguintes técnicas da pesca utilizadas por este povo 
são: Rede emalhar (radia, em circo), Rede emalhar (radia, em 
circo), Linha de fundo, Varas, Arpão (ou canhaco), Esteira, 
Filho de impande, Gamboa. 
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a) Rede emalhar (radia, em circo) — é lan-
çada durante o anoitecer e retirada na manhã seguinte 
em lugares de passagem de cardumes; 

b) Rede redonda ou rede de mão – essa re-
de, quando aberta, tem uma forma circular e é lançada 
sobre o cardume. Tendo pesos nas bordas ela forma 
como que um saco captor de peixes. Esta técnica exige 
grande prática por parte do pescador e é muito difun-
dida; 

c) Linha de fundo – numa linha são colo-
cados vários anzóis, uma de suas pontas é amarrada 
uma árvore e a outra uma pedra que a mantêm sub-
mersa. Periodicamente as linhas são verificadas para 
recolhimento do peixe capturado e renovação das iscas; 

d) Varas – com cerca de três metros, são 
usadas com linha e anzol do modo como nós é bastante 
familiar; 

e) Arpão (ou canhaco) – é uma espécie de 
lança para fisgar peixes grandes em lugares rasos. Exi-
ge extrema habilidade e velocidade por parte do pes-
cador;  

f) Esteira – consiste num traçado de palha, 
ou de fibras, usado para fecha um canal, sendo coloca-
do de acordo com as marés; 

g) Filho de impande – é uma espécie de fu-
nil traçado de palmeira, empregado de preferência ao 
lado ou debaixo da esteira. Uma armadilha na qual o 
peixe entra e não pode sair; 

h) Gamboa – uma das técnicas mais antiga 
relatadas pelos informantes: cerco feito, de pedras ou 
madeiras, que aprisiona os peixes quando a mare des-
ce, permitindo assim sua coleta (SILVA, 2000, p.65-66). 
 
Os velhos bijagós não deixaram de ensinar os seus su-

cessores as maneiras de pescar na água salgada e na água do-
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ce, quase a metade das técnicas referidas é usada nas águas 
poucas profundas, mas também aprenderem as novas técnicas 
de pesca levadas pelos colonizadores durante a colonização.     

 
 

Educação dos bijagós 
 
A relação entre os mais velhos e mais novos é um prin-

cípio basilar para uma convivência da vida social na maioria 
dos grupos étnicos da Guiné-Bissau, os Bijagós também apre-
sentam este tipo de conexão que ajuda na construção da ideia 
do respeito e na aprendizagem. A comunidade de Bijagós está 
dividida nas classes de idade muito consistente, a partir do 
momento que a pessoa vai alcançando a certa idade, cumprin-
do diversos rituais ou passando por todas as etapas da inicia-
ção. “Os mais velhos são respeitados pelo seu prestígio e po-
der, mas sobretudo porque representam a autoridade do prin-
cípio moral da submissão dos atributos e qualidades pessoais 
ao bem-estar da sociedade em geral” (PUSSETTI, 2008, p.83 
apud SARAIVA, 2015, p.20). 

De acordo com Cardoso (2010), a classe de idade é a 
peça fundamental na organização social dos Bijagós. Portanto, 
um homem desta etnia está claramente requisitado, que a se-
quência etária como a passagem por grupos que compõem 
está sociedade que é um momento muito importante na vida 
social deste povo. Para ser considerado um indivíduo maduro 
na sociedade dos Bijagós tem que passar por diversos rituais 
que estão devidos em fases, e cada uma dessa fases é constitu-
ída por certas idades, não só pelos homens, mas do mesmo 
modo para as meninas, cada uma destas etapas representam 
um momento importante na vida e de reconhecimento social, 
como vimos na formação de um homem Balanta.  

 
À medida que cada indivíduo passa de um grupo 
etário para outro, vão diminuindo as obrigações e, 
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em contra partida, aumentam os privilégios, o que 
leva a entender que aumenta a sua categoria social 
por ficar cada vez mais próximo dos círculos de 
poder. Essa representação ou vantagens sociais 
garantidas é um atributo para aqueles que já ter-
minaram as suas obrigações, ganham reconheci-
mento pelos conhecimentos adquiridos ao logo da 
sua vida (CARDOSO, 2010, p.61). 

 
Nos primeiros anos que corresponde a primeira etapa 

as meninas e os meninos passam por mesmo ritual, quer dizer 
que o povo Bijagó tem uma forma de formação humana dife-
rente das outras etnias “esse povo possui um processo particu-
lar de socialização no qual homens e mulheres passam por 
complexos ritos de passagem que são “estágios” organizados 
em faixas etárias. Até os sete anos, meninos e meninas viven-
ciam a mesma etapa e são denominados Néa” (BEVILACQUA, 
2012, s/p). Ainda Silva enfatiza que “Néa, até atingir os pri-
meiros anos, seis, sete, quando começa a diferenciação que 
marcará toda a vida do adulto até atingir a etapa denominada 
de Ocotó, na qual homem e mulher recebem o mesmo nome e 
têm os mesmos direitos e deveres” (2000, p.71). 

A educação masculina dos homens Bijagós é dividida 
em cinco (5) grupos de diferentes faixas etárias e cada grupo é 
denominado por um nome específicos. A sociedade feminina 
também tem a sua estrutura como podemos ver seguintes fa-
ses:  

 
Canhocam, dos 15 aos 21 anos; Cavaro, dos 22 aos 
35; Camabin, dos 35 aos 45; Cabonga, dos 46 aos 
50; Ocontong, dos 51 em diante. As 
faixas etárias da hierarquia social feminina rece-
bem os mesmos nomes, exceto a que designa o 
primeiro estágio (Canhocam). Assim, o termo que 
corresponde à hierarquia feminina é Campuny, 
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que se refere apenas à mulher virgem; todos eles 
recebem o mesmo nome quando se refere à crian-
ça: Ombá (Cardoso, 2010, p.60). 

 
A organização social deste povo é controlada por ou-

tros princípios, como classe de total respeito a aquela classe ou 
seus superiores de modo geral. As obediências iniciam desde 
os pedidos mais fácies até os mais difíceis. “As diferentes fai-
xas etárias têm vestimentas características, obrigações sociais 
na cadeia de produção de bens de caráter comunitário e no 
cumprimento dos ritos – o egresso do fanado” (CARDOSO, 
2010, p.61). 

As realizações de alguns rituais variam de acordo com 
as idades, na maioria dos casos as pessoas das mesmas faixas 
etárias passam por mesmo ritual, caso não atingirem o número 
suficiente pegam os mais novos de dois anos de diferença mais 
ou menos para completaram o número desejado. 

 
A composição social é regida por outros critérios, 
tais como o da classificação de total obediência 
àquela que lhe é ou são superiores. Tal obediência 
é devida dos mais simples pedidos de favores até 
os mais complexos. As diferentes faixas etárias têm 
vestimentas características, obrigações sociais na 
cadeia de produção de bens de caráter comunitário 
e no cumprimento dos ritos – o egresso do fanado 
(CARDOSO, 2010, p. 61). 

 
Kadene são denominados os meninos entre sete e doze 

anos de idade. “Cedene, com um recebimento de um outro 
cinto, feito de pequenas contas, que lhe é atado ao redor dos 
quadris abaixo da cintura” (SILVA, 2000, p.72). Esta é forma 
que os Kadene podem ser diferenciados com os do outro ciclo 
de formação. 
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Até aos 15 a 21 anos de idade são denominados de Ka-

nhocam que período de formação de um homem Bijagó, em 
que os meninos ficam sob cuidado e orientação dos pais, onde 
ele aprende muitos trabalhos dentre eles: pastoril dos gados, 
pesca, extração de vinho palma, limpar o espaço de cultivo de 
arroz, de feijão, de mandioca entre outras atividades que os 
devem fazer. “Continuando aprendizado das técnicas de tra-
balho na madeira, fazendo pequenos objetos como, canoas, 
colheres, remos, figuras; acompanha os mais velhos na pesca, 
aprendendo a remar, a localizar cardumes, a usar redes” 
(SILVA, 2000, p.73-74). 

O Kanhocam anda com um objeto que no imaginário 
da sociedade Bijagó pode ser considerado de protetor chama-
do de Carocató, como um cordão no pescoço e uma pulseira. 
Neste período o Kanhocam integra num momento mais ele-
vado da socialização, iniciando lidar com os segredos das 
plantas e a sua importância para sociedade. 

Na palavra de Cardoso (2010), nestas duas fases são 
unidas sempre junto da comunidade, onde recebem orienta-
ções e conselhos dos mais velhos, que os mostram durante a 
cerimônia, o que têm a fazer com as pessoas mais velhas tais 
como: “obediência aos parentes, respeito pela sua religião, 
pelos seus Chefes e Grandes e toda a comunidade; deveres 
que têm com as crianças; desprezo por todas as faltas que 
constituem crimes na sociedade Bijagós (CARDOSO, 2010, 
p.62). Antes de transitar para fase seguinte os mestres averi-
guam se os ensinamentos foram levados a sério e cumpridos 
por seus iniciantes. Caso não foram cumpridos, o grupo todo 
recebe uma punição mesmo aqueles que cumprem. Eles tam-
bém podem ser considerados/vistos na sociedade Bijagó como 
os defensores da comunidade, ou seja, os seguranças eles que 
defendem vilarejo quando for invadido por um invasor, por-
que muitas das vezes acontecem as guerras entre as comuni-
dades vizinhas ou distantes. 
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Antes de terminar esta fase a pessoa tem que fazer uma 
cerimônia chamada de kampendi, que dá entrada a fase se-
guinte. Durante esta cerimônia a pessoa é ensinada de como se 
comporta na sociedade e como lidar com os mais velhos, co-
nhecer o valor da comunidade. A partir do momento que o 
indivíduo passa por este ritual tudo indica que ele já é um Ka-

baró e começa indo por escalões mais alta da sociedade. 
Kabaró é um período que inicia aos 22 anos de idade e 

termina aos 35 anos de idade. É o momento que a pessoa co-
meça a ter sua liberdade, tendo o domínio de várias práticas 
culturais como: dança, ter algumas responsabilidades, tem 
direito de namorar ou de se casar. 

 
Nesse estágio, o jovem vive intensamente, poden-
do participar de danças, caçadas e festividades em 
todas as tabancas (aldeias) das diferentes ilhas do 
arquipélago. É nessa fase também que os rapazes 
realizam a mais conhecida dança bijagó: a Vaca 
Bruto, na qual os rapazes representam animais sel-
vagens através de uma coreografia aprimorada 
que exige grande esforço físico (BEVILACQUA, 
2012, s/p). 

 
A fase de Kabaró pode ser considerada como a melhor 

etapa de formação de homem Bijagó, a partir deste período ele 
é livre de fazer o quiser ou seja, ele não é obrigado a fazer na-
da. Mas se ele cometer um erro que que vai contra os princí-
pios da convivência ele será condenado por seus atos de irres-
ponsabilidade.  

 
O Cabaro, durante o qual jovem participa das fes-
tas, danças, caçadas, folguedos, etc, em todas as 
tabancas percorrendo as diferentes ilhas do arqui-
pélago. Sua vida é descompromissada de aventu-
ras amorosas, conquistas, galanteria. Canta, toca os 
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tambores, relata os seus insucessos amorosos, pe-
dindo o amor e complacência das mulheres que es-
cutam. O Cabaro enfeita-se com esmero, usa cabelo 
com tranças primorosas, lenços coloridos, brincos, 
pulseiras, chocalhos (SILVA, 2000, p.74). 

 
Continuando com a fala de Cardoso, “depois dessas fa-

ses, chega-se à conclusão de que realmente são cumpridos as 
recomendações e o indivíduo já tem maturidade para a tercei-
ra fase, marcada pelo Manrass (fanado), em que se fazem os 
votos” (2010, p. 62). 

Os Kabaró têm a obrigações de realizar várias ativida-
des na comunidade: têm comprometimento de ajudar limpar o 
caminho da tabanca que liga a casa e porto, cominho de fonte, 
limpar o mato para cultivo de arroz, limpar os lugares sagra-
dos, entre outras. Deve auxiliar em diversos trabalhos que 
exigem força física e habilidade. Não pode não negar de reali-
zar nenhuma tarefa, caso alguém recusar receberá um castigo. 

No final da fase de kabaró, os integrantes deste grupo 
têm por obrigação de ir à casa dos mais velhos e as pessoas 
que fizeram este tipo de cerimônia para despedirem-se delas 
que vão mato sagrado para cumprir o mesmo tipo ritual muito 
importante. Estas pessoas que já cumpriram este rito têm um 
papel muito importante durante o período da realização de 
fanado, elas servem com orientadores ou tutores dos que estão 
a iniciar este processo. Dão conselhos a eles antes de entrarem 
no mato sagrado que é um local reservado para realização 
deste tipo de evento. 

Os Kaboró têm por obrigações de fazer “paga garan-
dessa” que é uma forma de retribuir/reconhecimento dos 
mais velhos, através das doações de alguns bens como: arroz, 
olho palma, dendê, tabaco, lavoura, etc. Este ato pode ser visto 
como um presente aos mais velhos em trocas dos conhecimen-
tos que repassam para os mais novos.  
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O circuito de dádiva e contra-dádiva é estabelecido 
na base de que os mais novos oferecem bens e ha-
veres aos mais velhos e os mais velhos dão, em 
contrapartida, saber, conhecimento aos mais jo-
vens: conhecimento do modo de vida da sociedade 
bijagó, de como se comportar, de como fazer as 
coisas práticas, mas também uma aprendizagem 
sobre os aspetos sagrados da vida Bijagó, o relaci-
onamento com as divindades – tudo isso contribui 
para o crescimento do orebuk individual de cada 
indivíduo (SARAIVA, 2015, p.21) 

 
Os ensinamentos dados aos aprendizes não são cobra-

do como nas escolas ocidentais, mas sim pelo favor na comu-
nidade, através dos trabalhos agrícolas, nas construções das 
casas, pescas entre outras necessidades dos mais velhos/ mes-
tres. Estas fases não servem só para educação, também servem 
para manter uma boa convivência na sociedade, onde os mo-
radores juntam suas forças para realizar tarefas da comunida-
de. 

Kamábin este é um dos períodos mais difíceis no pro-
cesso de formação de um homem desta etnia que começa dos 
35 aos 45 anos de idade. “Nesse período, o homem bijagó deve 
viver recluso para se dedicar ao aprendizado de todos os se-
gredos do grupo. Ao final desse estágio que pode durar até 
sete anos, esses homens passam a ter papel relevante nas reu-
niões decisórias do grupo (BEVILACQUA, 2012, s/p). 

Seguindo a mesma lógica de pensamento de Cardoso 
(2010), Kamábin enfrentam por um tempo muito triste, quan-
do são separados de tudo, principalmente, exigidos aos traba-
lhos mais duros da comunidade. Esse período tem duração 
dez anos ou mais. 

 
Concetualizado enquanto um ato cerimonial dis-
tinto, as escarificações podem ser lidas como um 
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livro e mostram publicamente o modo como os jo-
vens assimilam o sentido da responsabilidade que 
deve orientar o seu comportamento. Esse sentido 
de responsabilidade social é-lhes incutido pelos 
mais velhos nas cerimónias de iniciação no mato. E 
essas cerimónias iniciáticas relacionam-se com 
uma ética de controlo, de disciplina e de domínio 
pessoal em favor do bem-estar comum. [...] A exis-
tência do espaço do Cadjigue como “escola do ma-
to” e espaço de convívio, em que as crianças e jo-
vens eram ensinadas nos preceitos de vida bijagó, 
faz parte da conceptualização de um tempo passa-
do “ideal” em que havia harmonia na sociedade 
bijagó e respeito dos mais jovens pelos mais velhos 
(SARAIVA, 2015, p.21-22). 

 
Os membros deste grupo passam por um ritual sagra-

do (fanado/circuncisão), que tem a duração por muito tempo, 
este ritual acontece numa mata reservada longe das casas. Na 
barraca de fanado aprendem várias ligações sobre o mundo de 
como lidar com o meio ambiente. A pessoa que cumpriu ritual 
de fanado é fácil de distinguir em relação as outras que não 
passaram ainda por este tipo de ritual, geralmente a pessoa 
que passou por fanado apresenta um comportamento diferen-
te aos demais e tem uma marca no peito, na barriga ou no bra-
ço, em outro sentido podemos chama-lo de cicatriz. Qualquer 
homem Bijagó com este tipo de marca é uma pessoa que pas-
sou por barraca de fanado em outras palavras “mato sagrado”. 
Além destas características também pode ser identificado com 
um chapéu vermelho e um barcafon.  

 
Nesse período, aprende com os grandes todos os 
segredos da vida do grupo. Nesta fase de vida, ra-
pazes sofrem um processo particular de iniciação, 
na qual devem abandonar a vida anterior subme-
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tendo-se aos penosos encargos feitos aos mais ve-
lhos. Ao final, surgirá um novo indivíduo, com 
uma nova personalidade e cidadania plena, que 
comprova pela atribuição de um novo nome, subs-
tituindo o anterior (SILVA, 2000, p.76). 

 
Após a saída do “mato sagrado” o kamábin, passa 

mais por um ritual que se chama de Caxucá, que é uma ceri-
mônia que lhe atribui o estatuto de um homem maduro. Neste 
momento, o iniciado pode participar nas reuniões dos grandes 
“conselhos dos anciões”, cobrando o pagamento da grandeza 
dos mais jovens, pode casar, ter filhos, participar nas cerimo-
nias de grande importância, ensinar os mais novos, tendo todo 
direito no grupo. 

Kabon’ga é a fase que inicia a partir dos 46 aos 50 anos 
de idade. São vigias das pessoas que estão a cumprir o ritual 
de fanado e responsáveis de levar a comida na barraca de fa-
nado durante todo o período da sua realização. Podem ser 
considerados como tutores dos que estão a realizar a cerimô-
nia de fanado. Eles já têm uma bagagem de conhecimento 
muito elevado. Kabon’ga pode ser consultado quando houver 
uma discussão sobre um determinado território ou sobre al-
gumas práticas quando as pessoas não têm conhecimento so-
bre o assunto, logo ali o Kaban’ga as facilita. Pode ser conside-
rado como um mediador de conflito na vila. 

A fase mais prestigiada na sociedade dos Bijagós é 
Okoton que começa a partir dos 51 anos de idade em diante. 
A indivíduo que consegue atingir este ciclo de formação é con-
siderado um ancião no meio dos Bijagós. São referências da 
morança, os detentores de conhecimento aquela pessoa que 
passou por todo processo de formação de um homem nesta 
sociedade, e tem muita experiência acumulada ao longo do 
seu processo formativo. Ele conhece muita história da sua et-
nia, dominando o conhecimento mundo dos vivos e dos mor-
tos, plantas medicinais entre outros saberes. 
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Depois de outro Manrass, finalmente adquirem o 
direito à categoria de Okutoka bongá (homens e 
mulheres grandes), categoria que lhes confere o di-
reito sobre outros e privilégios de serem consulta-
dos sobre qualquer assunto quando as circunstân-
cias o exigirem na direção dos negócios gerais.  
As meninas, quando chegam à puberdade, tam-
bém têm o seu Manrass obrigatório. A cerimônia é 
conduzida pela uma Okinka (sacerdote) e outras 
mulheres Grandes. Somente um homem pode ter 
acesso Oronho (rei), e, se quiser, pode levar lá o 
Oamcandjam-ó (sacerdote homem). É rigorosa-
mente proibido aos homens a aproximação do lo-
cal em que a cerimônia se realiza, que sempre é 
bem distante da tabanca. Na realidade, as princi-
pais mudanças na organização dos Bijagós come-
çam a ocorrer desde o primeiro contato com o fa-
nado (iniciação) e se intensifica na fase de Kassu-
kai, pois nessa fase já não são mais simples inicia-
dos, mas também se tornam iniciadores, o que 
também representa a porta de entrada na 
plenitude dos direitos e da vivência social e religi-
osa da comunidade, pois ganham direitos políti-
cos. Além disso, ganham um grande status por se-
rem detentores de sabedoria e conhecimento (no 
ocidente seria um PHD ou mais) (CARODOSO, 
2015, p. 63). 

 
O título de Doutor ou de PHD ao indivíduo que en-

frentou todos obstáculos em todas as fases durante a sua for-
mação, estes níveis mais elevados não são dados a pessoa 
qualquer, são atribuídas as pessoas que lutaram para atingir a 
categoria mais alto nesta sociedade, não é conquistada pela 
idade, mas sim pelos rituais de transição que acesso aos cargos 
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mais privilegiados. Este estágio de vida é compartilhado tam-
bém com as mulheres. 

Quase em todos períodos de formação fecha com um 
ciclo de dança. Segundo Bevilacqua (2012), os eventos de cada 
momento de iniciação da vida Bijagó são marcadas por uma 
dança e festas utilizando algumas marcaras que os represen-
tam. “A vida no arquipélago aparece refletida nas produções 
artísticas através da recorrência de temáticas ligadas ao mun-
do aquático. Destacam-se máscaras com forma de cabeça de 
tubarão (Omã), de peixe-serra (Caíssi) bem como de tubarão 
martelo (Iatata)” (BEVILACQUA,2012, S/P). Como os bijagós 
respeitam muito a natureza, as suas artes estão muito ligadas 
com animais que fazem parte das suas convivências nas dan-
ças usam as máscaras que representam alguns animais, como 
cabeça do boi que é usada em grandes manifestações culturais, 
as meninas vestem as saias feitas de palhas conhecida como 
saia bijagó. 

 
 

Considerações finais 
 
Os bijagós são povos que preservam muito seus valores 

culturais e sociais, por meio de alguns princípios conhecidos 
como sagrados que os ajudam a manter uma sociedade edu-
cada e unir os membros que vivem nela. Neste sentido pode-
mos dizer que educar é um ato de preservar os valores civili-
zatórios e culturais de um povo, através da educação estes 
valores podem ser preservados e transmitidos por alguns mes-
tres responsáveis de ensinar os mais novos sem cobrar algum 
valor monetário e a comunidade em geral por sua vez ajuda 
na sua salvaguarda. Muitas das vezes os mestres recebem as 
recompensas pelos trabalhos comunitários realizados por seus 
aprendizes como uma forma de agradecimento pelo o que os 
mestres tinham feito na sociedade. 
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Como citei acima a tradição oral africana está presente 
nas regiões da África Subsaariana, os bijagós não escaparam 
dela. Todos os ensinamentos aprendidos durante todo período 
de educação começando desde o primeiro estágio da formação 
de um indivíduo na sociedade bijagó até o último estágio são 
transmitidos oralmente, nada pode ser escrito os discípulos 
aprendem como memorizar as informações mais importantes, 
porque terão a missão de transmitir o que foi aprendido ao 
longo de tempo para futura geração. 

As pessoas que conseguiram atingir o último estágio de 
vida podem fazer parte da classe mais importante na socieda-
de independentemente da sua idade. Um velho que não pas-
sou por toda fase da educação dos bijagós, não pode participar 
na tomada de grandes decisões e concorrer para o cargo mais 
valorizado na sociedade que é Régulo, mesmo sendo o mem-
bro do clã de dono da terra (dunus di terra). Neste sentido a 
idade não determina a posição social de uma pessoa, mas sim 
os ritos de iniciação. 
 
 

Referências 
 
BEVILACQUA, J. S. Bijagó. São Paulo: Museu Afro Brasil, 

2012. Disponível. https://bit.ly/3ikIOVA. Acesso aos: 
02/06/2021. 

CARDOSO, Augusto.  Saberes e Práticas Tradicionais da Et-
nia Bijagós e Suas Relações com a Organização, a Gestão e 
a Conservação da Biodiversidade na Guiné-Bissau. 
SALVADOR_BA, 2010. Disponível em: 
https://bit.ly/2SPhTXq. Acesso aos: 03/06/2021. 

CORREIA, E. P. Análise da Sustentabilidade de Exploração 
de Recursos Naturais nos Arquipélagos dos Bijagós Guiné-
Bissau. Redenção, 2016. 

https://bit.ly/3ikIOVA
https://bit.ly/2SPhTXq


Projeto de Extensão 

Racionalidade e Intencionalidade 

83 

 

INE. Características Socioculturais. Bissau: Editor, Instituto 
Nacional de Estatística, 2009.  Disponível em: 
https://bit.ly/3fASWEH. Acesso aos: 20/05/2021. 

MACEDO, Francisco de. A Educação na República da Guiné-
Bissau – O Passado as transformações no presente, as pers-
pectivas do futuro. Braga: Editorial Franciscana, 1978. 

SARAIVA, Clara.  Os Sítios Sagrados no Arquipélago dos 

Bijagós. Edição e Revisão: IMVF. 2015. 
SILVA, Dilma de Melo. Por entre as Dórcades encontradas: os 

Bijagos da Guiné-Bissau. – São Paulo: Terceira Margem, 
2000. 

https://bit.ly/3fASWEH




 

 

MARTHA NUSSBAUM E A TEORIA NEOESTOICA DAS 
EMOÇÕES 

 

Bianca Carraro Duda1 

 

 

Introdução 
 

O presente texto é parte da pesquisa de mestrado da 
autora que tem como título: “Martha Nussbaum e a função das 
emoções na constituição de uma educação para a democracia”.  

Martha Nussbaum é uma filósofa estadunidense, que 
entre uma vasta e plural produção bibliográfica, dedica-se 
também a temática das emoções (NUSSBAUM, 1997; 2003; 
2004; 2008; 2014; 2015). A partir de uma revisão da concepção 
estoica das emoções ela formula sua teoria denominando-a de 
neoestóica e de cognitivo-avaliativa. Para além das teorizações 
filosóficas sobre o caráter das emoções, Nussbaum relaciona a 
reflexão à prática e sugere estratégias pedagógicas que podem 
auxiliar na orientação das emoções proveitosas para as demo-
cracias liberais.  

A primeira parte deste texto, intitulada As emoções no 
banco dos réus, busca apresentar duas objeções ao papel das 
emoções no âmbito público. Uma vez que a ética estoica é crí-
tica às emoções e que a teoria das emoções de Nussbaum é 
neoestoica, a segunda parte apresentará a definição estoica das 
emoções, bem como as características gerais da terapia filosó-
fica, que se origina da analogia estoica entre a filosofia e a me-
dicina. Aqui, busca-se evidenciar como a terapia filosófica es-
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toica está estreitamente vinculada à definição de emoções des-
ses pensadores.  

 
 

1. As emoções no banco dos réus 
 
Em Justicia Poetica, ao tratar da importância da literatu-

ra para a racionalidade pública, Nussbaum sintetiza algumas 
objeções às emoções.  Nessa obra a autora argumenta que a 
literatura pode contribuir para a vida pública, pois a imagina-
ção pública pode ser estimulada pela imaginação literária, de 
tal forma que possa contribuir com os/ as juízes e juízas em 
seus julgamentos, com os e as legisladores no trabalho legisla-
tivo e para a efetivação de políticas que almejem a qualidade 
de vida de pessoas próximas e distantes (NUSSBAUM, 1997, 
26). A literatura, por seu turno, sempre foi associada às emo-
ções, de modo que fazer a defesa da literatura para a raciona-
lidade pública, é também fazer a defesa das emoções. Sobre 
esta relação entre literatura e emoções, afirma a filósofa:  

 
A literatura está associada com as emoções. Os lei-
tores de novelas, os espectadores de obras dramá-
ticas, encontram nessas obras um caminho para o 
temor, para a angústia, para a piedade, para a cóle-
ra, para a alegria, o deleite, inclusive o amor apai-
xonado. As emoções não só constituem respostas 
prováveis diante de muitas obras literárias, como 
são inerentes a sua mesma estrutura, como manei-
ras em que as formas literárias solicitam atenção. 
Platão, descrevendo a “antiga querela” entre os 
poetas e os filósofos, viu isso com claridade [...]. 
(NUSSBAUM, 1997, p. 85, tradução nossa) 

 
De fato, em sua A República, Platão ao constatar o po-

tencial da poesia imitativa de despertar o amor, a cólera e to-



Projeto de Extensão 

Racionalidade e Intencionalidade 

87 

 

das as paixões da alma (PLATÃO, 2004, p. 336) em detrimento 
da razão, orienta para a expulsão dos poetas da cidade2.   Por 
esse motivo, uma defesa da literatura, ao opor-se à crítica pla-
tônica, deverá evidenciar as contribuições das emoções para a 
racionalidade pública (NUSSBAUM, 1997, p. 86). Nussbaum 
propõe-se a essa tarefa, para tanto, a filósofa analisa os princi-
pais argumentos que constituem as objeções que alegam que 
as emoções são irracionais em um sentido normativo e, por 
conseguinte, são inadequadas como guias para a deliberação 
pública (NUSSBAUM, 1997, p. 88).  

Dessa forma, em Justicia Poetica, Nussbaum apresenta 
quatro objeções, são elas: 1.  As emoções como forças cegas; 2. 
As emoções como reconhecimento de carência; 3. Emoção e 
parcialidade; e 4. Emoções e classe. Nesta seção, e neste traba-
lho, apresenta-se brevemente a objeção 1 e mais detidamente a 
objeção 2, que é a objeção estoica.  

A primeira objeção, “as emoções como forças cegas”, 
estabelece uma oposição entre razão e emoções, segundo esta 
objeção, as emoções não se vinculam ao raciocínio, pois não se 
fundam em juízos e não respondem aos argumentos da razão 
(NUSSBAUM, 1997, p. 88). Em Paisajes del Pensamiento a filóso-

                                                            
2  Na A República, em diálogo com Glauco, Sócrates afirma: “E 
no que diz respeito ao amor, à cólera e a todas as outras pai-
xões da alma, que acompanham cada uma das nossas ações, a 
imitação poética não provoca em nós semelhantes efeitos? For-
talece-as regando-as, quando o certo seria secá-las, faz com 
que reinem sobre nós, quando deveríamos reinar sobre elas, 
para nos tornarmos melhores e mais felizes, em vez de sermos 
mais viciosos e miseráveis. [...] em matéria de poesia não se 
devem admitir na cidade senão os hinos em honra dos deuses 
e os elogios das pessoas de bem. Se, pelo contrário, admitires a 
Musa voluptuosa, o prazer e a dor serão os reis da tua cidade, 
em vez da lei e desse princípio que, de comum acordo, sempre 
foi considerado melhor: a razão”. (PLATÃO, 2004, p. 336-337) 
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fa também se refere a esta objeção, destacando que seguindo 
essa perspectiva, as emoções podem ser interpretadas como 
forças, as quais não cabe resistir, pois são como “‘movimentos 
irracionais’, energias irreflexivas que simplesmente dirigem a 
pessoa sem estarem vinculadas às formas em que esta percebe 
ou concebe o mundo” (NUSSBAUM, 2008, p. 46, tradução nos-
sa). Contudo, se assim for, não é possível tentar orientá-las, 
tampouco analisar a constituição das mesmas, resta apenas 
aceitar sua irracionalidade e a condição de estar à sua mercê. 

Ao opor emoção e razão, essa concepção alija as emo-
ções da constituição da racionalidade pública, isto porque, por 
supostamente não participarem da razão elas são inerente-
mente irreflexivas e instáveis, de tal forma que não são boas 
conselheiras para a deliberação pública. Helena Modzelewski, 
sobre isto comenta “as emoções assim descritas parecem cons-
tituir uma ameaça ao bom julgamento, que questionaria a ido-
neidade do cidadão para participar do debate público” (2012, 
p. 131, tradução nossa). Assim, a primeira objeção parte da 
premissa que estabelece as emoções como “forças cegas” ou 
“movimentos irracionais” sem relação com a razão e conclui 
que normativamente elas não devem ocupar um lugar na raci-
onalidade pública. 

Nussbaum, destaca que esse contraste entre razão e 
emoção, por vezes, se tornou um lugar comum no discurso 
público, embora seu valor conceitual seja diminuído, pela “in-
capacidade de definir o que são as emoções e por um equívoco 
entre o uso descritivo e o uso normativo de ‘razão’ e ‘racio-
nal’” (1997, p. 86). Para exemplificar o modo como essa con-
cepção perpassa o discurso público e o senso comum, a filóso-
fa cita um exemplo do campo do direito.  Em 1986, no caso 
Califórnia versus Brown, o estado da Califórnia recomenda ao 
júri que, apesar da dificuldade de se tomar uma decisão pu-
ramente racional, o bom jurado não deve guiar-se pelas emo-
ções (NUSSBAUM, 1997, p. 88).  Tal recomendação está tam-
bém em concordância com o pensamento do jurista Richard 
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Posner, representante do movimento law and economics, para o 
qual só é possível respeitar as escolhas das pessoas como raci-
onais, em um sentido normativo, se as mesmas não refletem a 
influência de fatores emocionais3 (NUSSBAUM, 1997, p. 87).   

A segunda objeção, por sua vez, não nega que as emo-
ções estejam estreitamente vinculadas à razão, pois estabelece 
que elas se fundamentam em juízos, entretanto, afirma que 
esses juízos são falsos.  Nussbaum (1997, p. 89), identifica esta 
concepção, de modo amplo, no pensamento de Platão, Epicu-
ro, os estoicos gregos e romanos e em Spinoza. Em seu âmago 
está a compreensão de que o que torna os juízos relativos as 
emoções falsos é a atribuição “de grande valor a pessoas e 
acontecimentos externos que não estão sob o controle da vir-
tude e nem da vontade racional da pessoa” (NUSSBAUM, 
1997, p. 89, tradução nossa).   

A primeira e a segunda objeção diferem ao conceber 
uma relação distinta entre emoções e razão, mas concordam 
no que se refere ao papel normativo das mesmas para a racio-
nalidade pública, pois para a segunda objeção as emoções 
também não devem participar da racionalidade pública, não 
porque são irracionais, mas porque se fundamentam em cren-
ças falsas. Sobre essas diferenças e semelhanças, afirma a filó-
sofa: 

 
Na primeira visão, as emoções não são ensinadas 
nem estão incorporadas em crenças; na segunda, 
são ensinadas juntamente com crenças que impli-
cam avaliações; na primeira visão não se pode in-
culcá-las nem as eliminar por completo; na segun-
da, ambas as coisas são possíveis. No primeiro ca-

                                                            
3  A propósito, Nussbaum dedica seu Justicia Poetica à Richard 
Posner seu adversário intelectual, uma vez que ambos possu-
em uma visão oposta sobre a importância das emoções para a 
racionalidade pública.  
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so as emoções são instáveis por sua estrutura in-
terna irreflexiva; no segundo, porque são pensa-
mentos que atribuem importância a coisas externas 
e instáveis (NUSSBAUM, 1997, p. 90, tradução 
nossa).  

 
Portanto, o núcleo da segunda objeção é a crítica à atri-

buição de importância as coisas que estão fora do controle do 
indivíduo. Em Justicia Poetica, Nussbaum intitula esta objeção 
como “As emoções como reconhecimento de carência” e a 
identifica como sendo a objeção estoica. Uma vez que a 
filósofa afirma que sua teoria das emoções é neoestoica 
(NUSSBAUM, 2008), a próxima seção se deterá mais demora-
damente a essa objeção.  
 
 

2 Emoções no estoicismo 
 
 O estoicismo é uma escola filosófica desenvolvida no 
período helenístico e teve seu início com o pensamento de Ze-
não de Cítio (333/332- 262 a.C), no final do século IV a. C. O 
nome dessa escola justifica-se pelo fato de Zenão ministrar 
suas aulas em um pórtico, na cidade de Atenas. A palavra stoá 
significa pórtico, em grego, por isso os seguidores dessa escola 
foram chamados “estóicos”. Segundo os historiadores da filo-
sofia Gionanni Reale e Dario Antiseri, é necessário distinguir 
três períodos da história da Estoá: o primeiro período, que vai 
de fins do século IV a todo o século III a. C., no qual a filosofia 
estoica é desenvolvida por Zenão, Cleonte de Assos e princi-
palmente Crísipo de Solis; o segundo período, entre os séculos 
II e I a. C., dito “Média Estoá”; e o terceiro período da Estoá 
romana ou da “Nova Estoá”, situada na era cristã, no qual a 
doutrina faz-se essencialmente meditação moral, assumindo 
fortes tons religiosos (REALE, ANTISERI, 1990, p. 252- 253).  
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 O estoicismo juntamente com o epicurismo, o ceticismo 
e o cinismo constitui-se como uma escola filosófica do período 
helenístico que se concentra principalmente “nos problemas 
morais, que se impunham aos homens” (REALE, ANTISERI, 
1990, p. 230) e em uma concepção de filosofia como “arte de 
viver”.  No livro La terapia del deseo- Teoría y práctica en la ética 
helenística, Nussbaum destaca a pertinência da reflexão ética 
dessas escolas para aqueles que se questionam sobre a relação 
entre a filosofia e o mundo real, assim afirma a filósofa: 

 
A ideia de uma filosofia prática e compassiva – isto 
é, uma filosofia a serviço dos seres humanos, des-
tinada a satisfazer suas necessidades mais profun-
das, fazer frente as suas perplexidades mais urgen-
tes e levá-los da infelicidade a um certo floresci-
mento – é uma ideia que faz da ética helenística 
um objeto de estudo cativante para um filósofo 
que se pergunta sobre o que tem a ver a filosofia 
com o mundo real (NUSSBAUM, 2003, p. 21, tra-
dução nossa).  

 
Ao estabelecer uma estreita relação entre a filosofia e a 

prática, a reflexão ética das escolas helenísticas, em certa me-
dida, volta-se para as questões pertinentes ao indivíduo e as 
formas dele alcançar a felicidade e a ataraxia4. Esse objetivo, 

                                                            
4 Ataraxia é uma palavra de origem grega que é central para as 
escolas helenísticas. Ubaldo Nicola, ao explicar esse conceito, 
afirma “ O termo significa, literalmente, imperturbabilidade, 
ausência de inquietação – ou seja, o ideal de vida comum a 
todas as escolas helenísticas. Indica um modo de resolver o 
problema da felicidade pela via negativa: a única felicidade 
possível está na ausência do seu contrário, a dor. A ataraxia 
para os Epicureus coincide com o prazer estável; para os Estoi-
cos, com a indiferença acerca das paixões e o completo domí-
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pode ser percebido na declaração de Sêneca que afirma “Nós 
estamos à procura dos modos pelos quais a alma possa proce-
der com equilíbrio e harmonia, estar em paz consigo mesma e 
satisfeita com sua condição; de como possa não turbar essa 
alegria e se manter serena, sem nunca se exaltar nem se aba-
ter” (SÊNECA, A tranquilidade da alma, apud. NICOLA, 2005, 
p. 113).  Sobre a centralidade do indivíduo nessa empreitada 
Reale e Antiseri (1990, p. 228-229) observam que no período 
helenístico – devido ao contexto de enfraquecimento e posteri-
or dissolução das polis e da equação entre homem e cidadão – 
há uma descoberta do indivíduo que se coloca como horizonte 
das questões éticas. Nesse sentido, afirmam os historiadores 
da filosofia  

 
A ética clássica, até Aristóteles, era baseada no 
pressuposto da identidade entre homem e cidadão; 
por isso, era baseada na política e até subordinada 
a ela. Pela primeira vez na história da filosofia mo-
ral, na ética helenística, graças à descoberta do in-
divíduo, a ética se estrutura de maneira autônoma, 
baseando-se no homem como tal, na sua singulari-
dade (REALE, ANTISERI, 1990, p. 229).  

  
 Embora, o indivíduo esteja em posição de centralidade 
na reflexão ética sobre a vida virtuosa, Nussbaum, ao tratar 
dessa centralidade, observa que a “atenção helenística ao 
mundo interior não exclui, mas de fato leva diretamente a 
prestar atenção aos males da sociedade” (NUSSBAUM, 2003, 
p. 31, tradução nossa). Essa atenção direcionada torna possível 
identificar os modos como são estabelecidas as relações entre o 
mundo interior– marcado pelas emoções, desejos e pensamen-

                                                                                                                              
nio das emoções; para os Cínicos, com a renúncia a qualquer 
tipo de necessidade; para os Céticos, com a epoché” (NICOLA, 
2005, 117). 
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tos– e as condições sociais. A filósofa observa ainda que, al-
gumas dessas filosofias helenísticas ao afirmarem que alguns 
pensamentos e desejos são deformados, necessariamente se 
ocupam das estruturas sociais em que eles se formam 
(NUSSBAUM, 2003, p. 31, tradução nossa). Nesse contexto, 
essas filosofias não se abstiveram de investigar as intersecções 
entre o indivíduo e a sociedade.  
 Em Terapia do desejo, Nussbaum analisa como no ceti-
cismo, no epicurismo e no estoicismo5, a filosofia é entendida 
como uma medicina que deve atuar com o objetivo de curar 
não o corpo doente, mas a alma, sendo um meio para enfren-
tar as dificuldades da vida (NUSSBAUM, 2003, p. 21).  A ana-
logia com a medicina além de evidenciar o papel prático da 
filosofia, evidencia também que assim como o corpo doente 
necessita de cuidados médicos a alma doente também precisa. 
Nessa perspectiva, o papel da filosofia é operar uma terapia 
filosófica, capaz de tratar a alma doente. Como a presente 
seção trata da objeção estoica às emoções, aqui apresentar-se-á 
a compreensão de Nussbaum sobre a terapia estoica, objeti-
vando expor a forma como essa terapia visa extirpar as emo-
ções. 

Ao tratar da analogia entre a filosofia e a medicina no 
estoicismo, Nussbaum apresenta diversas passagens de alguns 
pensadores estoicos gregos e romanos – entre eles Crisipo, 
Sêneca e Cícero– que ilustram a referida analogia, em uma 
dessas passagens Crisipo declara 

 

                                                            
5 Na introdução do referido livro, a filósofa explica que não 
analisará o pensamento dos cínicos, pois embora eles sejam 
importantes para a história da terapia filosófica o que se sabe 
de fato sobre eles e sua influência é demasiado pouco para que 
possa ser investigado no livro (NUSSBAUM, 2003, p. 27). 
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Não é verdade que exista uma arte [téchne] que 
chamamos medicina, que se ocupa do corpo en-
fermo, mas que não exista uma arte análoga que se 
ocupa da alma enferma. Como tampouco é verda-
de que a segunda seja inferior a primeira, tanto em 
sua penetração teórica como em seu tratamento te-
rapêutico dos casos individuais (CRISIPO, in. 
GALENO, PHP, 5, 2, 22, 298D - SVF, 3, 471 apud. 
NUSSBAUM, 2003, p. 395, tradução nossa). 

 
Nota-se aí que o cuidado com a alma não é uma tarefa 

secundária ou menos importante que os cuidados com o cor-
po, tal importância se vincula ao fato de que tanto os estoicos, 
quanto os epicuristas e céticos “compartilham um profundo 
interesse pela autossuficiência e a tranquilidade humana, as-
sim como pela utilização da filosofia para alcançar essa feliz 
condição” (NUSSBAUM, 2003, p. 396, tradução nossa).  Cícero, 
filósofo romano que também abordou a analogia entre a filoso-
fia e a medicina, destacou que a cura para as enfermidades da 
alma, que ocorre por meio da filosofia, deve ser buscada em 
nós mesmos, assim afirma: 

 
Há, eu te asseguro, uma arte médica para a alma. É 
a filosofia, cujo auxílio não é necessário buscar, 
como nas enfermidades corporais, fora de nós 
mesmos. Temos que nos empenhar, com todos os 
nossos recursos e todas as nossas energias, para 
nos tornarmos capazes de sermos médicos de nós 
mesmos. (CÍCERO, Disputaciones tusculanas, p.3- 
6 apud. NUSSBAUM, 2003, p. 34). 

 
Sem embargo, se a filosofia é a medicina para a alma 

enferma, é necessário investigar o que causa tal enfermidade, 
uma vez que assim como a cura para uma enfermidade física 
deve estar em concordância com a enfermidade, assim tam-
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bém a terapia filosófica deve ser adequada às enfermidades 
que ela visa eliminar. Como será visto, no pensamento estoico 
as enfermidades da alma estão diretamente relacionadas às 
emoções, de modo que, a temática das emoções se torna cen-
tral e indissociável da compreensão sobre o papel da filosofia. 
Sobre essa centralidade, Nussbaum destaca que no que diz 
respeito as concepções filosóficas sobre as emoções “ignorar o 
período helenístico equivale a ignorar não só os melhores ma-
teriais da tradição ocidental, como também a principal in-
fluência da evolução filosófica posterior” (NUSSBAUM, 2003, 
p.22, tradução nossa).  Na sequência cabe apresentar as linhas 
gerais da compreensão estoica das emoções e a acusação de 
que elas são enfermidades da alma.  

Segundo Nussbaum (1997; 2003; 2008), ao analisar o 
pensamento dos antigos estoicos da Grécia e da Roma Antiga 
é possível identificar que as emoções são por eles compreen-
didas como “avaliações ou juízos de valor, os quais atribuem 
às coisas e as pessoas que estão fora do controle dessa pessoa, 
uma grande importância para o florescimento da mesma” 
(NUSSBAUM, 2008, p. 24, tradução nossa).  De acordo com 
essa perspectiva, o conteúdo das emoções envolve a valoração 
de algo que não está sob o controle do indivíduo, mas que o 
mesmo considera importante para o seu bem-estar. Nesse sen-
tido, nas emoções há um reconhecimento da condição humana 
incompleta e necessitada frente às partes do mundo que não 
são controláveis (NUSSBAUM, 2008).  

Ao interpretar a concepção estoica das emoções como 
estando estreitamente vinculada à noção de florescimento 
humano, Nussbaum compreende que essa noção remete ao 
conceito grego de eudaimonia6.  A filósofa destaca que em uma 

                                                            
6 Na maior parte das vezes que a filósofa se refere ao conceito 
de eudaimonia, ela não o traduz, mas quando faz isso ela o uti-
liza como sinônimo de “florescimento humano” (human flou-
rishing). Sobre isso ver: Nussbaum (1986; 2004; 2003; 2008).  
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teoria ética eudaimonista a pergunta central é “Como devo 
viver? ” e a resposta que se dá a essa interrogação implica a 
concepção que a pessoa possui da eudaimonia – ou florescimen-
to humano – i.e., revela o entendimento do indivíduo sobre o 
que ele considera uma vida plena (NUSSBAUM, 2004, p. 190; 
NUSSBAUM, 2008, p. 54). Para a filósofa as emoções são eu-
daimonista porque valoram objetos externos que são tomados 
como importantes para a eudaimonia do indivíduo.  A partir 
disso, uma emoção como a tristeza diante da morte de uma 
pessoa querida, por exemplo, carrega consigo, inerentemente, 
a crença de que tal pessoa é de fato valiosa para a plenitude da 
vida daquele que se entristece.  

A atribuição de importância, portanto, está no cerne 
das emoções, pois dentro dessa perspectiva, elas são formas de 
avaliar, mais precisamente juízos de valor, que atribuem valor 
aos objetos que estão fora do controle do indivíduo. O filósofo 
estoico Epitecto, apresenta a distinção entre o que está fora do 
controle do indivíduo e o que não está, da seguinte maneira: 

 
De todas as coisas que existem, algumas estão em 
nosso poder. Estão em nosso poder: pensamento, 
impulso, desejo de obter e desejo de evitar e, em 
resumo, todas as obras que sejam nossas. Não es-
tão em nosso poder: corpo, propriedade, reputa-
ção, cargos importantes e, em resumo, todas as 
obras que não são nossas. As coisas que estão em 
nosso poder são por natureza livres, desimpedidas, 
desprendidas; as coisas que não estão em nosso poder 
são fracas, servis, sujeitas a impedimento e depen-
dentes de outras. (EPICTETO, apud. BONJOUR, 
2010, p 719, grifo nosso) 

 
Nota-se na passagem acima que os objetos que não es-

tão sob o controle do ser humano não necessariamente estão 
circunscritos fora do seu corpo, a saúde e a morte são exem-
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plos disso, pois o corpo humano é vulnerável às doenças e a 
finitude. Para além disso, a distinção entre as coisas controlá-
veis e o incontroláveis é acompanhada por uma série de adje-
tivos, entre eles os opostos “livre” e “servil”. De natureza livre 
é tudo aquilo está sob o controle do indivíduo, “aquilo que é 
obra nossa”, destaca-se aqui: o pensamento. Aquilo que não é 
obra nossa e, portanto, não está no nosso controle, é servil. 
Nussbaum observa que “para os estoicos, os juízos que se 
identificam com as emoções têm algo em comum: todos eles 
concernem a coisas vulneráveis, coisas que podem ver-se afe-
tadas por eventos do mundo que estão fora do controle da 
pessoa” (NUSSBAUM, 2008, p. 64, tradução nossa), assim, eles 
concernem a tudo aquilo que é “servil”.  

Epicteto, concebe que tomar as coisas incontroláveis 
como livres, ou seja, como controláveis, é uma causa de per-
turbação para a alma, assim adverte o filósofo 

 
Lembra, portanto, que se achares que as coisas por 
natureza servis são livres, e as coisas que são por 
natureza alheias são tuas próprias, serás impedido, 
lamentarás, perturbar-te-ás, queixar-te-ás tanto dos 
deuses quanto dos homens; porém, se pensares 
que somente o teu próprio pertence a ti, e que o 
que é de outro é de fato de outro, ninguém jamais 
te compelirá, ninguém te impedirá, não reclamarás 
de ninguém, não acusarás ninguém, nem uma só 
coisa farás contra teu querer, ninguém te prejudicará, 
não terás inimigo, pois nenhuma coisa nociva preva-
lecerá sobre ti. (EPICTETO, apud. BONJOUR, 2010, 
p 719, grifo nosso). 

 
Nessa passagem é possível observar que a capacidade 

de reconhecer corretamente o que está fora ou dentro do seu 
controle, torna o indivíduo capaz de afastar as perturbações e 
possíveis nocividades, tal reconhecimento é suficiente para 
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isso. Além disso, esse reconhecimento também pode condicio-
nar a liberdade do próprio indivíduo. Em Vidas e Doutrinas dos 
filósofos ilustres (2008) Diógenes Laércio, ao comentar o pensa-
mento estoico afirma que “Somente o sábio é livre, mas os es-
tultos são servos, pois a liberdade é a faculdade de agir inde-
pendentemente e a servidão é a privação dessa faculdade” 
(LAERTIOS, VII, 121).7 

 Implícita na referida constatação de Epicteto está a 
concepção de que a vida boa não é afetada pelas contingências 
externas ao indivíduo. Nussbaum (2003, p. 447-448, tradução 
nossa), observa que na concepção estoica de eudaimonia e de 
virtude tais contingências “carecem de conexão causal com a 
eudaimonia, não são sequer uma condição instrumental neces-
sária”. Assim, do ponto de vista estoico, a crença de que tais 
coisas são valiosas é falsa, posto que se baseia no erro de atri-
buir valor a elas.  

Contudo, as emoções são juízos que atribuem valor as 
essas coisas “servis”, incontroláveis, contingentes. Para fins de 
ilustração, o já mencionado exemplo da tristeza diante da mor-
te de uma pessoa querida, nessa perspectiva, deriva de um 
erro, pois ajuíza que algo que está fora do controle do indiví-
duo a saber, a vida de uma outra pessoa, é algo valioso para a 
sua eudaimonia. Por esse motivo, Epicteto afirma  

 

                                                            
7 Gionanni Reale e Dario Antiseri (1990, p. 229-230), observam 
que principalmente no epicurismo e o estoicismo o preconceito 
de escravidão viu-se contestado, pois “Epicuro não só trataria 
com familiarmente com os escravos como também os desejaria 
como participantes do seu ensinamento. Os estoicos ensinari-
am que a verdadeira escravidão é a da ignorância e que a li-
berdade do saber pode aceder, quer o escravo, quer o seu se-
nhor – a história do estoicismo iria terminar de modo emble-
mático com as duas grandes figuras de Epiteto e Marco Auré-
lio, um escravo liberto e outro imperador. ”  
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Perturbam os homens não os acontecimentos, mas 
os juízos sobre os acontecimentos. Por exemplo, a 
morte não é nada terrível pois do contrário tam-
bém para Sócrates teria se manifestado assim, mas 
a única coisa terrível sobre a morte é o juízo dos 
homens de que ela é terrível. Portanto, quando 
somos impedidos, perturbados ou entristecidos, 
jamais coloquemos a culpa nos outros, mas em nós 
mesmos, isto é, em nossos próprios juízos. 
(EPICTETO, apud. BONJOUR, 2010, p 719, grifo 
nosso). 

 
No juízo reside a fonte da tristeza, ou seja, da emoção. 

Por esse motivo, em Justicia Poetica, Nussbaum observa que 
diferentemente da primeira objeção que concebe as emoções 
como forças irracionais, sem vínculo com o juízo e com o raci-
ocínio, na objeção estoica a falta do juízo não é o problema, o 
problema é que esses juízos são falsos “porque atribuem gran-
de valor a pessoas e acontecimentos externos que não estão 
sob o controle da virtude nem da vontade racional da pessoa” 
(NUSSBAUM, 1997, p. 8, tradução nossa).   

A acusação de que os juízos que fundamentam as emo-
ções são falsos está estreitamente relacionada a concepção de 
virtude e eudaimonia dos estoicos. Segundo Nussbaum (1997, 
p. 89-90), para esses filósofos, a virtude e o pensamento são as 
únicas coisas valiosas, sendo que as contingências da fortuna, 
não podem danificá-los, para eles a pessoa boa é totalmente 
autossuficiente.  A referência que Epicteto faz a Sócrates, 
exemplifica o modo como o sábio, na perspectiva estoica, é 
indiferente aos reveses da fortuna, por isso nem mesmo a con-
denação à morte pôde causar dano a Sócrates, pois “é tanta a 
autoconfiança do sábio que ele não hesita em ir ao encontro da 
fortuna, nem diante dela jamais largaria seu posto” (SÊNECA, 
Sobre a tranquilidade da alma. Livro I, 11-1). Em sua interpreta-
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ção sobre a crítica estoica às emoções e sua relação com a con-
cepção de autossuficiência do sábio, Nussbaum afirma  

 
Segundo o estoicismo, somente a virtude merece 
ser escolhida por si mesma; e a virtude por si só 
basta para uma vida humana completamente boa, 
isto é, para a eudaimonia. A virtude não é afetada 
pelas contingências externas, tanto (ao que parece) 
no que diz respeito à sua aquisição como à sua 
conservação uma vez adquirida. As coisas que não 
estão sob o controle do agente – tais como a saúde, 
a riqueza, a ausência de dor, o bom funcionamento 
das faculdades corporais – carecem de valor intrín-
seco e sua relação causal com a eudaimonia não é 
sequer a de uma condição instrumental necessária.  
Em suma, se prescindimos de todas essas coisas, se 
imaginamos uma pessoa sábia vivendo nas piores 
circunstâncias possíveis, a condição de que seja 
boa – uma vez que o é, já não pode corromper-se –, 
sua eudaimonia seguirá sendo completa. Seguirá le-
vando uma vida tão valiosa, apetecível e invejável 
como pode levar um ser humano. (NUSSBAUM, 
2003, p. 447-448, tradução nossa) 

 
A vida virtuosa é a única que merece ser escolhida e ela 

independe das contingências da fortuna, por isso, “ O homem 
sábio deve ser autossuficiente; sua vida é sempre eudaimon, 
aconteça o que acontecer” (CÍCERO, DT, 5, 83. In: 
NUSSBAUM, 2003, p. 451, tradução nossa). Nussbaum (2003, 
p. 30), nota que essa concepção da pessoa verdadeiramente 
boa e virtuosa como independente dos fatores externos, não é 
exclusiva do estoicismo, sendo também compartilhada pelo 
epicurismo e o ceticismo.  

A autossuficiência do sábio está estreitamente vincula-
da ao entendimento estoico de que a capacidade racional não é 
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somente o que distingue os seres humanos de outros animais, 
mas é o que os torna incomparavelmente superiores a eles.  A 
razão torna os seres humanos “dignos de um respeito e auto 
respeito ilimitado” (NUSSBAUM, 2003, p. 405, tradução nos-
sa).  É próprio da natureza do ser humano a racionalidade, de 
modo que virtude para o ser humano é dela inseparável.  Dió-
genes Laércio ao tratar do pensamento dos filósofos estoicos 
sobre este ponto, relata 

 
Eles dizem ainda que a natureza não faz diferença 
alguma entre as plantas e os animais, porque regu-
la também a vida das plantas, em seu caso sem 
impulso e sem sensações, e por outro lado geram-
se em nós fenômenos análogos aos das plantas. 
Mas, já que no caso dos animais foi acrescentado o 
impulso por meio do qual os mesmos se dirigem a 
seus próprios fins, daí decorre que sua disposição 
natural atua no sentido de seguir o impulso. E já 
que os seres racionais receberam a razão com vis-
tas a uma conduta mais perfeita, sua vida segundo 
a razão coincide exatamente com a existência se-
gundo a natureza, enquanto a razão se agrega a 
eles como aperfeiçoadora do impulso. (LAERTIOS, 
VII, 86). 

 
De acordo com os estoicos, viver segundo a natureza, 

para o ser humano, coincide em viver em conformidade com a 
racionalidade. Nussbaum, observa que a ênfase dada a razão 
no pensamento estoico evidencia que “A razão não é simples-
mente o que há de mais importante no que se refere aos hu-
manos; se trata também de algo que é plenamente seu e que 
depende deles cultivar e controlar” (NUSSBAUM, 2003, p. 406, 
tradução nossa, grifo nosso).  Por esse motivo, a razão é o guia 
da terapia estoica e aquele que busca curar as enfermidades da 
alma deve operar um profundo autoexame das crenças e da 
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cultura, a fim de assumir o controle do seu próprio pensamen-
to (NUSSBAUM, 2003, p. 409).  

O exame das crenças é de suma importância, uma vez 
que as emoções são formas de juízos que se fundamentam em 
crenças, por isso, como visto anteriormente, Epicteto atribuiu 
ao juízo a fonte da emoção. Em Sobre a ira (2014), Sêneca faz 
uma investigação sobre a emoção da ira e as possibilidades de 
eliminá-la. Nela, o filósofo expressa que a razão e as paixões8, 
emoções, não possuem sedes separadas (SÊNECA. Livro, I, 8, 
3), mas ainda assim é preciso compreender como a ira se ini-
cia. Na sequência apresenta-se a discussão do filósofo sobre a 
ira, a fim de exemplificar como a terapia filosófica pode atuar 
para eliminá-la. 

A ira é uma emoção intensa que consiste no desejo de 
vingar uma injúria9. Sêneca faz uma breve descrição da apa-
rência daqueles que estão irados, neles por vezes os “olhos 
inflamam e cintilam, é intenso o rubor por todo o rosto, devido 
ao sangue que lhes ferve desde o fundo do peito, os lábios 

                                                            
8 Na edição da obra de Sêneca aqui citada o tradutor usa o 
termo “paixões” para se referir as “emoções”. Nussbaum 
(2003, p. 398, tradução nossa), que utiliza os dois termos como 
sinônimos, explica que “ ‘Emoções’ é um termo genérico mo-
derno mais comum, enquanto ‘paixões’ é etimologicamente 
mais próximo aos termos gregos e latinos mais correntes e está 
mais firmemente fundamentada na tradição filosófica ociden-
tal”. No presente texto os dois termos também são usados co-
mo sinônimos. 
9 Essa definição está em conformidade com descrição da ira 
apresentada por Aristóteles no seu Retórica. Nele o Estagirita 
afirma: “Vamos admitir que a ira é um desejo acompanhado 
de dor que nos incita a exercer vingança explícita devido a 
algum desprezo manifestado contra nós, ou contra pessoas da 
nossa convivência, sem haver razão para isso” (Retórica, 
1378b).  
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tremem, cerram-se os dentes, arrepiam-se e eriçam-se os cabe-
los, a respiração intensa e estridente [...]” (SENECA, Sobre a Ira, 
Livro I, 1-4).  Nessa descrição apresentam-se algumas sensa-
ções que podem acompanhar a ira, segundo o filósofo, elas são 
incontroláveis, pois “a razão não tem como persuadir que elas 
não ocorram” (Sobre a Ira, Livro II, 2-1). Se tais sensações não 
são controláveis pela razão, cabe investigar se a ira o é, essa 
investigação aborda, portanto, as possibilidades da razão fren-
te às emoções.  

Nessa empreitada investigativa, Sêneca observa que o 
que fundamenta a ira é a ocorrência da ideia de uma ofensa e 
que é preciso saber se essa emoção deriva de um juízo ou de 
algum impulso que foge ao controle da razão.  Para responder 
essa questão o filósofo fornece uma descrição do crescimento 
dessa emoção. Assim diz 

 
E para saberes como têm início as paixões ou cres-
cem ou se exacerbam, há um primeiro movimento 
involuntário, como uma preparação da paixão e 
certa ameaça; um outro, com uma vontade não 
contumaz, como se fosse preciso eu me vingar, já 
que fui ofendido, ou fosse preciso castigar essa 
pessoa, já que cometeu um delito.[...]. Aquele pri-
meiro impacto na alma não podemos evitar pela razão 
assim como nem aquelas sensações que dissemos 
acontecer aos nossos corpos: que o bocejo alheio 
não estimule o nosso, que os olhos não se fechem 
ante a súbita aproximação dos dedos. Essas coisas 
não pode a razão vencer, o hábito, talvez, e a assí-
dua observação as atenuam. Aquele segundo movi-
mento, que nasce de um juízo, é eliminado por um juízo. 
(SÊNECA, Sobre a Ira. Livro II, 4, 1-2, grifo nosso). 

 
Nessa passagem, percebe-se que o desenvolvimento – o 

crescimento – da ira envolve um momento involuntário e ou-
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tro voluntário. No primeiro momento –involuntário para ra-
zão– a alma é impactada, a partir desse impacto, no segundo 
momento ela ajuíza, voluntariamente.  Esses dois momentos 
são inerentes ao juízo. Ao tratar da estrutura do juízo para os 
estoicos, Nussbaum comenta que para eles “um juízo consiste 
em um assentimento a uma aparência. [...] é um processo que 
tem duas etapas” (2008, p. 59, tradução nossa, grifo nosso). No 
caso descrito, o primeiro momento é involuntário porque nele 
a alma é impactada pela aparência. O segundo momento é 
aquele em que o indivíduo dá o assentimento a aparência. O 
assentimento consiste na reação, voluntária, da alma diante da 
impressão advinda externamente. As impressões são involun-
tárias porque dependem do modo como os objetos afetam os 
sentidos10, contudo “estamos livres para tomar posição diante 
das impressões e representações que se formulam em nós, 
dando-lhes o assentimento (synkatáthesis) do nosso logos ou 
recusando dar-lhes nosso assentimento” (REALE, ANTISERI, 
1990, p. 255). 

 No caso da ira, pode-se exemplificar os dois momentos 
do seguinte modo: um indivíduo ouve alguém proferir uma 
calúnia sobre ele. Tal situação é uma aparência que se apresen-
ta a ele independentemente da sua vontade e corresponde ao 
primeiro momento aqui mencionado.  Diante dessa aparência, 
a face do indivíduo fica ruborizada e quente e ele indigna-se e 
deseja vingar-se do caluniador.  Indignar-se e desejar vingan-
ça, corresponde ao momento do assentimento, pois como des-
taca Sêneca “perceber algo, indignar-se, condenar, cobrar vin-

                                                            
10  Sobre isso, ao tratar do conceito de assentimento no pensa-
mento estoico, Abbagnano (1962, p. 79) apresenta o seguinte 
exemplo: “O receber a representação é coisa involuntária já 
que o ver o branco depende da cor branca que se tem à frente, 
e assim por diante. Mas o assentir à representação está naquele 
que acolhe a própria representação. O assentimento é, portan-
to, voluntário”. 
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gança. Esses processos não podem ocorrer se a alma não deu 
assentimento aos estímulos pelos quais estava sendo atingida” 
(Sobre a Ira. Livro II, 1-5, grifo nosso). Esse assentimento volun-
tário, consiste no juízo, neste caso, o juízo que origina a ira.  

O ato de assentir à aparência, torna a emoção da ira um 
“vício voluntário da alma” (SÊNECA, Sobre a Ira. Livro II, 2-2). 
Diferentemente das sensações involuntárias, que podem ou 
não acompanhar a manifestação de ira, como a face ruborizada 
e quente, a ira envolve um assentimento voluntário. Por isso 
tais sensações não são a emoção, pois nelas “a alma, por assim 
dizer, sofre-as mais do que as produz” (Sobre a Ira. Livro II, 3-
1). A emoção, por outro lado, precisa do assentimento volun-
tário, por esse motivo, conclui Sêneca, “a paixão não é ser mo-
vido em função de imagens que nos ocorrem dos fatos, mas 
entregar-se a elas e seguir esse movimento fortuito. (Sobre a Ira. 
Livro II, 3-1, grifo nosso).  Ao analisar o conceito de paixões na 
teoria estoica Da Luz (2019, p. 130) observa que, nesse contex-
to, “somente podem ser chamadas de paixões as ações que 
passam pelo crivo do assentimento. [...] as paixões só podem 
ser tomadas como tais a partir da elaboração de uma opinião 
sobre os fatos”.  

A concepção das paixões, no caso do referido exemplo 
a ira, como um “vício voluntário da alma” é imprescindível 
para o empreendimento da terapia filosófica estoica, pois, se 
como afirma Sêneca, a ira pode ser “evitada por preceitos” 
(Sobre a Ira. Livro II, 2-2), uma análise desses preceitos pode 
ser crucial para eliminá-la. Por esse motivo, o filósofo é enfáti-
co ao tratar da possibilidade de extirpar a ira 

 
[...] Não há por que dizer que não se pode extirpar 
a ira: padecemos de males curáveis e, como nascemos 
para o bem, se quisermos nos emendar, a própria 
natureza nos ajuda. Nem é árduo e áspero, como 
pareceu a alguns, o caminho para as virtudes: fa-
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cilmente nos aproximamos delas. (Sobre a Ira. Livro 
II, 13-1, grifo nosso) 
[...] nada existe tão difícil e árduo que a mente hu-
mana não possa vencer e uma assídua meditação não 
possa levar à familiarização, e nenhuma paixão é tão 
feroz e soberana que não possa ser domada pela discipli-
na. (Sobre a Ira. Livro II, 12-3, grifo nosso) 

 
Portanto, as paixões são males, mas curáveis, pois po-

dem ser domadas e extirpadas pela meditação assídua e pela 
disciplina, ou seja, pela razão.11 Assim, na terapia estoica “as 
paixões de maneira nenhuma se desvinculam da racionalida-
de. Elas só podem ser chamadas de irracionais na medida em 
que são frutos do mau uso da razão, e não da ausência desta” 
(DA LUZ, 2019, p. 129, grifo nosso). No mesmo sentido de Da 
Luz (2019), Nussbaum (2003, p. 406) também observa que co-
mo as emoções habitam a mesma parte racional da alma, elas 
não são criticadas por carecem de conteúdo cognitivo, mas sim 
por serem falsas.  

Com efeito, um dos passos fundamentais na terapia es-
toica é torna-se constantemente vigilante e crítico em relação a 
maneira como o mundo é percebido – e assentido 
(NUSSBAUM, 2003, p. 407-408). Por este motivo, ao descrever 
a atitude do sábio, Epicteto afirma que o sábio “sempre olha 
para si mesmo, para benefício e prejuízo. [...] Em resumo, ele 
fica alerta e vigilante sobre si mesmo como o seu próprio ini-
migo, que fica à espreita por ele” (EPICTETO, apud. 
BONJOUR, 2010, p 723).  Na terapia estoica, essa atenta vigi-
lância por meio da observação das crenças e pensamentos, está 
estreitamente vinculada com a definição de paixões como juí-
zos e a ideia de que “o sábio é imune as paixões” (LAERTIOS, 
VII, 117). 

                                                            
11 Lembrando que as paixões e a razão não possuem sedes se-
paradas. (SÊNECA. Sobre a ira. Livro, I, 8, 3) 
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Em suma, para os estoicos as paixões derivam de cren-
ças falsas que atribuem valor as coisas que não estão sob o 
controle humano e que não são necessárias para a virtude. 
Além disso, elas são danosas porque causam instabilidade as 
ações (NUSSBAUM, 1997, p. 98). O sábio estoico, contudo, 
agirá bem e de modo constante independentemente das pai-
xões. Por isso, ao tratar da ira, Sêneca assevera “A ira deve ser 
eliminada. [...]. Seja excluída por inteiro, não será de proveito 
algum12. [...] Tudo que o sábio deve empreender, ele o fará 
sem o auxílio de qualquer meio nocivo, e não irá introduzir 
nada cujos limites ele precise observar atentamente” (Sobre a 
ira. Livro II, 13-3).  Nussbaum (2003, p, 398, tradução nossa), 
observa também que no pensamento estoico “o diagnóstico 
das enfermidades provocadas pelas paixões se converte na 
base de um diagnóstico da desordem política”, de modo que a 
extirpação das emoções também possui uma finalidade políti-
ca.  

Desse modo, o estoicismo –similarmente as outras es-
colas helenísticas– concebe a filosofia como uma medicina ca-
paz de curar as enfermidades da alma. Para essa escola as 

                                                            
12  Em Sobre a ira, Sêneca se opõe as concepções que defendem 
que as paixões, se forem moldadas, podem ser proveitosas. 
Dirigindo-se diretamente a Aristóteles, afirma: “Aristóteles diz 
que certas paixões, se alguém faz bom uso delas, valem por 
armas. Isso seria verdadeiro se pudessem ser tomadas e larga-
das, tais como equipamentos bélicos, ao arbítrio de quem se 
reveste delas. Essas armas que Aristóteles dá à virtude lutam 
por si próprias, não esperam o manejo, são elas que dominam, 
não são dominadas. (Livro I, 17- 1) e continua “Não precisa-
mos de outros instrumentos; a natureza nos proveu suficien-
temente de razão” (Livro I, 17- 1). Dessa forma, segundo Sêne-
ca, extirpar as paixões é necessário porque “uma paixão mode-
rada não é outra coisa que um mal moderado. (Sobre a ira, 
Livro I, 10- 4).  
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emoções, são causadores dessas enfermidades. As emoções, 
por sua vez, não são irracionais, ao contrário, são juízos que 
atribuem importância aos objetos que estão fora do controle do 
indivíduo. Entretanto, para os estoicos, tais objetos não são 
necessários para e eudaimonia, pois a sábio é autossuficiente.  
Por esse motivo, o ser humano, que é um ser racional, deverá 
empreender a terapia filosófica por meio do exame crítico das 
crenças, objetivando extirpar a fonte das paixões e, por conse-
guinte, das perturbações da alma. 

A partir do que fora dito, é possível compreender o 
motivo pelo qual essa pesquisa de mestrado, em sua continua-
ção, será dedicada a apresentação das principais características 
da teoria neoestoica das emoções da filósofa Martha Nuss-
baum. Mas a exposição desses pontos foge ao escopo da pro-
posta desse seminário. 
 
 

3. Considerações Finais 
 
O presente texto, buscou expor um dos possíveis pon-

tos de partida da formulação da teoria das emoções de Martha 
Nussbaum. Uma vez que a filósofa denomina sua teoria de 
neoestoica, apresentou-se, brevemente, a concepção estoica 
das emoções, bem como a relação entre essa concepção e a 
terapia filosófica, que conduziria para a cura da alma enferma. 
Do que não pode ser exposto aqui, é preciso ressaltar que a 
apesar de herdar a concepção de emoções dos estoicos, Nuss-
baum não compartilha o ponto de vista estoico que defende 
que o valor atribuído as coisas que estão fora do controle do 
indivíduo, partem de crenças falsas. Longe de defender a au-
tossuficiência estoica, para a filósofa, o reconhecimento da 
vulnerabilidade humana diante da fortuna não é algo nocivo.  

Por esse motivo, uma boa relação com a vulnerabilida-
de humana é de fundamental importância para a educabilida-
de das emoções a fim de torná-las aliadas da democracia. A 
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exposição de tais temáticas, contudo, excede os objetivos do 
presente texto. 
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CONCEITOS-IMAGEM COMO ENCAMINHAMENTO AO 

PENSAR: CINEMA E HISTORIAS EM QUADRINHOS 

 

Bruno Senoski do Prado 1 

 

 

Introdução 
 
Podemos dizer que, por diversas facetas, nossos dias 

tem-se mostrado deveras desafiadores, no que tange o ensino 

na educação básica. Nas áreas das chamadas ‘ciências huma-

nas’ e, mais especificamente, no campo da filosofia, os desafi-

os são, por vezes, ainda mais visíveis e surgem de várias fren-

tes. Seja pela desvalorização ou pelo questionamento da im-

portância de tais áreas, dado que elas não dão um retorno prá-

tico imediato – muitas vezes em nossa cultura contemporânea 

costuma-se considerar que alguma coisa só tem legitimidade 

em existir ou ser se possuir alguma finalidade prática visível 

ou utilidade imediata – seja pela resistência à mudança dos 

indivíduos envolvidos no processo educacional, pela alta atra-

tividade das tecnologias em oposição ao ‘engessamento’ do 

modelo e das práticas escolares ou mesmo por ações delibera-

das do poder público que, por algum motivo, pode ver na 

presença da filosofia na educação básica  uma ‘pedra no sapa-

to’. Os motivos e as origens dos desafios são os mais variados, 

bem como suas implicações. Diante disso, enquanto educado-

                                                            
1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Estadual do Centro Oeste - UNICENTRO. Ema-
il: bruno.senoskiprado@gmail.com  
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res nos colocamos frente a tais situações que exigem de nós, ao 

menos, uma postura de busca por soluções. Dentre tais bus-

cas, podemos mencionar a necessidade de pensar em meios 

que nos possibilitem primeiramente, captar a atenção do estu-

dante para assim, promover um avanço tanto na qualidade do 

ensino, bem como na possibilidade de estabelecer uma cone-

xão entre aquilo que é ensinado/debatido, a realidade e o con-

texto cultural em que nos inserimos. Além disso, podemos 

destacar também, nesse processo, a necessidade de ações que 

reforcem a importância, o papel e a função da escola na for-

mação do indivíduo.  

A maioria dos professores, creio, já enfrentaram difi-

culdades nesses sentidos, além de outras, com a dificuldade 

dos alunos em compreender o conteúdo ou assunto estudado. 

A despeito dessa última, grande parte das vezes, podemos 

dizer que a incompreensão é gerada, sobretudo, pelo fato do 

aluno não conseguir apropriar-se do ‘problema’ tratado ou 

mesmo de não tomar consciência da existência de tal proble-

ma. De acordo com Mario Porta, em certo sentido, podemos 

afirmar que o “núcleo essencial da filosofia não é constituído 

de crenças tematicamente definidas e racionalmente fundadas, 

mas de problemas e soluções” 2. Muitas vezes, se pretendemos 

de fato cumprir o que se espera de um professor em sala de 

aula, ao tratarmos de determinados assuntos, é necessário 

primeiramente "ganhar o aluno", fisgar seu interesse, por as-

sim dizer, faze-lo entender em que e em como aquele deter-

minado assunto, por vezes profundamente abstrato e/ou teó-

rico, pode ser melhor compreendido ou se relaciona com a sua 

                                                            
2 Cf. PORTA, Mario Ariel González. A filosofia a partir de seus proble-
mas. Edições Loyola: São Paulo, 2014. p.27. 
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própria realidade. No entanto, se em aula, apenas fazemos 

digressões e ‘derramamos conteúdos e teorias’ desenvolvidas 

ao longo da história da Filosofia, sem antes deixar claro e dar 

condições para o aluno compreender qual é o  problema que 

está sendo tratado ali pelo autor, teoria ou escola filosófica em 

questão, nosso trabalho se mostra infrutífero e sem sentido. 

 

[...] Estudar filosofia não é possuir um conjunto de 
‘saberes’ a respeito do autor [...] O estudo da filo-
sofia não deve se dirigir a “saber” o que os filóso-
fos dizem, mas a entender o que dizem como solu-
ção (argumentada) a problemas bem definidos. [...] 
A filosofia não é um discurso descritivo. Toda des-
crição é para ela um eventual problema a ser de-
senvolvido3. 

 

A citação conhecidíssima de Kant, na qual ele afirma 

que não se pode ensinar a filosofia, mas apenas a filosofar pode nos 

ajudar a tomar uma direção. O ponto mais importante para 

Kant, ao que parece, é que a filosofia não se reduz a uma mera 

ciência formada por um conjunto de verdades, mas constitui-

se como uma atividade da razão4. Isso significa que a filosofia 

é uma capacidade específica da razão humana de reflexão 

sistemática metódica. 

 O presente texto não tem como objetivo se apresen-

tar como uma solução final; ao contrário, é o  início, ou me-

lhor, o ponto de partida, de uma investigação que se propõe a 

pensar de maneira mais profunda a questão do ensino de Filo-

                                                            
3 PORTA, Mario Ariel González. A filosofia a partir de seus problemas. 
Edições Loyola: São Paulo, 2014. pp.29-30. 
4 Idem. p.23. 



Anais do II Seminário Integrado em Filosofia e Educação 

114 

 

sofia no Ensino Médio em uma era da (oni)presença da ima-

gem, bem como suas possíveis implicações curriculares. Dian-

te disso, como norte em trajeto, nos propomos a investigar de 

quais maneiras o cinema e as histórias em quadrinhos – for-

mas de arte nas das quais o imagético é o cerne – podem re-

presentar importantes ferramentas no ensino de Filosofia, ser-

vindo de encaminhamento ao pensar filosófico. Tal objetivo 

será buscado tendo em mente a utilização da noção de ‘concei-

tos-imagem’, conforme desenvolvida por Julio Cabrera. Con-

siderando que o universo imagético tem evoluído rapidamen-

te nos últimos tempos e, com isso, se tornado praticamente 

onipresente em nossas vidas, percebemos uma dupla face no 

que toca seus impactos na educação. Por um lado, percebemos 

o desafio enfrentado pelo professor em sala de aula com o 

objetivo de captar e manter a atenção de seus alunos, conside-

rando que o imagético é, via de regra, mais atrativo do que 

um simples texto escrito; por outro a possibilidade de encon-

trar justamente na imagem uma ferramenta importante ao seu 

favor, ao transformá-la num “encaminhamento” para a refle-

xão, para o pensar, para a compreensão do problema filosófico 

em questão e, por consequência, para o ensino-aprendizagem. 

Observando as rápidas mudanças e avanços tecnoló-

gicos em nossa sociedade, é inegável que ela é cada vez mais 

imagética. Nossa cultura é cada vez mais imagética. A internet é 

imagética. A comunicação, hoje, é imagética5. Dessa forma, na 

condição de educadores em uma realidade tal, precisamos 

encontrar meios para que esse elemento torne-se aliado, e não 

                                                            
5  GALLO, Silvio. Algumas notas em torno da pergunta: “o que pode a 
imagem?”. In: Revista Digital do LAV – Santa Maria – vol. 8, n. 3, p. 3 
- 27. – set./dez. 2015. p.17 
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antagonista, do processo educacional, por exemplo, nos auxi-

liando no despertamento do interesse do aluno/estudante 

pelo conhecimento, capturando sua atenção, bem como de-

monstrando a relação entre aquele conhecimento que é alvo 

de estudos e a realidade em que o indivíduo se insere. Dessa 

forma, nos propomos a investigar como a noção de conceitos-

imagem, desenvolvida por Julio Cabrera em suas obras O ci-

nema pensa – uma introdução à Filosofia através dos filmes (2006) e 

De Hitchcock a Greenaway pela história da filosofia (2007), nos 

permite criar possibilidades de construção de conhecimento 

no que tange o ensino da filosofia no ensino médio.  

 

A dedicação que devemos ter aos problemas filo-
sóficos da educação é uma questão de responsabi-
lidade intelectual e moral da profissão docente, na 
medida em que vivemos em sociedades de infor-
mação e mudança constante. As perguntas e as 
respostas também se renovam e precisam ser re-
tomadas a cada geração.6 

 

O cinema e as historias em quadrinhos (HQs) possu-

em um potencial de encaminhamento ao pensar e, mais ainda 

ao pensar filosófico, mediante o impacto emocional gerado atra-

vés de suas experiências (assistir a um filme; ler uma história 

em quadrinhos), das quais é possível derivar reflexões ou si-

tuações – mesmo que ficcionais – passíveis de problematizar 

e/ou reelaborar problemas e conceitos filosóficos, sociológicos 

ou fatos históricos, através dos quais o professor, munido de 

seu repertório conceitual e conhecimento prévio,  pode con-

                                                            
6 ROCHA, Ronai Pires da. Filosofia da Educação. Editora Contexto: 
São Paulo, 2022.p. 10. 
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duzir seus alunos a um processo reflexivo. Na prática da do-

cência de Filosofia, muitas vezes  dizemos aos nossos alunos 

que é preciso apropriar-se do problema filosófico para poder 

de fato compreendê-lo. Isso significa que não é suficiente ape-

nas entende-lo como um enunciado a respeito de algo, mas é 

preciso ‘vive-lo’. No entanto, se viver problema filosófico só é 

possível através do ato de filosofar, podemos observar que nas 

turmas de ensino médio nem sempre um texto filosófico (e sua 

esperada leitura e análise) e/ou as habilidades do professor 

por si só são capazes de conduzir o aluno a tal ato. Por esse 

motivo, precisamos de alternativas ao texto clássico (indispen-

sável), jamais de forma a substituí-lo ou eliminá-lo, mas sim 

criando meios para aquele problema de que ele trata - seja de 

natureza ética, metafísica, epistemológica, ontológica, política 

ou sobre a condição humana, etc. – torne-se mais comunicável 

ao aluno. Em outras palavras, precisamos pensar em meios 

para que possamos possibilitar ao aluno “vivenciar” o pro-

blema filosófico, em todas as suas nuances e enlaces, mas não 

apenas pelas sua dimensão logico-racional (logos), mas tam-

bém por uma incursão em outro elemento constitutivo do 

nossa racionalidade e de nossa existência: a dimensão sensível 

(páthos). Considerando isso,  o cinema e as historias em qua-

drinhos se apresentam como vias de acesso possíveis a essas 

dimensões e, por isso, possuem um potencial educacional que 

podemos (quiçá, devamos) utilizar para conduzir nossos alu-

nos ao ato  filosofar.  Seja através dos filmes, das animações, 

animes, mangás e HQs (em volumes físicos ou digitais), séries 

ou plataformas de streaming, o reino da imagem, inegavelmen-

te faz parte de nosso cotidiano.  
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Nossos alunos (por vezes nós também) consomem 

cada vez mais essas formas de arte e, na medida em que con-

somem e reproduzem tais formas, elas moldam a realidade de 

que fazem parte, vivem, comunicam-se e relacionam-se. Seja 

parodiando-a, problematizando-a ou mesmo expondo-a em 

seu caráter absurdo, tais manifestações artísticas ligam-se a 

aspectos fundamentais da existência humana. Em ressonância 

a essa ideia, a Filosofia, ao contrário das demais disciplinas 

que possuem um objeto de estudo muito delimitado, no fundo 

é uma atividade reflexiva que, através de todo seus conceitos, 

argumentos, discussões e escolas de pensamento, no fundo 

trata-se uma atividade reflexiva sistemática e metódica sobre 

certos problemas fundamentais da existência humana.  Por 

mais estranho que possa parecer em um primeiro momento, é 

importante compreender que a filosofia é capaz de florescer 

em terrenos que não são obviamente filosóficos e que, justa-

mente por sua natureza, ela deixa-se atingir por tudo aquilo 

que o ser humano faz7. É perfeitamente possível, como a pró-

pria tradição tem mostrado, tratar e refletir sobre problemas 

filosóficos de  diversas formas, seja através de ensaios, trata-

dos, artigos – formas mais ‘consagradas’ – ou mesmo  através 

do teatro e da literatura (vide os casos de Jean-Paul Sartre, 

Albert Camus e Fiódor Dostoiévski p.ex.). A filosofia, e por 

vezes também a literatura, volta-se para as questões mais fun-

damentais da vida humana. Em nossa sociedade contemporâ-

nea, na qual a imagem é (oni)presente podemos encontrar 

outros parceiros para a filosofia: o cinema e as historias em 

quadrinhos (HQs). 

                                                            
7 Cf. CABRERA, Julio. O cinema pensa – uma introdução à filosofia atra-
vés do cinema. Rocco: Rio de Janeiro, 2006.  



Anais do II Seminário Integrado em Filosofia e Educação 

118 

 

O caso do cinema e de suas possíveis relações e diá-

logos com a  filosofia, tem sido alvo de diversos estudiosos 

como Julio Cabrera, Slavoj Zyzek, Gilles Deleuze e James Co-

nant, por exemplo. A partir, no mínimo, da segunda metade 

do século XX em diante, surgiram também alguns cineastas 

que trouxeram, de forma intencional ou não, questões filosófi-

cas para seus filmes. Entre tais cineastas podemos citar Ingmar 

Bergman (O Sétimo Selo) Stanley Kubrick (2001, uma odisseia no 

espaço e Laranja Mecânica), David Lynch (Twin Peaks), Lars Von 

Trier (O Anticristo e Dogville), Lilly e Lana Wachowski (Ma-

trix), etc. No caso dos quadrinhos, a partir das décadas e 1970-

80, especialmente, surge uma leva de roteiristas influenciada 

(direta ou indiretamente) por discussões filosóficas, e por isso 

tais discussões também se fazem, de alguma maneira, presen-

tes, também, em suas obras. Em obras de roteiristas como 

Alan Moore (Watchmen, V de Vingança e Monstro do Pântano), 

Neil Gaiman (Sandman), Art Spiegelman (MAUS), Frank Mil-

ler (Batman, o cavaleiro das trevas) e Grant Morrison (Homem 

Animal e Os Invisíveis), por exemplo, podemos encontrar dis-

cussões em torno de problemas ligados à política, à ética, aos 

limites do conhecimento humano, aos impactos gerados pelo 

avanço científico e tecnológico no planeta Terra e na concep-

ção de ser humano, bem como debates em torno da condição 

humana, etc. Diante disso, parece-nos viável a utilização de 

ambas as manifestações artísticas, cinema e historias em qua-

drinhos, no ensino de Filosofia.  A questão que se levanta ago-

ra é ‘como fazer isso’? Para explorar as formas de utilização de 

tais recursos, conforme dito anteriormente nos valeremos da 

ideia de ‘conceito-imagem’ desenvolvida por Julio Cabrera 

que, como o próprio autor afirma, não são exclusividade do 
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cinema, podendo ser encontrados também na literatura, na 

poesia, nas alegorias, mitos e (por que não?) também nos qua-

drinhos.  

Antes de prosseguir, no entanto, precisamos fazer al-

guns apontamentos com relação à natureza da Filosofia na 

educação básica e de seus objetivos. Como aponta Ronai Ro-

cha8, é preciso pensar pedagogicamente a Filosofia, de manei-

ra a enfocar as operações que efetivem uma aprendizagem e, 

para isso, pensar numa proposta de ensino que intercepta exi-

gência filosófica e sentido pedagógico. Para tornar a Filosofia 

significativa em relação aos objetivos gerais, formativos do 

Ensino Médio e aos objetivos específicos da própria Filosofia, 

é preciso materializar no trabalho em sala de aula o funciona-

mento dos dispositivos que tornam filosóficos uma conversa, 

uma discussão, uma narrativa, um filme, uma história. Em 

outras palavras, criar condições efetivas para que ela não se 

reduza a um mero conjunto de conteúdos e informações des-

providas de conexão com a realidade, mas seja pensada como 

uma atividade de apropriação por parte dos alunos dos pro-

cedimentos do trabalho filosófico e suas características essen-

ciais tais como problematização, elaboração conceitual, proce-

dimentos argumentativos, dando ênfase na enunciação, colo-

cando à disposição desse processo o conhecimento gerado ao 

longo da história da Filosofia. 

 

Portanto, a necessidade a necessidade de o traba-
lho em sala de aula  afirmar a especificidade do 

                                                            
8 ROCHA, Ronai Pires da. Ensino de Filosofia e Currículo. Vozes: Pe-
trópolis, 2008. 
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discurso filosófico implica a construção de refe-
rências, cognitivas, metodológicas e informativas, 
mas a garantia da viabilidade deste trabalho é for-
necida pelo trânsito pela linguagem e a cultura. 
Em suma: pelo trânsito de mão dupla entre saber e 
experiência. Daí que estratégias didáticas exigem, 
por parte dos professores, além da óbvia formação 
e atitude filosóficas, um amplo conhecimento do 
imaginário da cultura e das vivências em que os 
alunos se situam, patentes nas linguagens de que 
se servem para construir suas justificativas de gos-
to, de juízos morais, escolhas existenciais, etc.9 

 

Muitas vezes falta em sala de aula gerar as condições 

que possibilitem ao pensamento aparecer como ‘necessidade’ 

e que, assim, desencadeie a curiosidade, a apreensão e a con-

sequente compreensão do problema. Através desse trânsito 

entre linguagem e cultura, entre tradição filosófica e experiên-

cia abre-se a possibilidade de efetivarmos o papel da aula de 

Filosofia como um lugar privilegiado de análise e produção 

do pensamento com os alunos, criando as condições necessá-

rias para pôr o pensamento em movimento. No entanto dado 

que no Ensino Médio não se pretende (e nem se poderia) fazer 

um curso de graduação, deve haver uma didática da Filosofia 

para o nível médio10. Nesse intuito, precisamos estar atentos 

às relações entre os aspectos lógicos e psicológicos do conceito 

(ou argumento) em transposição11. Isso significa dizer que de 

um lado temos a matéria, o conteúdo, o conceito; do outro, 

                                                            
9  ROCHA, Ronai Pires da. Ensino de Filosofia e Currículo. Vozes: Pe-
trópolis, 2008. p 12. 
10 Idem. p. 80. 
11 Idem. p. 106. 
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temos o estudante com seus esquemas conceituais. No proces-

so de apropriação de conceitos a aprendizado de uma disci-

plina qualquer, o chão conceitual do estudante é o único ponto 

de partida possível.  

A Filosofia, dada sua característica, trata de aspectos 

e temas universais que dizem respeito, em certa medida, a 

todos os seres humanos. No entanto, se os conteúdos e os pro-

blemas da Filosofia dizem respeito a temas muito gerais, que 

tocam a todos os seres humanos, cada um de nós terá modos 

muito específicos de encontra-los, bem como de achegar-se a 

eles. Por sua própria natureza e história a Filosofia, pode natu-

ralmente vir a ser um momento curricular de percepção da unidade, 

da complexidade e da riqueza do espírito humano12, Com esse obje-

tivo, o conceito-imagem – no cinema e nos quadrinhos –

apresenta-se como uma via de acesso a tais problemas e con-

teúdos, pela sua capacidade de criar envolvimento e engaja-

mento no espectador/leitor. Para Cabrera13, o cinema, com 

sua linguagem, é capaz de causar um impacto emocional no 

espectador. Tal impacto é gerado justamente pelo conceito-

imagem, que cria uma via de acesso e envolvimento do espec-

tador com a historia, os personagens, as situações e problemas 

exibidos na narrativa. Cabe ressaltar, no entanto, que os con-

ceitos-imagem são estruturados e funcionam como uma expe-

riência que é preciso ter para se compreender e utilizar o con-

ceito. O impacto emocional gerado pelo conceito-imagem po-

de dizer, ao mesmo tempo, algo a respeito do mundo, da na-

tureza, da sociedade, da moral, da política, etc. - pelo menos 

                                                            
12 Idem. p. 42 
13 CABRERA, Julio. O cinema pensa – uma introdução à filosofia através 
do cinema. Rocco: Rio de Janeiro, 2006. 
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no âmbito da narrativa em questão. Tal impacto emocional, 

como destaca o autor, é fundamental para a eficácia cognitiva 

da técnica cinematográfica. A linguagem do cinema é forjada 

pela articulação entre imagem e som, entre roteiro e atuação, 

de modo que sua compreensão requer um tipo de participação 

afetiva.  

No caso das historias em quadrinhos, descritas como 

arte sequencial por Will Eisner, as imagens são utilizadas, em-

pregadas e articuladas em uma ordem específica com o objeti-

vo de criar uma narrativa gráfica e/ou dramatizar uma ideia. 

Dessa forma, é possível aos quadrinhos, gerar uma sequencia-

lidade (a maneira como a narrativa se articula em ordem lógi-

ca, porém fragmentada temporalmente), exigindo, assim, 

perspicácia e participação  por parte do leitor. Os desenhos e 

quadros em uma história em quadrinhos são escolhas, pois 

neles não se “mostra tudo” (por questões técnicas e de espa-

ço). Portanto, ao ler, o leitor precisa “preencher” esses espa-

ços14. Percebemos, assim, que os quadrinhos podem suscitar a 

reflexão, a pesquisa e a abstração, servindo como ponto de 

partida, problematização ou uma captação de interesse para 

um debate sobre ideias, conceitos ou problemas específicos. 

 

O professor de Filosofia no nível médio parte de 
uma situação pedagógica na qual os problemas fi-
losóficos se apresentam nas mais variadas formas 
e situações. Os problemas da Filosofia se apresen-
tam sempre que na cultura há uma situação que 
nos permite reavaliar nossos critérios, nossos con-

                                                            
14 Cf. EISNER. Will. Quadrinhos e arte sequencial. Martins Fontes: São 
Paulo, 2010. 
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ceitos e limites mais fundamentais. Filmes, poe-
mas, romances, situações do cotidiano podem con-
ter e apresentar problemas e situações filosóficas.15 

 

A utilização dos conceitos-imagem no ensino de filo-

sofia se mostra como uma ferramenta valiosa, desde que bem 

direcionada, pois favorece a conexão de aspectos conceituais 

(lógico-racionais) e sensíveis (páticos), além de permitir uma 

discussão entre diversas áreas dos saberes com a realidade. 

Obviamente, esta “realidade” (do cinema ou dos quadrinhos) 

está amparada por todo aparato, técnicas e recursos cinemato-

gráficos, bem técnicas de impressão, narrativa e design; nem 

por isso, mostra-se menos útil, pois se caracteriza pela consti-

tuição de uma “impressão da realidade” e pela capacidade de 

apresentar qualquer coisa, até a mais fantástica e inverossímil, 

com aparência de realidade. O cinema representa, neste aspec-

to e através de uma leitura filosófica, asserções imagéticas a 

respeito da realidade, que podem ser – da mesma forma que 

uma proposição da filosofia ou das ciências – verdadeiras ou 

falsas16. 

Como sabemos a sociedade contemporânea vivencia 

profundas transformações marcadas pelas tecnologias da in-

formação e da comunicação. Com ela (a tecnologia), tem-se 

maior autonomia, além de conforto e melhor qualidade de 

vida e com menos esforços. Porém, “como consequência (sem 

fazermos nenhum juízo de valores), as tecnologias alteram o 

                                                            
15 ROCHA, Ronai Pires da. Ensino de Filosofia e Currículo. Vozes: Pe-
trópolis, 2008. p 127. 
16 Cf. CABRERA, Julio. O cinema pensa – uma introdução à filosofia 
através do cinema. Rocco: Rio de Janeiro, 2006. p.40. 
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comportamento, transformando a maneira de se pensar, agir e 

sentir.”17  

Neste sentido, pode-se dizer que utilizar os conceitos-

imagem do cinema e dos quadrinhos no processo de ensino 

aprendizagem possibilita ao sujeito que aprende (e também ao 

que ensina) ter um novo olhar, extrair valores conforme suas 

possibilidades humanas e, assim, ter uma relação com o co-

nhecimento de forma mais significativa bem como com o es-

paço escolar. Para compreender, portanto como, cinema e 

quadrinhos podem contribuir para o ensino de Filosofia é 

fundamental que investiguemos suas linguagens e seus mo-

dos de modos de significação.  

No caso do cinema, precisamos olhar para a monta-

gem do filme, pois é através dela que o ‘cinema pensa’. A par-

tir da montagem as imagens apresentadas ao espectador ad-

quirem dinâmica, oferecendo lógica e sentido à projeção, am-

pliando, assim, o potencial sugestivo da imagem.  Em se fa-

lando dos quadrinhos, ao examinarmos uma obra como um 

todo, a disposição de seus elementos específicos assume a 

característica de uma linguagem18. A configuração geral de 

uma história em quadrinhos, geralmente, se dá pela sobrepo-

sição de palavra e imagem. Por isso, o leitor precisa exercer 

suas habilidades interpretativas visuais e verbais. A leitura, de 

um quadrinho, portanto, é também um ato de percepção estética e 

de esforço intelectual19. É pela linguagem que o cinema e as his-

                                                            
17 KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologia: o novo ritmo da infor-
mação. Papirus: São Paulo, 2007. p.15 
18 EISNER. Will. Quadrinhos e arte sequencial. Martins Fontes: São 
Paulo, 2010. 
19 Idem, p. 9. 
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tórias em quadrinhos se constituem como discurso com códi-

gos específicos. Cabe frisar, no entanto, que para ser possível 

ao cinema e aos quadrinhos tornarem-se encaminhamentos ao 

pensar filosófico, é necessário que nos disponhamos a ler (as-

sistir) o filme e a ler o quadrinho filosoficamente, identificando 

seus conceitos-imagem.   

Dessa forma, a linguagem cinematográfica e das his-

tórias em quadrinhos se apresentam como possibilidades ins-

tauradoras de sentido. Sentido esse, dotado não apenas de um 

elemento lógico-racional, mas também afetivo e que, por isso, 

possui usos possíveis no campo educacional. O cinema e os 

quadrinhos conceitualizam imageticamente – com isso, impli-

cam um certo páthos – àquilo a que se referem: a ética, o ho-

mem, a sociedade, a justiça, a identidade, etc., articulando e 

proporcionando inteligibilidade. Com seus roteiros, imagens, 

cortes de câmera, efeitos, construção de páginas, ou seja, com 

a sua estrutura narrativa são capazes de suscitar questiona-

mentos, levantar dúvidas, estimular reflexões, ilustrar ideias e 

reconstruir fatos históricos. Para o conceito-imagem, a ima-

gem não possui apenas uma eventual função de ‘auxiliar’ das 

ideias, mas o que interessa da imagem é a capacidade de po-

der interagir com elas (as ideias), modificando seus sentidos 

e/ou intensificando sua compreensão20. O cinema, em especí-

fico, proporciona uma superpotencialização das possibilida-

des conceituais da literatura (e da filosofia) ao intensificar, por 

meio dos elementos constitutivos da sua linguagem, a “im-

pressão” da realidade e, por isso, instaura a experiência que 

                                                            
20 CABRERA, Julio. De Hitchcock a Greenaway pela história da filosofia: 
novas reflexões sobre cinema e filosofia. São Paulo: Nankin editorial, 
2007. 
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possibilita o desenvolvimento – e apreensão – do conceito, 

com o consequente impacto emocional que o caracteriza.  

Diante disso, considerando a importância e a presen-

ça do domínio do imagético na sociedade contemporânea, ao 

invés de nega-los ou rejeita-los a priori, faz-se necessário a in-

vestigação das formas pelas quais esses elementos podem con-

tribuir para a educação, especialmente no que tange o ensino 

de Filosofia. A noção de conceito-imagem, desenvolvida por 

Cabrera, nos permite perceber como o cinema e as historias 

em quadrinhos constituem vias de acesso ao conhecimento 

filosófico, possibilitando, assim, uma eficácia cognitiva pelo 

fato de envolver as dimensões lógico-racional e afetiva (sensí-

vel) do ser educado.  

A filosofia, por sua própria natureza, deixa-se tocar 

por tudo aquilo que o ser humano faz21 e, em certa medida, 

por tudo aquilo que faz parte de sua existência: o mito, a reli-

gião, a ciência e tecnologia, por exemplo. Autores como Ni-

etzsche, Schopenhauer, Heidegger e os existencialistas pro-

blematizaram a racionalidade puramente lógica (logos) com a 

qual os filósofos comumente pensaram/pensam o mundo, 

inserindo outro elemento: um elemento afetivo (páthos). Di-

versos autores já haviam tematizado a questão do elemento 

pático, mas os autores citados foram além, e o incluíram na 

racionalidade como um elemento de acesso ao mundo. Dessa 

forma, “o pathos deixou de ser um ‘objeto’ de estudo, a que se 

pode aludir exteriormente, para se transformar em uma forma 

de encaminhamento.”22. É nesse sentido de encaminhamento 

                                                            
21 CABRERA, Julio. O cinema pensa – uma introdução à filosofia através 
do cinema. Rocco: Rio de Janeiro, 2006. p.15. 
22 Idem, p. 16. 
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ao pensar que os conceitos-imagem interessam ao ensino-

aprendizagem da Filosofia.  

Antes de prosseguir é importante esclarecer que não 

se objetiva defender uma superioridade epistêmica do páthos 

em relação ao logos, ou o contrário. Tampouco de resolver o 

longo debate filosófico ‘razão versus sentidos’ debatido lon-

gamente ao longo da historia e traduzido de forma muito 

perspicaz, por exemplo, na pintura “A Escola de Athenas”, pin-

tada entre os anos de 1509-10 por Rafael Sanzio, na qual ao 

centro vemos Platão e Aristóteles, mestre e discípulo dialo-

gando. Platão aponta para cima, indicando o mundo das Idei-

as (conhecimento das Ideias Puras, eternas e imutáveis), en-

quanto Aristóteles está com sua mão espalmada para o chão, 

chamando atenção para a realidade concreta. Através desse 

exemplo imagético, buscamos apontar o reconhecimento de 

um fato: somos logos, mas também páthos. Essa é nossa condi-

ção. Ou seja, trata-se de pensar, os caminhos e possibilidades 

da educação filosófica a partir de uma compreensão "logopáti-

ca", racional e afetiva. Somos constantemente afetados por 

discursos (logos) que contem em si um germe-motivador 

(“pathos” da ação) e um conceito (ação do “logos”). Saber utili-

zar discursos e narrativas de modo a produzir motivação, es-

timular o questionamento, oportunizar a reflexão e otimizar o 

ensino aprendizagem é, em certa medida, uma das tarefas do 

educador. 

Em vários sentidos, podemos afirmar que um profes-

sor não é apenas aquele indivíduo que repassa conhecimentos 

como fonte de verdades, ele tem que ir além, para motivar e 

dinamizar o ensino aprendizagem. Em sua obra Pedagogia da 

Autonomia, Paulo Freire afirma que “ensinar não é transferir 
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conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou a 

sua construção”23. Geralmente ao tratar de assuntos e temáticas 

filosóficas, por vezes, dizemos que para se apropriar de um 

problema filosófico não basta simplesmente entendê-lo como 

um enunciado, um ‘falar sobre’, é preciso vive-lo, senti-lo, 

como se nossas bases de sustentação habituais fossem afetadas 

diretamente por esse problema. A arte, por sua própria natu-

reza, tem a capacidade de afetar os indivíduos, pois se liga à 

sensibilidade (aisthesis). Mesmo não tendo abordado frontal-

mente a dimensão estética do homem em suas obras, de acor-

do com Freire “a necessária promoção da ingenuidade à criticidade 

não pode ou não deve ser feita à distância de uma rigorosa formação 

ética ao lado sempre da estética. Decência e boniteza de mãos da-

das”24. Diante de tal ideia podemos afirmar que no processo de 

ensino aprendizagem, a fruição estética, a utilização da arte, 

pode constituir um importante instrumento problematizador 

e formador, pois através dela temos a capacidade de refletir de 

maneiras, talvez, ilimitadas acerca dos diversos aspectos da 

existência do ser humano.   

De acordo filósofo alemão Johann Schiller, por exem-

plo, o elemento estético constitui uma via de acesso, aperfei-

çoamento e educação do ser. A arte é lúdica e toca em nossa 

dimensão afetiva, pois proporciona jogos de imaginação liga-

dos à criação e a contemplação da dimensão do belo. Através 

de tais jogos, a razão e a sensibilidade podem incitar nos indi-

víduos o desejo e a liberdade de aperfeiçoar aquilo que conhe-

                                                            
23 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – saberes necessários à pratica 
educativa. Paz e Terra: Rio de Janeiro, 1996. p. 25 
24 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – saberes necessários à pratica 
educativa. Paz e Terra: Rio de Janeiro, 1996. p. 34 
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cem e percebem. Além disso, a imaginação pode despertar os 

sentimentos essenciais a uma vida ética. Por esse motivo, 

Schiller critica a fragmentação do ser humano e do conheci-

mento pela ruptura entre sensibilidade e razão. 

 

Todos os outros exercícios dão à mente uma habi-
lidade particular qualquer, mas colocam-lhe para 
isso também um limite particular; somente o esté-
tico conduz ao ilimitado. Todo outro estado em 
que podemos nos encontrar remete-nos a um ante-
rior e necessita de um seguinte para sua dissolu-
ção; somente o estético é um todo em si mesmo, 
pois reúne em si todas as condições de sua origem 
e continuidade. Somente aqui nos sentimos como 
que arrancados do tempo; e nossa humanidade se 
manifesta com uma pureza e integridade, como se 
não tivesse experimentado ainda nenhum dano 
pelo efeito de forças externas25.  
 

 O cinema, considerado a sétima arte, com sua lin-

guagem, é capaz de causar um impacto emocional (pático) no 

espectador, causar um ‘abalo’ em seu ser, criando, assim, pos-

sibilidades para que o professor conduza à construção do co-

nhecimento através de um elemento lúdico e afetivo. Cabe 

ressaltar que impacto emocional é diferente de efeito dramáti-

co. Este último refere-se unicamente ao sentimento despertado 

(melancolia, tristeza, alegria, etc.) por uma narrativa, mas sem 

nenhum conteúdo epistêmico. O impacto emocional, por ou-

                                                            
25 SCHILLER, Johann Christoph Friedrich. Sobre a educação estética do 
homem numa série de cartas. (Vigésima segunda carta). In: DUARTE, 
Rodrigo (Org.). O belo autônomo. Textos clássicos de estética. Autên-
tica, Belo Horizonte: 2017.p.152-153. 
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tro lado, cria uma via de acesso e envolvimento com a história, 

os personagens, situações e problemas expostos. Dessa forma, 

cria engajamento, ao permitir uma apropriação das questões, 

dramas e situações presentes na narrativa. Como, no entanto, 

eles fazem isso? Com sua linguagem.  

Através da linguagem é que os filmes e os quadri-

nhos se constituem como um discurso com códigos específi-

cos, criando um canal de comunicação composto por imagens, 

sons, movimento, escrita e/ou silêncios. Não somos impacta-

dos apenas pelo que um filme conta ou pela história que um 

quadrinho conta, mas também pelo como contam. Compreen-

der as suas linguagens nos possibilita entender como o ambos 

criam um discurso capaz de enunciar algo que nos faz pensar. 

A linguagem das narrativas quadrinística e cinematográfica, 

como dito anteriormente, criam no espectador um impacto 

emocional. É importante perceber que o elemento emocional 

não desaloja ou exclui o elemento racional, mas o redefine. O 

potencial educacional do cinema e dos quadrinhos se dá a 

partir do momento em que afirmam (ou negam) algo e o es-

pectador/leitor é levado a compreender seus sentidos sendo 

impactado e refletindo sobre aquilo que vê ou lê. Os meca-

nismos pelos quais ambas as artes estabelecem de forma pro-

positiva alguma coisa, algum discurso sobre algo resulta das 

suas linguagens estruturantes. É pelas suas linguagens estabe-

lecem seus possíveis nexos com a educação, pois é a partir 

dela (linguagem) que podemos falar em significação. E a signi-

ficação indica a natureza cognitiva da relação estabelecida 

com o espectador/leitor. Por meio da linguagem é que somos 

capazes de produzir significados das nossas experiências dos 

nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Nesse 
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sentido é a linguagem que nos permite criar, significar ou res-

significar a realidade. Não há pretensão, no entanto, aqui de 

definir o cinema ou os quadrinhos, mas sim de considera-los 

para propósitos filosóficos e educacionais.  

O conceito-imagem deve ser entendido como uma 

espécie de proposição-guia ou a ideia-guia que perpassa e 

confere unidade a todas as cenas e elementos de um filme ou 

de uma história em quadrinhos. Nesse proceso, é importante 

frisar aqui a importância da ‘situação’ para o desenvolvimento 

do conceito-imagem. As situações são o lugar onde os concei-

tos se encontram, interagem e se desdobram da mesma forma 

que as proposições na filosofia escrita. As situações apresen-

tam objetos, personagens, espaços, ruídos, silêncios, todos 

elementos conceituais. Logo, as situações afirmam algo, como 

o fazem as proposições, mas por outros tipos de dispositivos 

semânticos. Para encontrar o conceito-imagem “é preciso tentar 

captar qual é a reflexão global ou plena que o filme procura fazer”26. 

A imagem, ao contrário do que possa parecer em uma análise 

superficial, é tão seletiva quanto a proposição escrita e ambas 

expressam (ou “dizem algo”) na estreita medida em que ex-

cluem, negam ou rejeitam. Toda proposição e toda imagem 

são afirmações, negações, um contraste do qual surge signifi-

cação. Em certo sentido, podemos afirmar que esse é um me-

canismo de predicação. Como filósofos – ou  indivíduos com-

prometidos com o saber filosófico – devemos fugir do aparen-

te ‘iconismo’ do cinema e descobrir as dimensões abstratas 

(conceituais) da imagem. Em outras palavras, é necessário 

deslocar uma concepção fotográfica do cinema, para uma con-

                                                            
26 CABRERA, Julio. O cinema pensa – uma introdução à filosofia através 
do cinema. Rocco: Rio de Janeiro, 2006. p.24. 
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cepção reflexiva. O cinema faz asserções e, ao fazê-lo, é tão 

bipolar (possibilidade de ser “verdadeiro” ou “falso”) quanto 

a proposição e, portanto, arrisca-se à falsidade e à inadequa-

ção. A imagem, no cinema e nos quadrinhos, não é exaustiva, 

não impede a imaginação do espectador/leitor como podem 

dizer ou sugerir alguns. A imagem vive de sua não exaustivi-

dade, de sua insuficiência, pois expressa na medida em que é 

incompleta e fragmentária, deixa o que mostra sempre rodea-

do de sombras, estabelecendo uma relação interna entre o que 

mostra e o que escamoteia27.  

Além disso, são estruturados e funcionam como uma 

experiência que é preciso ter para se compreender e utiliza-los. 

De modo que por mais que um indivíduo leia a sinopse ou o 

roteiro de um filme ou mesmo que alguém lhe narre o filme, 

descreva seus personagens e suas motivações, nada substitui-

rá a experiência de assistir ao filme. Da mesma forma, mesmo 

que um indivíduo leia a sinopse de um quadrinho, leia críticas 

ou comentários na internet, nada substituirá a experiência de 

ler o quadrinho – o mesmo também pode ser dito a respeito de 

qualquer texto filosófico.  

Como dito anteriormente para tornar possível a utili-

zação de ambas as formas de arte como encaminhamentos ao 

pensar filosófico, é necessário que nos disponhamos a lê-las 

nessa perspectiva. Além disso, é preciso nos atentarmos para 

os mecanismos de predicação, para a forma como um filme ou 

um quadrinho faz asserções e constrói sua narrativa, estabele-

cendo significados, articulando com as situações expressas. 

                                                            
27 Cf. CABRERA, Julio. De Hitchcock a Greenaway pela história da filoso-
fia: novas reflexões sobre cinema e filosofia. São Paulo: Nankin editorial, 
2007. p.21. 
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James Conant, afirma que quando um filme, por exemplo, 

corta de um plano para o seguinte, a fim de assisti-lo, isto é, a 

fim de sermos capazes de ver esses planos consecutivos como 

visualizações do que está acontecendo no mundo do filme, 

precisamos entender o princípio de unidade que governa sua 

conexão. Com o objetivo de compreender o que significa assis-

tir a um filme e, com isso, extrairmos dele, algum conteúdo 

epistêmico, Conant, aponta que precisamos considerar suas 

várias dimensões de unidade. São elas: 

 

[...] uma dimensão temporal: dois planos consecu-
tivos, por exemplo, podem representar duas ações 
tendo lugar em sucessão temporal imediata, mas 
eles também podem representar ações paralelas 
(duas ações tendo lugar ao mesmo tempo, mas em 
lugares diferentes). [...] Podemos considerar tam-
bém a existência de  uma dimensão espacial (de 
modo que podemos perguntar: acaso aquilo que é 
representado em dois planos consecutivos está 
acontecendo no mesmo lugar ou em lugares dife-
rentes?). [...] Há também uma dimensão causal 
(podemos perguntar: acaso o primeiro evento cau-
sa o segundo? Ou vice-versa?, ou eles são causal-
mente independentes um do outro?). [...] Existe 
uma dimensão de ponto de vista (podemos per-
guntar: acaso a imagem na tela representa como as 
coisas parecem de um ponto de vista de alguém 
no mundo do filme?, se sim, ponto de vista de 
quem é ele?). [...] Uma dimensão de objetividade 

(acaso uma imagem no filme representa alguma 
coisa que está acontecendo no mundo de um fil-
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me?, ou meramente alguma coisa que é imaginada 
ou temida ou alucinada por alguém no filme?)28. 

 

Ao assistir a um filme, se pretendemos compreende-

lo e, mais ainda, se pretendemos extrair dele alguma dimen-

são significativa e/ou mesmo utiliza-lo como encaminhamen-

to ao pensar, tais dimensões devem sem consideradas. Perce-

bemos que aquilo que Conant chama de “mundo de um fil-

me” não é apenas o conjunto de coisas (objetos materiais) pre-

sentes na narrativa, mas uma estrutura ontológica, uma rela-

ção estruturante entre o(s) personagem(s) e seu ambiente, não 

se restringe ao conjunto das coisas ficcionais (personagens, 

cenários, ações, etc.), mas uma relação do espectador com a 

tela de cinema que estrutura a experiência de assistir a um 

filme. Voltando à noção de conceito-imagem, segundo Cabre-

ra eles compõe “uma linguagem instauradora que precisa passar 

por uma experiência para ser plenamente consolidada [...] o 

cinema é como um ‘fazer coisas com imagens’”29. E como lin-

guagem, o cinema não se contenta em transmitir ou ilustrar o 

conceito, ele é um caminho para a construção do conceito. 

 

A linguagem do cinema é inevitavelmente metafó-
rica, inclusive quando parece ser totalmente literal, 
como nos “filmes realistas”. O fato de um certo 
texto (literário ou cinematográfico) ser fictício, 
imaginário ou fantástico não impede em absoluto 

                                                            
28 CONANT, James. O mundo de um filme. In :TECCHIO, Jônadas. 
WILLIGES, Flavio (Org.). Filosofia e Cinema – uma antologia. Nepfil: 
Pelotas, 2020. p.128. (Grifos nossos) 
29 CABRERA, Julio. O cinema pensa – uma introdução à filosofia através 
do cinema. Rocco: Rio de Janeiro, 2006. p.21. 
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o caminho para a verdade. Ao contrário, através 
de um experimento que nos distancia extraordina-
riamente do real cotidiano e familiar, o filme pode 
nos fazer ver algo que habitualmente não vería-
mos. Talvez precisemos ver um bom filme de ter-
ror para nos conscientizarmos de alguns dos hor-
rores desse mundo30.  

 

Analisando o caso do cinema, em específico, ele pode 

educar a razão, os sentidos e a sensibilidade (aisthesis), geran-

do um impacto emocional do qual pode derivar uma reflexão 

e conduzir à elaboração (ou reelaboração) de conteúdos filosó-

ficos, históricos, sociais, etc. Os conceitos-imagem não podem 

ser definidos de uma forma ‘fechada’ absoluta, definitiva, mas 

possuem certas características que nos permitem compreende-

los e identifica-los, a saber:  

• Um conceito-imagem é instaurado e funciona 

no contexto de uma experiência que é preciso ter para que 

se possa entender e utilizar esse conceito. Em outras pala-

vras, ele proporciona uma experiência ao espectador. Para 

isso, utiliza-se de uma linguagem estética para permitir 

uma ‘participação’ de quem assiste ao filme31.  

• Ao proporcionar uma experiência, o conceito-

imagem gera um impacto emocional (diferente de ‘efeito 

dramático’) que tem algo a dizer. Portanto, a abordagem do 

conceito-imagem é logopática. Em outras palavras, possui 

                                                            
30 Idem. p. 26-27. 
31 Cf. CABRERA, Julio. O cinema pensa – uma introdução à filosofia 
através do cinema. Rocco: Rio de Janeiro, 2006. p.21. 
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um elemento racional lógico-discursivo (logos), mas tam-

bém um elemento emocional (páthos).32   

• Através da experiência que instaura e do im-

pacto emocional que gera, o conceito-imagem possui pre-

tensões de ‘universalidade’. Isso quer dizer que ele é colo-

cado “como se fosse”, ou seja, possui uma verdade posta. 

No entanto, tal verdade não é posta no sentido da “neces-

sidade”, mas sim da “possibilidade”. O discurso, então, ge-

ra a sensação de que o espectador/observador poderia pas-

sar por aquilo que é mostrado, contado33.  

• Aqui podemos nos questionar: onde estão os 

conceitos-imagem em um filme? De acordo com Cabrera, 

eles podem ser vistos no filme como um todo ou em uma 

cena ou trecho específico. O filme, tomado como um todo, 

pode ser entendido como uma construção composta por 

‘pequenos conceitos-imagem’ que discursam defendendo 

(ou negando) alguma questão ou assunto que está sendo 

abordado. Cabe aqui frisar que o cinema não traz uma res-

posta àquilo que se propõe ou daquilo que fala, mas traz a 

possibilidade de levantarmos questões e refletirmos a seu 

respeito, mesmo quando os responsáveis pela obra tentam 

veicular certas ideias e valores34.  

• Os conceitos-imagem podem ser desenvolvidos 

tanto em um aspecto literal como em um nível ultra abstra-

to (metafórico, alegórico ou simbólico). E é justamente essa 

característica que possibilita uma reflexão filosófica a partir 

do cinema. Mesmo quando se trata de uma filme absolu-

                                                            
32 Idem, p. 22. 
33 Idem, p. 23 
34 Idem, p.23-25. 
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tamente fantástico ou irreal, o cinema apresenta, mediante 

tais recursos (monstros, criaturas fantásticas, distopias, en-

contros e desencontros impossíveis, pessoas que voam, etc.) 

problemas relacionados ao ser humano, afinal são pensa-

dos e realizados por seres humanos. No nível dos concei-

tos-imagem, “os filmes representam situações possíveis, 

pessoas possíveis, algo que poderia acontecer a qualquer 

um no plano conceitual de sentido, embora não pudesse 

acontecer no plano empírico”35.  

• Conceitos-imagem não são categorias estéticas. 

Portanto, não definem se um filme é bom ou ruim. O que 

interessa filosoficamente é como o filme cria e desenvolve 

conceitos36.   

• Os conceitos-imagem não são exclusividades do 

cinema. Várias outras manifestações artísiticas os possuem 

e utilizam. A literatura, por exemplo, “instaura uma expe-

riência em quem lê, exerce um impacto emocional, tem pre-

tensão de verdade e universalidade e desenvolve conceitos 

em níveis abstratos e metafóricos”.37 Cabe ressaltar, no en-

tanto, que mesmo não sendo uma exclusividade do cinema, 

os conceitos-imagem presentes nos filmes diferem daqueles 

encontrados na literatura, na filosofia e também nas histo-

rias em quadrinhos. Tal diferença é, no entanto, de caráter 

técnico.  

• Os conceitos-imagem propiciam soluções lógi-

cas, epistêmicas e moralmente abertas e problemáticas para as 

                                                            
35 Idem, p. 26. 
36 Idem, p. 27 
37 Idem, p. 28 
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questões filosóficas que aborda.38 Tal característica se deve, 

sobretudo, ao caráter polissêmico da arte. 

O que podemos perceber aqui é que as imagens não 

apenas ilustram ideias, mas constituem certo tipo de conceito 

compreensivo do mundo. É preciso frisar que o conceito-

imagem, assim, compõe “uma linguagem instauradora que pre-

cisa passar por uma experiência para ser plenamente consoli-

dada. [...] o cinema é como um “fazer coisas com imagens”. E 

como linguagem, o cinema não se contenta/limita em trans-

mitir ou ilustrar o conceito, ele é um caminho para a construção 

do conceito. O cinema cria e nos dá formas de ver e compre-

ender a realidade da qual fala. Muitas vezes ao fazer isso, as 

suas narrativas  participam das nossas idealizações sociais, 

dos nossos anseios, medos, dilemas, e também das nossas 

utopias. Assistimos a filmes e com a linguagem do cinema, 

essencialmente metafórica, alegórica, também nos expressa-

mos, imaginária, artística e politicamente.  

 

A linguagem do cinema é inevitavelmente metafó-
rica, inclusive quando parece ser totalmente literal, 
como nos “filmes realistas”. O fato de um certo 
texto (literário ou cinematográfico) ser fictício, 
imaginário ou fantástico não impede em absoluto 
o caminho para a verdade. Ao contrário, através 
de um experimento que nos distancia extraordina-
riamente do real cotidiano e familiar, o filme pode 
nos fazer ver algo que habitualmente não vería-
mos. Talvez precisemos ver um bom filme de ter-

                                                            
38 Idem, p. 33 



Projeto de Extensão 

Racionalidade e Intencionalidade 

139 

 

ror para nos conscientizarmos de alguns dos hor-
rores desse mundo39.  

 

As imagens geradas pelo cinema e pelos quadrinhos 

podem ser entendidas como signos icônicos que orientam a 

imaginação do espectador, mais ou menos como os signos 

linguísticos em literatura conduzem o nosso imaginar o mun-

do ficcional literário. Pode parecer estranho, em um primeiro 

momento, admitirmos a possibilidade de se ‘pensar filosofi-

camente’ através das imagens em movimento projetadas em 

um filme ou das narrativas criadas pela mágica do nanquim 

nos quadrinhos e assim constituirmos uma pretensa ideia de 

universalidade, tão importante nas discussões filosóficas. No 

entanto, não podemos nos esquecer de que ao longo de sua 

história, a filosofia admitiu abertamente a legitimidade de 

utilizar a fantasia, metáforas, alegorias, exercícios mentais e 

exemplos extravagantes para o esclarecimento e/ou debate de 

questões filosóficas, vide os exemplos das famosas alegorias 

da caverna e do cocheiro de Platão, o gênio maligno de Des-

cartes, a Terra-Gêmea de Hilary Putnam, o Sísifo de Camus ou 

o conhecido dilema do bonde proposto por Philippa Foot.  

As histórias em quadrinhos e o cinema são um amál-

gama de arte, técnica, divertimento e atividade comercial. As 

suas características técnicas foram geradas e modificadas com 

o aprimoramento das técnicas de impressão, filmagem, foto-

grafia, reprodução e também da diversificação da narrativa 

ficcional. Cabe frisar também que ambos foram criados no seio 

da indústria cultural. A linguagem presente em ambas as for-

mas de arte e os elementos de sua semântica, quando bem 

                                                            
39 Idem, p. 26-27. 
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utilizados, podem ser aliados no ensino. Ao tratarmos de de-

terminados conceitos filosóficos que podem continuar dema-

siado abstratos para o aluno/estudante se ficarmos restritos 

apenas ao texto filosófico, os conceitos-imagem enunciados 

pelos quadrinhos e pelo cinema podem torna-los mais claros 

na medida em que surgem pela união de texto, imagem, mo-

vimento e som. Quando examinamos uma obra em quadri-

nhos como um todo, a disposição dos seus elementos específi-

cos assume a característica de uma linguagem. A configuração 

geral de uma HQ é dada pela sobreposição de palavra e ima-

gem. Por isso, o leitor precisa exercer suas habilidades inter-

pretativas visuais e verbais. As regências da arte (perspectiva, 

simetria, pincelada, traços, etc) e as regências da literatura 

(gramática, enredo, sintaxe e coesão) superpõem-se. Os qua-

drinhos HQs operam com dois dispositivos de comunicação: 

palavras e imagens. E ao emprega-los de modo habilidoso, o 

seu potencial expressivo aumenta, se intensifica, pois opera de 

modo sequencial. A sequencialidade é a maneira como a nar-

rativa se articula em uma ordem lógica, porém fragmentada 

temporalmente. Por esse motivo, exige do leitor não só perspi-

cácia, mas também participação para dar sentido aos eventos 

mostrados. Os quadrinhos permitem a dramatização, criando 

uma certa ludicidade. Assim, ao utilizar uma história em qua-

drinhos ou um filme como ponto de partida, articulador da 

problematização de um tema, o professor pode criar ‘jogos 

dramáticos’ conseguindo uma apreensão maior do tema e, até, 

uma integração maior e mais espontânea do grupo de alunos.  

Nesse intuito, o educador que se pretende democráti-

co deve trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica 

com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis. Nesse 
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sentido, ensinar não se esgota no tratamento do objeto ou con-

teúdo, superficialmente feito, mas se alonga. Não se trata ape-

nas de ensinar conteúdos, mas também a pensar certo, pensar 

criticamente40 e tal pensar encontra, como vimos nos quadri-

nhos e no cinema, importantes aliados. 
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O MAL RADICAL E SUA PECULIARIDADE NO 

PENSAMENTO DE HANNAH ARENDT 

 

Samuel Vitório Barbosa1 

 

 

Introdução 
 
Este trabalho percorre a problemática do mal na pers-

pectiva de Arendt. Sua concepção de mal não está ligada a 
nenhum caráter enigmático. Seu caminho de estudo está posto 
no caminho da ação, fazendo com que o mal entre apenas no 
campo da ética e da moral. Todo pensamento de Arendt acerca 
do mal, está ligado ao campo político. As ideias expostas pela 
autora ao longo de sua obra, fermentam e discutem o modo da 
política se comportar em seu país. 

Pelas experiências vividas por Arendt ao longo de sua 
vida, e principalmente pelos problemas enfrentados em seu 
tempo, ela busca uma resposta ao problema mais importante: 
o Totalitarismo.  Sua filosofia é voltada para as experiências 
vivenciadas durante o Regime Nazista.  

Quando a autora conceitua o Mal Radical, ela destaca 
sua ligação com o sistema governamental da época, que trans-
forma o homem em um ser supérfluo. A superfluidade aqui 
abordada seria a perda da liberdade, por meio das explora-
ções. Tal liberdade está ligada a perda da individualidade, 
pluralidade e espontaneidade, que é problematizado pela filó-
sofa em uma de suas obras. Para ela o mal em sua essência 
passa a ter ligação com a superfluidade do ser humano, e o 

                                                            
1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Estadual do Centro Oeste - UNICENTRO. E-
mail: sv21barbosa@gmail.com  
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mal em sua banalidade, está ligado com a superficialidade 
como ausência da faculdade do pensar. 

É posto que falaremos da análise de Arendt sobre os 
regimes totalitários. Teremos como base a obra Origens do To-
talitarismo. Sendo ela um clássico. Nela a autora analisa os Re-
gimes da Rússia Soviética e da Alemanha nazista. Apresenta-
remos uma análise crítica ao Totalitarismo, com a finalidade 
de chegar ao conceito de mal radical. Arendt é totalmente con-
tra a concepção moderna de entender a História, isto é para a 
autora a causalidade não é um bom método de estudo, pois ao 
admitirmos a ‘causalidade como forma invisível’ nos levaria a 
considerar o totalitarismo como uma consequência necessária 
na história da humanidade. Para ela os eventos não poderiam 
perder a sua singularidade. Este não é um verdadeiro estudo 
da história, pois não pode ser concebida como um processo 
determinado na história. 

O totalitarismo para Hannah é um fenômeno novo, di-
ferenciando-se das outras formas de tiranias políticas. O mal 
radical encontra-se na análise dos regimes totalitários. Antes de 
tudo, este é um conceito kantiano, e Arendt dá um novo senti-
do a ele. Em Kant o mal tem um caráter positivo, sem nenhu-
ma natureza demoníaca, mas apenas em uma resistência ao 
bem. Na concepção kantiana de mal encontramos uma pro-
pensão do homem para o mal, sendo ela, um desvio moral. 
Esta propensão está no homem, não pode ser tirada dele, as-
sim como a propensão para o bem. 

Nas duas concepções existem diferenças. Kant ao raci-
onaliza-lo torna-o compreensível, ou seja, o mal é radical na 
natureza egoísta do homem. Em Arendt o mal não pode ser 
entendido com uma simples natureza egoísta do homem, pois, 
pelo regime totalitário ele chega ao seu extremo. Ao escrever 
sobre o mal emergente no totalitarismo, é necessária uma 
compreensão do que é a superfluidade do ser humano. 

A superfluidade humana é produzida pelo totalitaris-
mo, fazendo uso da ideologia e do terror para que aconteça a 
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sua efetivação. É por meio dos campos de concentração que a 
superfluidade do ser humano atinge seu maior grau, pois é 
por meio dele que se perde a Liberdade. Entretanto, a proble-
mática do mal se amplia e chega a uma nova modalidade: o 
mal banal.  

Partiremos então, de uma análise do contexto histórico 
vivenciado pela autora. Depois apresentaremos o mal radical e 
sua relação com a superfluidade do indivíduo. E por fim, mos-
traremos a mudança na problemática do mal, fazendo uma 
análise de Eichmann e qual a importância da faculdade do 
pensar na vida humana. 

 
 

O Mal radical 
 

O Mal Radical foi conceituado por Hannah Arendt 
através da análise dos regimes totalitários2. Este conceito é 
utilizado primeiramente por Kant3. No entanto, Arendt dá um 
novo sentido a ele, porque o utiliza para analisar o totalitaris-
mo. Nestas duas concepções existem diferenças. 

O mal radical na visão kantiana é portador de uma po-
sitividade, ou apenas uma simples carência do bem. Ele é en-
contrado na própria vontade do ser humano que se liga com a 
liberdade. Para Kant, no ser humano encontra-se uma propen-

                                                            
2 Encontramos tais considerações no livro: A Origem do Totali-
tarismo (2000). 
3Kant (1724-1804), considerado um dos maiores filósofos da 
modernidade e precursor da virada copernicana da teoria do 
conhecimento. Sua principal obra é a Crítica da Razão Pura, 
onde ele disserta sobre o conhecimento, investiga seus limites 
e possibilidades de aplicação. A moral é um problema que 
aparece na obra a Crítica da Razão Pratica, e a estética é concei-
tuada na Crítica do Juízo. Arendt recebe influência das teses 
kantianas. 
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são para o mal. Ele traz à tona o livre arbítrio, pois o ser hu-
mano com a sua liberdade pode escolher entre o bem e o mal 
(KANT, 2008, p. 27). O homem está à disposição deles.  

A radicalidade do mal na concepção kantiana está con-
tida na obra: A religião nos limites da simples razão4. As críticas 
que Kant recebeu orbitam na disputa entre Iluminismo e cris-
tianismo. Ambos tinham seus princípios, e por sua vez contes-
tavam as obras que favoreciam algumas das partes. Porém, 
com o surgimento e o sofrimento das guerras providas de ar-
mamento, não houve mais resistência e Kant pode demonstrar 
seus pensamentos e marcar a história da filosofia.  

Encontramos no ser humano uma inclinação para o 
mal, que desvia as suas possibilidades da lei moral. Em sua 
total liberdade cada homem pode optar pelo mal, deixando 
sua propensão para o bem, dito de outra forma, o ser humano 
tem a liberdade de escolha, está disposto a escolher o bem e o 
mal. O meio de inclinação tem ligação a aquilo que diz respei-
to aos sentimentos (prazer e desprazer), tudo aquilo que pro-
porciona prazer ao ser humano é algo que desperta uma incli-
nação de busca prazerosa. Esta presença do mal no ser huma-
no é apenas contingente, nunca se origina nele. Tal contingên-
cia é de cunho universal, ou seja, é encontrada em todos os 
homens. A respeito disso Jorge Filho fala: 

 
(...) o mal radical da natureza humana ou a pro-
pensão ao mal (Hang zum Bösen) (...) não é uma 
característica objetivamente necessária, essencial, 
do homem. Trata-se, antes, de uma característica 
contingente, embora atribuível a todo homem, sem 

                                                            
4Obra Publicada em 1793, é intitulada como a obra “capital” de 
Kant, que trata sobre a religião (não sendo a única obra do 
filósofo).  Tal obra, por sua vez, recebeu muitas críticas, pois a 
sociedade acreditava que Kant voltaria à ideia de pecado ori-
ginal, voltando aos princípios do iluminismo.  
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exceção. O mal encontra-se enraizado no homem 
em geral, conquanto não pertença à sua; nesta me-
dida Kant o considera natural, enquanto marca to-
do indivíduo, até o melhor. Esse mal é também 
inato, na medida que não possui origem temporal, 
pois, enquanto mal do ponto de vista moral, tem 
que ser imputável, e para tanto precisa originar-se 
de um ato livre, e portanto atemporal, do livre-
arbítrio, não submetido à causalidade natural, 
temporalmente condicionada (FILHO, 2000, p. 88-
89). 

 
Emmanuel Kant constata que há no ser humano uma 

disposição intrínseca na natureza humana para o bem. Encon-
tra em sua capacidade de pensar – em sua racionalidade, um 
modo de discernir o bem e o mal, e por meio dela inclinar-se à 
uma das disposições. Se na natureza do homem houver uma 
propensão para o mal, não podemos negar que há uma pro-
pensão para o bem no mesmo, ou seja, ele está disposto a esco-
lher um deles, implicando assim, na sua vida futura. 

Tal doutrina fundamenta-se em quatro argumentos, 
dadas elas (KANT, 2008):  

 
1. a propensão na natureza humana para o mal;  
2. na natureza humana encontramos uma disposição ori-

ginal para o bem;  
3. a natureza do homem é ser mau;  
4. a origem do mal na natureza humana. Kant em sua 

obra diz não a inclinação – propensão – universal para 
o bem e principalmente, não concebe que existe no 
homem uma natureza maligna (diabólica), mas o mal 
ocorre por meio da liberdade de escolha do ser huma-
no, existindo nele uma propensão para o mal moral, 
encontrando nele uma perversidade no coração huma-
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no. O imperativo categórico5 se opõe à prática do mal 
com fundamento na vontade livre do homem. 
 
Existe uma compreensão da possibilidade de desvio de 

caminho para o homem, pois ele pode “desviar-se” do cami-
nho do bem, e optar por outra lei moral, o mal. Kant racionali-
za o mal, e deixa-o compreensível, ou seja, o mal se torna radi-
cal na natureza egoísta do homem. 

Em Arendt o mal radical não é compreendido como 
um “simples” egoísmo do ser humano, o totalitarismo leva o 
mal ao seu extremo. A superfluidade humana é produzida 
pelo regime totalitário, que se utiliza da ideologia e do terror 
para a sua concretização. Para a autora, os campos de concen-
tração ou “fábrica de cadáveres” – chamado por Arendt (2000), 
é onde a superfluidade do ser humano atinge seu alto grau, é 
através dele que o homem perde a sua singularidade, plurali-
dade e espontaneidade, emergindo do totalitarismo a radicali-
dade do mal.   

Arendt rejeita a concepção de mal como uma ligação 
demoníaca ou maligna. Ela apenas associa a concepção de mal 
com a superfluidade do ser humano, mergulhando assim nos 
pensamentos de Kant, e partilhando dos princípios de que o 
homem é um fim em si mesmo e nunca um meio – disso deri-
va a dignidade humana. 

Em face do que dissemos, observamos uma diferença 
no pensamento de Arendt e Kant, a filósofa elucida o seguinte: 

 
É inerente a toda a nossa tradição filosófica que 
não possamos conceber um “mal radical”, e isso se 
aplica tanto à teologia cristã, que concebeu ao pró-
prio Diabo uma origem celestial, como a Kant, o 
único filósofo que, pela denominação que lhe deu, 

                                                            
5“Age de maneira tal que a máxima de tua ação sempre possa 
valer como princípio de uma lei universal. ” 
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ao menos deve ter suspeitado de que esse mal exis-
tia, embora logo o racionalizasse no conceito de 
um “rancor pervertido” que podia ser explicado 
por motivos compreensíveis (ARENDT, 2000, p. 
609). 

 
Sua diferença ocorre pela dificuldade de compreensão 

dos regimes totalitários. Arendt analisa a fundo o totalitaris-
mo, e percebe neles uma existência de um mal que afeta a so-
ciedade de forma direta ou indireta. 

Ao postular sobre o mal radical Kant o põe diante da 
razão, ou seja, uma perversão do coração, diante disso é per-
ceptível a sua compreensão. Como já citado, o regime totalitá-
rio visa a sua própria destruição, a do mundo e, principalmen-
te, a da humanidade; a covardia, o egoísmo ou qualquer outra 
característica seria insuficiente para relatar o Mal Radical que 
surge no regime. Ao compreender esta forma de governo, per-
cebemos que ele cria e manipula as massas6, criando uma su-
perfluidade de necessária importância para o regime vigente.  

As massas são de fácil manipulação. Não confiam em si 
mesmas (em suas experiências e em que seus olhos podem 
ver), não tem certeza dos fatos acontecidos, confiam plena-
mente nos sistemas do qual participam. Para a fácil manipula-
ção desta massa, surge a propaganda totalitária7, que cria um 
mundo de ficção, de coerência das leis e da política, como já 
tão bem criticou a Escola de Frankfurt, e seus filósofos: Benja-
min, Adorno e Horkheimer. 

Apesar de serem uma multidão, as massas vivem na 
solidão. Isso ocorre pelas mesmas não terem interesses co-
muns e serem indiferentes perante a política, deixando de lado 

                                                            
6 É um meio de regime totalitário: criar a superfluidade. 
7O verdadeiro objetivo da propaganda totalitária não é a per-
suasão mas a organização – o “acúmulo da força sem a posse 
dos meios de violência. ” (ARENDT, 2000, p. 496). 
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o trabalho em conjunto, e principalmente desestabilizando 
todos os eixos da sociedade. 

Ao analisarmos a tirania destes regimes (stalinismo, 
nazismo e fascismo), percebemos que o vínculo existente entre 
a sociedade em relação à política é barrada. Há apenas uma 
privação no campo político enquanto a vida tem certa liberda-
de. Revertendo isso para o totalitarismo vemos que o terror 
total como forma de domínio faz com que as relações políticas, 
bem como a vida privada, sejam desvinculadas da sociedade, 
os indivíduos são privados da capacidade de pensar, sentir e 
agir. Em um encontra-se o isolamento (na tirania) e no outro a 
uma solidão total (totalitarismo). Tal solidão se caracteriza 
pelo sentimento de não pertencer ao mundo. 

Quando um indivíduo não está vinculado ao mundo, 
ou seja, não pertence a ele, se encontra numa situação de su-
perfluidade. São aspectos estes que emergem na Primeira 
Guerra Mundial e são frutos das crises de desemprego, fome, 
doenças, inflação alta, migração e imigração de indivíduos, 
entre tantas. 

Quem vive na massa é um homem supérfluo. Ele vive 
na solidão está “fora” deste mundo. Mas isso é apenas um 
lado de sua face. O homem supérfluo, além de ser só, perde 
totalmente a capacidade de agir. Quando ele perder esta capa-
cidade, ele apenas obedece. Age conforme a necessidade da-
quilo que lhe é imposto.    

De certa forma, o totalitarismo não busca nenhum mo-
do de transformação mundial ou social, mas está em busca da 
transformação da natureza do ser humano e dos indivíduos. 
Isso se reflete, e se concretiza nos campos de concentração. 
Segundo a autora, aqueles foram os laboratórios do totalita-
rismo.  

 
Os campos de concentração e de extermínio dos 
regimes totalitários servem como laboratórios, on-
de se demostra a crença fundamental do totalita-
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rismo de que tudo é possível. Comparada a esta 
todas as outras experiências têm importância se-
cundária [...]. Os campos destinam-se não apenas 
para exterminar pessoas e degradar seres huma-
nos, mas também servem à chocante experiência 
da eliminação, em condições cientificamente con-
troladas, da própria espontaneidade como expres-
são da conduta humana, e da transformação da 
personalidade humana numa simples coisa, em al-
go que nem mesmo os animais são (ARENDT, 
2000, p. 488-489). 

 
O movimento totalitário tem por base as massas, que se 

liga a movimentação e a manipulação delas. As massas são 
encontradas em qualquer país, pois o homem sem raízes, co-
mo um indivíduo supérfluo, associa-se a um sistema apoiado 
pelas massas. Estas, continua a autora: 

 
[...] não se unem pela consciência de um interesse 
comum e falta-lhes aquela especifica articulação de 
classes que se expressa em seus objetivos determi-
nados, limitados e atingíveis. O termo massa só se 
aplica quando lidamos com pessoas que simples-
mente devido ao seu número, ou à sua indiferença, 
ou a uma mistura de ambos, não se podem inte-
grar numa organização baseada no interesse co-
mum, seja partido político, organização profissio-
nal ou sindicato de trabalhadores (ARENDT, 2000, 
p. 43 -439). 

 
Entretanto, é nos campos de concentração que ocorrem 

as “mudanças na natureza humana”, neste local, é testado ca-
da indivíduo. Segundo a autora, a questão do sofrimento hu-
mano não está em jogo, mas “o que está em jogo é a natureza 
humana em si; e, embora pareça que essas experiências não 
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conseguem mudar o homem, mas apenas destruí-lo, criando 
uma sociedade na qual a banalidade niilística do homo homini 
lúpus é constantemente realizada” (ARENDT, 2012, p. 608).  

A manipulação das massas ocorre pela ideologia, de 
forma especial, a propaganda8. De fato, as massas são constitu-
ídas por uma multidão de indivíduos, sendo ela de modo soli-
tário. Sua característica se dá, por não haver nela um interesse 
comum, pois vivem uma indiferença política, excluindo a for-
ça de trabalho conjunta. 

O mal em sua radicalidade, para a autora, encontra-se 
onde há seres humanos supérfluos. Um homem supérfluo vive 
só, não tem raízes, e perdeu a capacidade de agir. Na visão 
arendtiana, perder a liberdade é perder a capacidade de criar 
algo novo, torna-se sem individualidade e espontaneidade, ou 
seja, é um homem supérfluo.  

 
Podemos dizer que o mal radical surgiu em relação 
a um sistema no qual todos os homens se tornam 
igualmente supérfluos. Os que manipulam esse 
sistema acreditam na própria superfluidade tanto 
quanto na de todos os outros, e os assassinos totali-
tários são os mais perigosos porque não se impor-
tam se eles próprios estão vivos ou mortos, se ja-
mais viveram ou se nunca nasceram (ARENDT, 
2000, p. 609). 

 
Para Arendt ninguém deseja ser mal, isto ocorre pelas 

influências que recebemos da sociedade. A superfluidade hu-
mana que se dá por meio das massas, os deixa ‘presos’, e os 

                                                            
8 “é um instrumento do totalitarismo, possivelmente o mais 
importante, para enfrentar o mundo não totalitário; o terror 
(...) é a própria essência da sua forma de governo” (ARENDT, 
2000, p. 483). 
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faz realizar aquilo que é ordenado, imposto e até manipulado 
em nossas consciências ideologizadas.  

Entretanto, por meio do pensamento – enquanto co-
nhecimento, o indivíduo cria raízes e sai da superfluidade: 
liberta-se. Para a autora, Eichmann é um produto do totalita-
rismo, pois nele não havia a individualidade, pluralidade e 
espontaneidade, mas, além disso, nele pode ser constatado um 
impedimento na faculdade do pensar e do julgar. O conceito 
de mal aqui abordado, encontra-se no campo político. Esta 
concepção de Arendt, com o passar do tempo e diante das 
suas experiências, sofre uma mudança, e desencadeará outro 
conceito: o Mal Banal. 

 
 

Conclusão 
 
Quando a autora analisa o Totalitarismo constata que 

existe uma modalidade de mal: o mal radical. Este que surge 
por meio dos horrores praticados na guerra. Tal tema é abor-
dado por Kant, mas de forma racional, o que o caracteriza co-
mo uma perversão do coração humano, ou seja, um egoísmo. 
Porém, não podemos associar este mal kantiano aos campos 
de concentração, pois o Totalitarismo não se apresenta a nós 
em uma forma egoísta. Este movimento rompia com a tradição 
do pensamento acerca da política. 

 Arendt associa o mal radical do regime totalitário a 
um novo conceito, segundo ela, ele está ligado à superfluidade 
do ser humano. É por meio dos campos de concentração que 
acontece esta mudança. O ser humano torna-se algo insignifi-
cante, uma coisa. A ideologia é um meio para se chegar à su-
perfluidade, sendo ele a lógica de uma ideia. Isso é percebido 
no nazismo, com a ideia de raça superior e no regime de Stalin 
a classe superior.  

A radicalidade do mal está totalmente ligada à super-
fluidade do ser humano. Arendt em nenhum momento associa 
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o mal radical com um ser maligno, seus pensamentos tomam 
outro rumo. Ao apresentar este conceito de mal ela utiliza co-
mo exemplo o regime totalitarista, que transforma o homem. É 
por meio dos campos de concentração que acontece esta mu-
dança. Para a autora, eles são os laboratórios que auxiliam na 
efetivação dos princípios nazistas e na transformação do indi-
víduo. Nossa natureza é marcada pela pluralidade e pela li-
berdade. O Totalitarismo minimiza a liberdade, e transforma o 
ser humano como coisa, que por sua vez perde a pluralidade e 
a singularidade. Aqui encontra-se a essência do mal radical, 
que emerge de um sistema que produz homens supérfluos. 

Porém, é importante observar que as reflexões de Han-
nah Arendt na problemática do mal, vão além. Esta mudança 
ocorreu depois da experiência do julgamento de Eichmann. 
Este foi um grande acontecimento que mudou o conceito de 
mal: o Mal Banal, que foi estudado na obra Eichmann em Jeru-
salém, o qual não contradiz a noção da autora a respeito do 
Mal Radical (SOUKI, 1998). 
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PENSAR SOBRE A MORTE, PENSAR SOBRE 
A VIDA 

 

Daniel Donato Piasecki 1 

 

 

Introdução 
 
O texto que se segue é fruto de reflexões sobre o tema 

da morte, que aqui se evidencia muito mais em uma reflexão 
sobre a vida pois, como tentarei demonstrar, os desdobramen-
tos de um pensar sobre a morte recaem sobre um pensamento 
sobre o que vem antes dela. Para tal, utilizarei três pensadores, 
a saber, Epicuro, Savater e Sarte, buscando fundamentar seus 
escritos acerca dessa temática, especialmente o conceito de 
liberdade que o existencialista Sartre formula.  

Utilizo-me também do seriado de desenho americano 
“Os Simpsons” para propor questões que podem ser utilizadas 
pelo professor a fim de que seus alunos possam apreciar a 
obra e aprofundar o tema proposto. 

 
 

Pensar sobre a morte 
 
Inicialmente evidencio que há uma resistência por par-

te das pessoas em pensar sobre a morte, em dialogar sobre ela. 
Não me recordo, ao longo da minha infância e adolescência, 
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ter qualquer contato com tal discussão. Sempre a percebi como 
algo sobre o qual não se deveria falar, mesmo estando ela 
sempre presente, nas notícias diárias que a mídia comunicava 
ou no falecimento de parentes, amigos e conhecidos. Sempre 
pairou um ar de mistério sobre o assunto. 

 Por outro lado, falar sobre a morte dos outros, pessoas 
distantes, desconhecidas não incomoda quem está pensando. 
Mas, ao refletir sobre a morte de pessoas próximas e queridas, 
assim como a nossa própria falência, é algo que para muitos se 
torna perturbador. Muitos evitam pensar na morte e afirmam 
que não o fazem por acreditarem que, ao citar esse assunto, 
haveria a “atração” da morte. Seguindo esse raciocínio, pode-
ríamos, então, pensar os números do resultado de algum jogo 
que nos tornasse milionários, que “atrairíamos” a sorte para o 
nosso lado; obviamente, é certo que ao pensar nesses números, 
isso não ocorre. 

Acrescenta-se a isso uma dupla perturbação: 1) o que 
será que acontecerá após a minha morte? 2) Sou finito, nem 
sempre estarei aqui. 

Não restam dúvidas quanto à segunda afirmação, já 
que sabemos que em algum momento nosso fim ocorrerá, isto 
é, somos conscientes de nossa finitude. A primeira perturba-
ção, porém, nos leva a duas possibilidades: a) a morte é o fim, 
nada mais ocorrerá após a minha falência; b) a morte não é o 
fim.  

Em outras palavras, tememos o fim da nossa existência 
e o fato de talvez não nos restar nada mais depois de nossa 
própria morte. Contudo, s e houver algo após a nossa morte, 
provavelmente saberemos disso ao morre; e isso indica que a 
morte não é o fim. O que de certa maneira é confuso, pois se 
ela indica o fim, como podemos ainda ter uma continuidade? 
Para essa questão, poderíamos compreender a morte como 
uma etapa, parte do processo, mas não o fechamento completo 
da nossa existência. 
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 A possibilidade de não haver nada após a morte tende 
a ser mais assustadora, pois, se não houver nada, não teremos 
consciência de que morremos. Talvez consigamos perceber 
que estamos morrendo, mas não saberemos exatamente que já 
morremos, pois não há nada após a nossa morte, muito menos 
consciência de que já morremos. Caso tenhamos consciência 
de estarmos mortos, é sinal de que há algo após a morte, pois, 
mesmo morto s, continuamos tendo consciência. 

O filósofo Epicuro escreveu certa vez: “quando esta-
mos vivos, é a morte que não está presente; ao contrário, 
quando a morte está presente, nós é que não estamos” 
(EPICURO, 2002, p. 29). Isso se assemelha com a ideia de falta 
de consciência de que já morremos, pois quando a morte che-
gar, estiver presente, nós já não estaremos e, portanto, não 
saberemos que morremos. Sabemos da morte dos outros, mas 
da nossa não. 

A hipótese de não haver nada torna-se assustadora pa-
ra muitos. A hipótese de que há algo após a morte, tranquiliza 
o coração daqueles que se assustam com um fim e a ausência 
de continuidade. De um jeito ou de outro, a continuidade se 
faz presente. Perceba que para a sua existência muitas outras 
coisas deixaram de viver, plantas e animais principalmente, os 
quais serviram de alimento. Da mesma maneira, ao morrer-
mos, por exemplo, e formos enterrados, alimentaremos mi-
crorganismos, que por sua vez alimentam outros seres, que 
consequentemente dentro da cadeia alimentar servirão outros 
seres vivos, até chegarem quem sabe, a alimentar outros seres 
humanos e, assim, de certa forma, há uma continuidade da 
matéria que fomos, que foi alimentada por seres que foram 
vivos e a sua falência nos proporcionou continuarmos, em 
partes, vivos. 

Outro exemplo é a doação de órgãos, como um coração 
por exemplo. Só é possível essa doação através da falência do 
doador, dando a oportunidade de outra pessoa continuar viva. 
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Para que a vida ocorra, é necessário que a morte também exis-
ta. 

Podemos também pensar que, evita-se falar em morte 
por conta da nossa cultura ou religião, por medo do que venha 
a acontecer, se iremos para o céu, paraíso, lugar perfeito ou 
para o inferno, punidos, castigados; também pela dor da sau-
dade dos que foram e daqueles que deixaremos. A ideia de 
não poder nunca mais ver alguém pode ser algo muito dolori-
do. Por esse motivo, é importante estar preparado para a mor-
te, seja a dos outros, seja a nossa própria. Pois como canta Raul 
Seixas na música “Canto para minha morte” ela pode chegar a 
qualquer momento, “Um escorregão idiota, num dia de sol, a 
cabeça no meio-fio...” (SEIXAS, 1976). 

E isso nos leva a pensar que, como Savater escreveu, 
desde o primeiro momento em que começamos a viver já es-
tamos prontos para morrer (SAVATER, 2001, p. 19 ), pois mor-
rer não é coisa de velho, é coisa de vivo ou ainda, como cos-
tuma-se dizer “para morrer basta estar vivo”. Essa ideia é mui-
to importante, porque desde que somos concebidos, já existe 
em nós a possibilidade de deixar de existir e, apesar de termos 
um prazo de validade, não sabemos quando isso se dará. Por-
tanto, um recém-nascido, um adolescente ou alguém de 70 
anos vão morrer e isso pode ocorrer a qualquer momento; não 
há uma ordem de que os mais velhos morrem primeiro, pois a 
morte está para todos, independentemente da idade. Cientes 
disso, de que a morte é inevitável, é que a reflexão nos leva a 
pensar sobre a vida. Na incapacidade atual de afirmar o que 
nos espera após a morte (seja continuidade ou fim de todas as 
possibilidades), o que nos resta é est a existência, est a vida, est 
e aqui e agora. 

 
 

Lançados ao mundo, construímo-nos 
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Segundo o pensador existencialista francês Sartre, para 
quem a existência precede a essência - ou seja, que nós nasce-
mos, somos lançados ao mundo, mas sem um propósito defi-
nido, pré-determinado - temos a possibilidade de fazermos da 
nossa existência aquilo que bem entendermos, pois não somos 
como um objeto que tem a sua essência determinada pela cria-
ção. Sartre exemplifica com um corta-papel (SARTRE, 2009, p. 
618), o qual foi criado para realizar a fragmentação do papel, 
ou seja, a essência do objeto se dá de forma anterior à sua exis-
tência, já que foi criado para esse fim, não podendo assumir 
conscientemente uma outra função ou criando outras possibi-
lidades para si. 

Diferentemente dos objetos, o ser humano não se en-
contra com uma predeterminação do que deve realizar, do que 
deve ser. Ele simplesmente pode ser, pode escolher, ele está 
“condenado a ser livre” (SARTRE, 2009, p. 624). 

O objeto o qual Sartre se dá o trabalho de tentar resol-
ver é o da liberdade, fundamental para compreender a exis-
tência humana, lançada ao mundo, sem ao menos ter escolhi-
do quando e onde nasceria, em que corpo, em que família, em 
que situação financeira. Esses limitadores, esses condicionan-
tes todos nós possuímos e é a partir desse lançamento no 
mundo que temos a oportunidade de realizar na nossa vida 
aquilo que bem entendemos, dentro das possibilidades exis-
tentes e possíveis de serem criadas por nós. 

Vale ressaltar que a liberdade não é individual tam-
pouco diz respeito apenas ao sujeito, mas toda ação livre é de 
responsabilidade individual, de escolha individual, ao mesmo 
tempo assumimos a responsabilidade por todos os outros, pois 
vivemos em coletividade e os nossos atos terão desdobramen-
tos dos quais não temos total controle; ao agirmos, afirmamos 
a possibilidade de os outros agirmos como nós e o desejo de 
que o fizessem assim . Cada um de nós é um exemplo no qual 
os outros podem se espelhar. Por isso, cada escolha recorre em 
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responsabilidade perante o mundo, como fica claro no seguin-
te trecho  

 
o homem que se engaja e que se dá conta de que 
ele é não apenas aquele que ele escolheu ser, mas 
ainda um legislador que escolhe, ao mesmo tempo 
que ele mesmo, toda a humanidade, não poderia 
escapar ao sentimento de sua total e profunda res-
ponsabilidade. (SARTRE, 2009, p. 621) 

 
Dentro das possibilidades existentes que talvez possa-

mos criar, construímo-nos, como nesta citação: “o homem na-
da mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo” (SARTRE, 
2009, p. 620), pois não há uma essência pré-determinada; po-
demos fazer de noss a vida aquilo que os gregos antigos cha-
mavam de uma vida como obra de arte, a nossa existência é o 
nosso melhor projeto . Recebemos influências das mais varia-
das fontes, mas no fim de cada ação livre, a decisão é nossa e é 
nossa também a responsabilidade da não realização de um 
desejo ou vontade, a culpa não recai em mais ninguém além 
de nós mesmos Em sintonia com essa discussão, o episódio do 
seriado americano “Os Simpsons” pode contribuir com o que 
discutimos até aqui. O episódio no Brasil foi traduzido para 
“Todo mundo morre um dia”, é o 11º episódio da 2ª tempora-
da, lançado em 1991. 

  
 

O episódio 
 
O seriado animado da TV americana “Os Simpsons” 

surgiu no final da década de 80. Bastante conhecido pelo pú-
blico brasileiro, conta a história de uma família composta por 
pai, mãe e três filhos. Há várias críticas políticas, religiosas, 
morais que podem ser extraídas do seriado. 
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No episódio acima citado, vários elementos colaboram 
para uma reflexão sobre a morte e, consequentemente, sobre a 
vida.  

No início, Homer fica muito próximo a o forno de mi-
cro-ondas, o que não é recomendável para alguém que queira 
viver mais, visto que a radiação pode lhe fazer mal. No micro-
ondas está um bolo de carne, o qual será a janta da família. A 
exemplo de Homer, Bart utiliza uma quantidade enorme de 
ketchup, algo não recomendável pela quantidade de sódio que 
o produto contém. O que nos levanta uma primeira questão: 
para alguém que quer viver o máximo que conseguir, deve-se 
manter uma alimentação saudável e tomar alguns cuidados 
com a sua saúde ou aproveitar a vida para suprir nossos dese-
jos, como alimentar-se inclusive com refeições que não nos 
fazem bem fisicamente, mas satisfazem nosso paladar? Se a 
escolha é viver mais com saúde, devemos negar alguns praze-
res, mas se a escolha é por aproveitar independente das conse-
quências para a saúde, não devemos nos abster do que gosta-
mos. 

Pelo diálogo que se estabelece na mesa, é possível per-
ceber que cada dia da semana eles consomem um tipo de pra-
to, que se repete semana após semana. Isso levanta outra ques-
tão: viver é a cada dia ter experiências, mas vale a pena viver e 
repetir sempre as mesmas coisas, não ousando experimentar 
coisas novas para enriquecer a experiência de viver? 

A família tem uma discussão a respeito dessas questões 
e resolvem, então, no próximo jantar experimentar comida 
japonesa. Homer gosta da comida e resolve experimentar tu-
do, inclusive o Baiacu, um tipo de peixe que, se não for prepa-
rado corretamente, pode ser contaminado pelo seu próprio 
veneno e, ao ser consumido, pode levar a óbito. 

O chef de cozinha percebe que o peixe foi preparado de 
forma incorreta, mas já é tarde, Homer consumiu o peixe e é 
levado às pressas ao hospital, onde é informado pelo médico 
que tem 24h de vida, ou menos. O médico diz ainda que Ho-
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mer vai passar por algumas fases antes de morrer, negação, 
raiva, medo, negociação e aceitação, as quais ocorrem em se-
gundos. Já consciente da sua morte e conformado com essa 
situação, Homer resolve aproveitar o último dia, por isso faz 
uma lista de coisas que deseja realizar antes de morrer. A o 
que parece, é comum às pessoas que recebem a notícia de que 
morrerão em breve aproveitar intensamente seus últimos dias 
Há também os casos de pessoas que passam por situações de 
quase morte, que veem a sua continuidade como uma segunda 
chance, e costumam mudar suas vidas, buscando realizar o 
que sonham, o que gostariam de fazer antes de morrer.  

É aqui, principalmente que a reflexão sobre a morte nos 
faz pensar na nossa existência, na nossa vida: sabemos que 
vamos morrer, então por que necessitamos passar por uma 
situação de quase morte ou de sermos alertados de que temos 
um curto período de vivência, para então planejarmos ações 
que gostaríamos de realizar antes de morrer? Por que, ao lon-
go da nossa existência, não planejamos objetivos a curto, mé-
dio e longo prazo? 

Homer decide fazer sua lista e a primeira coisa que de-
seja é ver o nascer do sol com Margie. Porém, Homer é um 
procrastinador e, quando o despertador toca, desliga-o ime-
diatamente, levantando próximo ao meio dia. Não realiza seu 
primeiro desejo da lista e vai em busca dos próximos. Quantas 
vezes esse tipo de situação ocorre na nossa vida: “Ah, depois 
eu faço. Agora estou com preguiça”? 

Entre outras coisas da lista está uma conversa com 
Bart, de pai para filho. Ambos não têm uma relação saudável, 
o pai vive gritando com o menino, há episódios, inclusive, em 
que Homer esgana Bart. Ao chegar no quarto e convidá-lo 
para uma conversa, Bart logo posiciona-se para apanhar, pois 
para ele, quando o pai aparece é apenas para lhe dar bronca.  

Ao chegar ao quarto de Lisa, ela está tocando saxofone, 
ele senta-se na cama e ela pergunta se ele deseja que ela pare 
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com o barulho infernal. Homer pede que ela continue e, quan-
do ela toca uma música mais animada, ele até dança. 

Homer também faz um vídeo para Maggie, dizendo 
que ele é um bom pai, mas ao atender o telefone nota-se como 
trata os filhos, chamando-os com xingamentos. 

Outro item na sua lista é visitar o seu pai, que está 
abandonado em um asilo, apesar de Homer ter condições de 
cuidar do seu pai e mantê-lo junto de sua família. Ele diz ao 
pai que o ama e percebe que o velhinho está carente, passa a 
maior parte do dia com ele e não consegue realizar outros 
itens da sua lista, como plantar uma árvore, por exemplo. Por 
que ele não verificou isso antes? 

Na pressa de chegar em casa passa do limite de veloci-
dade e é preso pelos guardas, que não gostaram da sua atitude 
ao falar com eles. Homer pede ajuda a um amigo, que o con-
vence de ir ao bar. Dirigindo-se até lá, encontra o patrão e 
manda ele se catar. Isso estava na sua lista! 

No bar, declara que ama seus companheiros, afirman-
do que quando está no trabalho ri sozinho ao lembrar-se deles. 
Sente-se contente com aqueles com quem gosta de comparti-
lhar seus momentos. 

Enquanto isso, o combinado era jantar com sua família 
e Margie aguarda-o com as crianças com louça e roupas de 
festas. Bart e Lisa questionam o motivo pelo qual estão vesti-
dos daquela forma, usando aquelas louças. Margie responde 
apenas que é bom usá-las de vez em quando. A questão se-
guinte é: por que esperar o papai para jantar? O que indica que 
comumente não se o aguarda, caso ele atrase.  

Por que usamos certos objetos apenas em ocasiões es-
peciais? Cada dia não é especial? Se somos finitos, deveríamos 
viver como se não houvesse amanhã, assim, desperdiçamos 
tempo, esperamos por ocasiões especiais que não surgem, lo-
go, perdemos o que passou e não aproveitamos para fazer 
aquilo que daria autenticidade à nossa existência enquanto 
poderíamos. 
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Homer chega à casa desejando ter relações com sua es-
posa. Na madrugada, ainda fala suas últimas palavras para 
seus filhos e dirige-se até a sala. Não morre como diagnostica-
do e, frente a ess a situação, promete a partir daquele dia 
aproveitar intensamente a sua vida. Porém, ao final lá está ele 
novamente, sozinho, comendo salgadinho e assistindo a um 
programa de boliche, cuja narração fala de qualquer coisa me-
nos do jogo. O que mudou? Não vai morrer mais? Ou agora 
que não sabe quando exatamente morrerá, dá para procrasti-
nar? E o resto da lista, o momento com o pai, os filhos, a espo-
sa? 

Homer tomou consciência da sua morte, o que parece 
que até então não havia feito. Antes de saber da sua condição 
humana, de ser mortal, ele vivia de maneira automática, mar-
cada pela rotina, pela repetição das ações na sua vida, dia após 
dia. O despertar da consciência o fez querer aproveitar a vida. 
A personagem percebe que, antes de morrer, havia coisas as 
quais gostaria de realizar e, dessa maneira, poderia perceber 
sua existência, dotando-a de algum sentido. Esse sentido não 
está dado, como afirmam os pensadores da corrente filosófica 
do E xistencialismo. O ser humano consciente e livre, é capaz 
de escolher entre as alternativas de que dispõe. Possui um 
tempo de existência e, consciente disso, tem a possibilidade de 
dar sentido à sua existência, da maneira que desejar. Homer, 
até então, vivia uma existência banal, comum e, ao despertar 
para o fim da sua vida, percebe que ainda está vivo e deseja 
vivê-la, escolhendo o que gostaria de realizar para, então, dar 
sentido a ela. Porém, Homer é o único que pode fazer isso por 
ele, buscando realizar na sua existência aquilo que mais gosta-
ria, mas aparentemente ao longo da vida deixou-se levar pelos 
eventos, escolheu ser assim.  

Na iminência da sua morte, Homer busca deixar a sua 
existência como um exemplo daquilo que os outros devem 
fazer, daquilo que é importante. 
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Dessa maneira, não se faz necessário passar por situa-
ção semelhante à de Homer, pois temos consciência da nossa 
mortalidade; nosso fim pode ocorrer daqui a pouco ou muito 
tempo. Mas, enquanto vivermos, o que faremos da nossa exis-
tência? Algo do qual nos orgulhamos, ainda que na mera ten-
tativa de realizar aquilo que acreditamos ser importante para a 
nossa existência ou simplesmente deixamos “a vida nos le-
var”? Creio que tomar as rédeas da nossa existência seja assu-
mir o controle sobre ela, dessa forma “quem leva a vida sou 
eu”. 

Se não há um sentido determinado, se há muitas ma-
neiras de se viver e podemos em alguns casos exercer nossa 
liberdade, podendo tentar fazer das nossas vidas algo que re-
almente desejamos e acreditamos ser o melhor para ela, por 
que deixamos para depois ou simplesmente não a examina-
mos de tempos e tempos e ousamos tentar realizar-se? 

A presença da morte nos permite refletir sobre a vida, 
sobre o que estamos fazendo com ela. Se é angustiante ou 
amedrontador morrer, deixar de viver no sentido de realizar-
se, também o é. Isso porque se perde talvez a única oportuni-
dade da nossa existência, mas é claro, isso também pode ser 
uma escolha, que cabe a cada um de nós. 
 
 

Referências 
 
SARTRE. S. O existencialismo é um humanismo In: MARÇAL, 

J.      (org.) Antologia de Textos Filosóficos. Curitiba: SEED – 
Pr., 2009, p. 608-639. 

EPICURO. Carta sobre a Felicidade (A Meneceu). São Paulo: 
UNESP, 2002. 

SAVATER, F. As perguntas da vida. São Paulo: Martins Fon-
tes, 2002. 

SEIXAS, R.      Canto para minha morte. In: SEIXAS, R. Há dez 

mil anos atrás. Rio de Janeiro: Estúdios Phonogram, 1976. 





 

 

 

PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA (PRP): 

SUBPROJETO FILOSOFIA (2020/2021) - UNICENTRO 
 

Evandro O. Brito1 

 

 
 

Introdução2 
 

Apresento aqui o contexto real e virtual do Programa 
Residência Pedagógica (PRP) - Subprojeto Filosofia 
UNICENTRO (2020/2021). Destaco o contexto da Pandemia 
que assolou o mundo no período de sua implementação e 
apresento as principais etapas da sua implementação, as quais 
resultaram de estratégias didático metodológicas para integrar 
a realidade virtual ao aprendizado efetivo.  

O Programa Residência Pedagógica (PRP) - Subprojeto 
Filosofia (2020/2021) teve início com 17 residentes distribuídos 
em dois núcleos a partir da aprovação em processo seletivo 
próprio realizado pela Pró-Reitoria de Ensino da Universidade 

                                                            
1 Professor adjunto C junto ao Departamento de Filosofia e ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação – 
UNICENTRO/Fundação Araucária. Email: evan-
dro@unicentro.br   
2 Parte desse trabalho foi apresentado previamente com o títu-
lo “Realidade e virtualidade no Programa Residência Pedagógica em 
Filosofia da UNICENTRO (2020/2022)” no   evento   de   exten-
são: “XX Semana de Filosofia e XI Semana Pet-Filosofia da 
UNICENTRO: Filosofia na UNICENTRO: Diálogos Plurais”. 
Agradeço aos professores do DEFIL – UNICENTRO, pelas 
contribuições que viabilizaram a conclusão do programa.  
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Estadual do Centro-Oeste/UNICENTRO. O primeiro núcleo 
contou com 9 residentes e foi alocado no Colégio Estadual 
Visconde de Guarapuava. Já o segundo núcleo contou com 8 
residentes e foi alocado no Colégio Estadual Liane Marta da 
Costa, ambos localizados no no Munícipio de Guarapuava/Pr. 
Em função do inusitado contexto pandêmico, podemos carac-
terizar do seguinte modo as especificidades das atividades 
relacionadas às experiências vividas no decorrer do PRP - 
Subprojeto Filosofia (2020/2021).  

Diante da impossibilidade de realização de atividades 
presenciais, próprias da formação de professores, as observa-
ções e regências foram realizadas por meio da participação dos 
residentes nas plataformas educacionais elaboradas pela Se-
cretaria Estadual de Educação do Paraná. Na prática, os resi-
dentes foram inseridos no sistema remoto dos respectivos nú-
cleos, o Colégio Estadual Visconde de Guarapuava e o Colégio 
Estadual Liane Marta da Costa, para o acompanhamento das 
aulas, bem como a realização das observações e das regências.  

As atividades ocorreram primeiramente entre os meses 
de outubro e dezembro de 2020 e, posteriormente, entre os 
meses de fevereiro e dezembro de 2021. Em função do proces-
so pandêmico que será descrito a seguir, todas as atividades 
foram realizadas virtualmente através das plataformas Class-
room, Google Meet e YouTube (Canal Aula Paraná).  

 
 

Preparação para pesquisa e observação participante 
 
A entrada dos residentes nos ambientes virtuais de 

aprendizagem contou com uma etapa de preparação. Nessa 
etapa, foram utilizadas técnicas e instrumentos de pesquisa 
voltados para a análise de estruturas e relações em comunida-
des virtuais. 

Foram utilizados os três instrumentos abaixo (ver ane-
xos): 



Projeto de Extensão 

Racionalidade e Intencionalidade 

171 

 

 
a) Pesquisa orientada à análise da Estrutura da Plata-

forma Google Classroom: 
• Ficha de observação de estágio e residência pedagó-

gica (anexo 1) 
 
b) Pesquisa orientada à análise da Estrutura e dinâmica 

do Canal Aula Paraná: 
• Ficha de observação de videoaula para estágio su-

pervisionado e residência pedagógica (anexo 2) 
 
c) Observação participante aplicada à observações de 

aulas e regências: 
•Ficha de observação e regência de estágio e residência 

pedagógica (anexo 3) 
  
Todas estas fichas de registros e todos os formulários 

foram agrupados periodicamente na Plataforma Moodle, em 
um campo criado especificamente para o Programa Residência 
Pedagógica em Filosofia. 

 
 

Dinâmica no contexto pandêmico 
 
Devido à covid-19 todas as participações dos residentes 

em atividades se deram de forma online através das platafor-
mas YouTube, Google Meet e Google Classroom disponibili-
zadas pro cada um dos colégios, às quais os residentes foram 
inseridos pela Secretaria Estadual de Educação.  

A plataforma YouTube foi utilizada para a realização 
das observações das aulas de filosofia dispostas no canal da 
Aula Paraná (cerca de 71 vídeo aulas aproximadamente na 
playlist de cada uma das séries da disciplina de filosofia). Uti-
lizou como critério norteador, o estudo prévio da BNCC e a 
seleção de um critério norteador definido por meio de uma 
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das competências/habilidades presentes na própria BNCC. 
Neste sentido, a observação das videoaulas não se deu de mo-
do passivo, mas fundamentalmente estabeleceu um parâmetro 
críticos selecionado pelo próprio residente. Tal parâmetro seria 
utilizado por ele mesmo durante as regências e permitiria que 
eventuais limitações encontradas nas videoaulas fossem eli-
minadas durante as futuras regências. 

Na plataforma Google Meet, o acesso se deu funda-
mentalmente para acompanhamento das aulas síncronas mi-
nistradas pelo professor preceptor, bem como para reuniões 
entre os residentes e o professor preceptor. 

Na plataforma classroom os residentes tiveram acesso 
às aulas de filosofia ministradas pelo professor preceptor. 
Além disso, nessa mesma plataforma foi possível acompanhar 
a dinâmica das atividades docente, no modo remoto, as quais 
envolveram: compartilhamento de informações; recados; ori-
entações; informações sobre a criação de links das aulas; orien-
tação do acesso à aula de cada dia via a função meet; desen-
volvimento e correção de tarefas. Além disso, estava disponí-
vel um calendário onde existira a opção de fazer anotações 
para cada turma. 

 
Participação em eventos 

 
Como atividade complementar, os residentes participa-

ram como membros de mesas redondas primeiramente do 
evento online “Os desafios do Ensino de Ciências Humanas no 
Ensino Médio Paranaense”, promovido pelo Programa Resi-
dência Pedagógica de Sociologia/UFPR e realizado em 27 de 
fevereiro de 2021. Além disso, participaram também do En-
contro Anual de Ensino – EAEN 2021 que fez parta da Semana 
de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão – SIEPE 2021. 
  

 
 



Projeto de Extensão 

Racionalidade e Intencionalidade 

173 

 

 
Referências bibliográficas 

 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação 

é a Base. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2017. 
_______. Emenda Constitucional n° 59/2009. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emend
as/emc/emc59.htm. Acesso em: 5 nov 2016a. 

______. Lei n° 11.684/2008. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/lei/l11684.htm. Acesso em: 12 nov 2016b. 

______. Medida Provisória n°746/2016. 
https://www25.senado.leg.br/web. Acesso em: 10 nov 
2016c. 

BRITO, E. O. Posfácio a uma década iluminada: filosofia no 

ensino médio (☆2008 – ✝2016). In. Ensino de filosofia nas 
escolas: perspectivas, reformas e incógnitas. Guarapuava: 
Apolodoro, 2017, p. 189 – 202. 
http://apolodorovirtual.com.br/ Acesso em: 10 março 2020. 

_________. O ensino de filosofia e a Base Nacional Curricular 
para Ensino Médio – BNCC – EM. FUNDAMENTO – Revista 
de Pesquisa em Filosofia, Ouro Preto. n. 18, jan-jun – 2019. 

BRITTO, T. F. Passo a passo no Legislativo: os caminhos do 
Plano Nacional de Educação no Congresso Nacional. In: 
GOMES, A. V. A.; BRITTO, T. F. de (org). Plano Nacional de 
Educa-ção [recurso eletrônico]: construção e perspectivas. 
Brasília: Câmara dos Deputados, Câmara: Senado Federal, 
Edições Técnicas, 2015. 

COLLINGWOOD, R. G. Pergunta e resposta. Trad. Adriano 
Picoli e Evandro de Oliveira Brito. PERI-Revista de Filosofia, 
v. 10, n. 02, 2018, p. 235–245. 

GALLO, S. Filosofia experiência do pensamento. São Paulo: 
Scipione, 2014. 

MELO, A. de; MAROCHI, A. C. Cosmopolitismo e performa-
tividade: categorias para uma análise das competências na 



Anais do II Seminário Integrado em Filosofia e Educação 

174 

 

Base Nacional Comum Curricular. Educ. rev., Belo Horizon-
te, v. 35, e203727, 2019. Epub Nov 25, 2019. Acesso em: 10 
nov 2016. https://doi.org/10.1590/0102-4698203727.  

PORTA, M. A. G. A filosofia a partir de seus problemas. São 
Paulo: Loyola, 2002. 

ROCHA, R. P. da. Ensino de filosofia e currículo. Petrópolis: 
Vozes, 2008. 

 
 



Projeto de Extensão 

Racionalidade e Intencionalidade 

175 

 

ANEXO 1 
 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DE ESTÁGIO E RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 
TEMA: Estrutura da Classroom 

OBSERVAÇÃO Nº:__ 
 
 

Residente / Estagiário  

Preceptor de residên-
cia / Supervisor de 
estágio  

 

Orientador: Prof. Dr. Evandro Oliveira de Brito  

Colégio  

Turma  

Data  

Carga horária  
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REALIZE A OBSERVAÇÃO DA ESTRUTURA DA PLATAFORMA 
CLASSROM 

 

• Descreva o funcionamento de cada uma das ferramentas 
disponíveis, tal como elas aparecem disponíveis para sua 
turma pretendida. 

• Oriente-se pelas perguntas:  
o “Qual o nome da ferramenta ou função?”; 
o “Para que serve esta ferramenta ou função?”; 
o “Como está sendo utilizada esta ferramenta ou fun-

ção?”; 
 

 

Interface: MURAL 

Ferramenta/função: 

• “Compartilhe algo com 
sua turma...” 

 

• Ferramenta/função: 

• “Link do meeting” 

 

Ferramenta/função: 

• “Próximas atividades” 

 

Ferramenta/função: 

• “Outras ferramentas 
disponíveis” 

 

 

Interface: ATIVIDADES 

Ferramenta/função:  

• “Ver seus trabalhos” 

 

Ferramenta/função:  

• “Meet” 

 

Ferramenta/função:   
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• “Google Agenda”. 

Ferramenta/função:  

• “Pasta da turma no 
Google Drive”. 

 

Ferramenta/função: 

• “Outras ferramentas 
disponíveis” 

 

 

 

Interface: PESSOAS 

Ferramenta/função:  

• “Professores” 

 

Ferramenta/função:  

• “Colegas da turma” 

 

 

Outras considerações e comentários sobre a observação realizada 
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ANEXO 2 
 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DE VIDEOAULA 
PARA ESTÁGIO SUPERVISINADO E RESIDÊNCIA 

PEDAGÓGICA 
TEMA:  
OBSERVAÇÃO Nº:__ 
 
 

Residente / Estagi-
ário 

 

Preceptor de resi-
dência / Supervisor 
de estágio  

 

Orientador: Prof. Dr. Evandro Oliveira de Brito  

Colégio  

Turma  

Data  

Carga horária  

 
 

REALIZE A OBSERVAÇÃO DA VIDEOAULA DISPONÍVEL 
NO PORTAL 
“Filosofia NRE Guarapuava” 
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• Utilize o seguinte link para acessar o site “FILOSOFIA 

– NRE GUARAPUAVA”   
https://sites.google.com/escola.pr.gov.br/filosofia-nre-
guarapuava/in%C3%ADcio 
 

o Escolha a “Playlist das aulas – 1ª Série – EM” 
 

 
 

o Agora você foi direcionado para o Canal 
“AULA PARANÁ FILOSOFIA – 1ª Série” 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnGI1S4-
A8rvCvDvJNAFXZqtBfyWUwNzD 
 

• Escolha uma aula que você considere interessante e 
faça o registro da observação 

 

 
 
 

https://sites.google.com/escola.pr.gov.br/filosofia-nre-guarapuava/in%C3%ADcio
https://sites.google.com/escola.pr.gov.br/filosofia-nre-guarapuava/in%C3%ADcio
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnGI1S4-A8rvCvDvJNAFXZqtBfyWUwNzD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnGI1S4-A8rvCvDvJNAFXZqtBfyWUwNzD
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REGISTRO DE OBSERVAÇÃO: DADOS GERAIS 

 
Conteúdo(s) da aula (Ex. 
Filosofia política, Teoria 
do conhecimento etc): 
 

 

 
Tema(s) da aula (Ex. Con-
tratualismo, racionalismo 
etc): : 
 

 

 
Filósofa ou filósofo estu-
dado: 
 

 

 
Período da história da 
filosofia retratado: 
 

 

 
Conceitos filosóficos 
apresentados: 
 

 

 
Problemas discutidos 
filosoficamente: 
 

 

 
 

REGISTRO DE OBSERVAÇÃO: DESENVOLVIMENTO E 
DIDÁTICOS UTILIZADOS 

 
Descreva o modo como a 
aula foi ministrada (Ex: O 
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professor fez uma exposi-
ção oral, intercalando com 
apresentação de ... . Além 
disso, o professor também 
respondeu questões...) 
  

 
Recursos didáticos utiliza-
dos: 
  

 

 
Ferramenta/função:  
 

 

 
Duração da aula (em min):  
 

 

 
Descreve os pontos positi-
vos da aula:  
 

 

 
Descreva os pontos pro-
blemáticos e obscuros da 
aula (os pontos que preci-
sariam ser retrabalhados e 
melhor esclarecidos para 
os alunos): 
 

 

 

Outras considerações e comentários sobre a observação reali-
zada 
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ANEXO 3 
 

FICHA DE OBSERVAÇÃO E REGÊNCIA DE ESTÁGIO E 
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 
 

Residente / Estagiário  

Preceptor de residên-
cia / Supervisor de 
estágio  

 

Orientador: Prof. Dr. Evandro Oliveira de Brito  

Colégio  

Turma  

Data  

Carga horária  

Tipo de atividade • ( ) Observação de aula 

• ( ) Regência de aula 

• ( ) Outra atividade: 
 

 

Descrição das atividades 

 

 

 

 

 

Função Nome  Assinatura 

Prof. Orientador Prof. Evandro O. Brito  

Prof. Precep-
tor/Regente 

  

Residente / Estagiária 
(o) 

  

 



 

 

EXPERIÊNCIA DA AULA SOBRE “MONTAIGNE E 

SEUS ENSAIOS: O RETIRAR-SE DA SOCIEDADE 

PARA PENSAR E SER AUTÊNTICO” 

 

Silvestre Savino Junior 1 

 

 
 

Introdução 
  

A experiência exposta neste relato, decorre do progra-
ma Residência Pedagógica, no Colégio Estadual Liane Marta 
da Costa, em Guarapuava-PR, nas turmas de 1º ano do Ensino 
Médio, durante o 2° trimestre letivo. Tal experiência teve como 
intuito aproximar os residentes da realidade diária na rede 
pública de educação, bem como da transversalidade e da in-
terdisciplinaridade do ensino de filosofia. Para isso, foi neces-
sário considerar o momento atual e a presença da pandemia 
do coronavírus como um momento para adaptar as aulas e 
planejamentos para um ambiente online. Portanto, os proce-
dimentos utilizados foram, de modo geral, aulas expositivas 
em formato remoto, podendo haver ou não a aplicação de ati-
vidades avaliativas para os temas propostos. Nesse contexto, 
as considerações sobre a proposta de reflexão trabalhada com 
as turmas, acima mencionadas, abordam: a importância em 
tratar tais temas e as dificuldades relacionadas ao ensino re-
moto e a apreensão dos conteúdos; e a proposta de trabalho. 

A escolha do tema deste relato teve como fundamento 
o Plano de Trabalho Docente do professor responsável pela 
disciplina, as Diretrizes Curriculares da Educação Básica - 

                                                            
1 Residente do Programa Residência Pedagógica em Filosofia 
(2020-2022) da Universidade Estadual do Centro Oeste - 
UNICENTRO. Email: silversavino@gmail.com  
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DCE, os conteúdos disponibilizados pela plataforma da SEED 
“Aula Paraná” e também a Base Nacional Comum Curricular 
do Ensino Médio - BNCC. Além disso, o tema proposto está de 
acordo com os documentos orientadores, que adotam como 
perspectiva de ensino a proposta de uma reflexão sobre o atual 
momento social e político. Este relato apresenta as regências 
aplicadas para os 1° anos, em teoria do conhecimento, apre-
sentado o ceticismo de Montaigne. 

As aulas foram ministradas em duas turmas, 1º ano A e 
B, através da utilização da plataforma do Google Meet. Foram 
utilizados slides com o conteúdo proposto, para melhor apre-
sentação e entendimento por parte dos alunos. Esta contou 
com a presença de alunos na forma presencial, presentes na 
sala de aula, bem como na forma remota. Foi previsto a utili-
zação de uma aula para a exposição do conteúdo, porém, por 
questões de invasão da sala de aula virtual, na turma do 1º B, 
tivemos que contar com uma parte da aula do dia 24 de agos-
to, para finalizar o conteúdo e proposição da tarefa. 

Para relatar a experiência e resultados destas aulas, fiz 
uma pequena separação, entre o que e como foi a apresentação, 
bem como a atividade proposta. Relatarei, em um primeiro 
momento, sobre o conteúdo e sua receptividade pelos alunos, 
com a justificativa do “porquê” da escolha do mesmo. No se-
gundo ponto, irei discorrer sobre a tarefa, bem como uma aná-
lise das respostas obtidas. 

  
 

O conteúdo proposto e sua receptividade 
  
O conteúdo proposto foi “Montaigne e seus ensaios: o 

retirar-se da sociedade para pensar e ser autentico”. Neste, 
busquei retratar o contexto de sua obra, que tem como palco o 
período pós-medieval conhecido como renascimento. Neste, o 
homem, com o antropocentrismo, passa a ser o centro do pen-
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samento e abre caminho, com o afastamento dos dogmas reli-
giosos, para o desenvolvimento das ciências. 

O autor francês Michel Eyquem de Montaigne (1533 -
1592), que foi um grande pensador, além de ser jurista e políti-
co, é o autor de um livro revolucionário, que inicia um novo 
método de escrita, os “Ensaios”. Herdeiro de uma família 
abastada e tendo sido prefeito de sua cidade, pega-se um pou-
co deprimido após a morte de seu grande amigo, Étienne de 
La Boétie (1563), e de seu pai (1568), levando-o a retirar-se pa-
ra seu castelo para refletir sobre sua vida e sobre o período 
conturbado em que a França se encontrava, com os confrontos 
políticos religiosos entre católicos e protestantes. 

Na aula, discorri sobre as dificuldades encontradas pe-
lo autor no movimento de retirar-se do mundo, com a devida 
associação ao momento de isolamento causado pela pandemia 
de COVID-19. Neste retiro, com o exercício de sua ociosidade, 
o nada a fazer, para pensar o autor percebe que nela, na ativi-
dade do próprio ócio, “‘o espírito se dispersa em mil pensa-
mentos diversos’, e ao contrário que eu imaginava, caracolan-
do como um cavalo em liberdade, cria ele cem vezes maiores 
preocupações que quando tinha um alvo preciso fora de si 
mesmo” (MONTAIGNE, 1984. p. 21). Dificuldades estas que o 
levaram a escrever seus pensamentos, para que estes não se 
perdessem, em textos em formato de Ensaios, algo parecido 
com um diário, nos quais desenvolveu questões e respostas 
para as mesmas. 

O autor, que tinha como objetivo questionar a realida-
de do momento, pode ser considerado um expoente do ceti-
cismo, que é qualquer atitude de questionamento para com o 
conhecimento, fatos, opiniões ou crenças estabelecidas, sendo 
um dos seus motivadores, nesta retirada de vida em socieda-
de, responder à questão: Que sais-je? ("O que é que eu sei?"). 
Tal posicionamento, de postura cética, foi explorado para com 
os alunos, nos quais obtive boa participação dos alunos que 
estavam presencialmente, em sala de aula, pois viu-se, como 
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ainda se vê, a necessidade de um comportamento crítico ao 
mal das “Fake News”, mentiras veiculadas por meio digital, 
que assolam o mundo contemporâneo. 

Outro ponto de grande importância destacado nestas 
aulas, foi o comportamento do filósofo Montaigne para com o 
mundo em que vivia. Para ele, a sociedade não vivia com au-
tenticidade, pois, segundo seu conceito de “acontecimen-
to/acaso”, as pessoas viviam e se comportavam com os dita-
mes de outros. O autor ainda vê dificuldades em ter pensa-
mentos próprios, porque, segundo ele, “a nossa própria sabe-
doria e as nossas deliberações são as mais das vezes, guiadas 
pelo acaso” (MONTAIGNE, 1984. p. 423). Para fugir de tais 
comportamentos, foram discutidos os conceitos de: “solidão”, 
condição necessária para o distanciamento do mundo (que não 
necessariamente precise de um retirar-se para um lugar solitá-
rio, apenas se afastar do que tira a atenção para pensar); de 
“ócio”, como estado em que se pode deixar de lado as preocu-
pações para poder pensar (que também não necessita de total 
nada fazer); e, por último de “ação”, como enfrentamento e 
posicionamento de busca por autenticidade. Neste ponto, os 
alunos que se encontravam na modalidade EAD, acompanha-
do a aula por meio digital, a distância, mostraram-se mais par-
ticipativos ao serem questionados sobre o quanto os seus so-
nhos de profissão poderiam ser externos a eles. Neste momen-
to, discorri sobre a necessidade de se parar para pensar, de 
forma crítica, sobre seus interesses futuros e de se posiciona-
rem de forma ativa, buscando viver de forma mais autêntica 
possível. 

Diante do exposto acima, os alunos foram questiona-
dos sobre seus sonhos, como profissões, questionando se esse 
desejo era necessariamente deles ou fruto de algo externo e 
não reflexivamente pensado. Exposto isso, terminei a apresen-
tação da aula e solicitei que os alunos realizassem, como tarefa 
para obtenção de nota, um ensaio, no qual eles refletissem so-
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bre suas futuras profissões ou, diante do acontecimento da 
pandemia, como eles se sentiram no isolamento social. 

 
Análise dos ensaios entregues 

 
Neste segundo ponto, irei relatar e analisar os ensaios 

entregues. Não obtive sucesso com a entrega da tarefa por 
todos os alunos, ponto que também irei discorrer, mas, de um 
modo geral, fiquei muito satisfeito com o material entregue. 

Sobre a adesão a tarefa proposta, a confecção de ensai-
os em que os alunos poderiam escrever sobre profissões dese-
jadas ou como foi passar pelo isolamento decorrente da pan-
demia, não foi a contento, pois muitos alunos não postaram, 
por meio do classroom, suas atividades. Talvez, a não entrega 
esteja atrelada com a incessibilidade de meios para o envio, 
pois a maioria dos alunos que estavam na modalidade remota 
entregou a atividade, o que me levou a crer na discrepância 
entre os alunos que conseguiram acompanhar as aulas pela 
internet para com os que não tiveram condição de acompa-
nhar. Quanto à qualidade dos ensaios, posso dizer que fiquei 
muito animados com os resultados. 

Muitos dos alunos que entregaram a atividade, escre-
veram sobre seus interesses de profissões futuras, sendo que 
um terço do material entregue versava sobre como foi o mo-
mento de isolamento. Para melhor analisar esse material, irei 
dividir em três pontos diferentes, sendo a primeira sobre a 
resposta dos garotos, a segunda sobre a resposta quanto às 
profissões escolhidas pelas garotas e, por fim, a questão, bem 
como os problemas, relatados pelas garotas sobre o isolamen-
to. 

Quanto aos garotos, todos escreveram sobre as profis-
sões, sendo que, em sua grande maioria, sonham em se torna-
rem militares. Destes, ao argumentar sobre o motivo de inte-
grar uma força militar, todos responderam que era para deixar 
seus familiares orgulhosos, mostrando claramente, de acordo 
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com a temática da aula, que tal pensamento talvez não seja 
autêntico, mas sim uma escolha sustentada pela imagem que o 
imaginário coletivo tem sobre a honestidade, ou força, das 
instituições de forças armadas. 

Quanto às profissões buscadas pelas garotas, que se 
mostrou muito interessante, todas querem profissões que tem 
como finalidade ajudar ao próximo, sendo elas medicina, vete-
rinária, psicologia e advocacia. Tais dados, sobre a percepção 
destas escolhas, demonstra a afinidade para com a “ética do 
cuidado”, fruto do pensamento feminista que tem como esco-
po estudar os sentimentos morais assentados na habilidade 
humana para cuidar, de forma responsável, dos outros. Se-
gundo o pensamento de Carol Gilligan, como discorre James 
Rachels: 

  
[...] a orientação moral básica das mulheres é a de 
cuidado: ‘cuidar’ dos outros é um modo pessoal, e 
não somente estar preocupado com a humanidade 
em geral. [...] é [a] força moral das mulheres, uma 
preocupação importante com relacionamentos e 
responsabilidades. (RACHELS; RACHELS, 2013, p. 
159). 

  
Para Rachels, essa vertente feminista pode ser melhor 

entendida como uma parte da ética da virtude, pois a “ética da 
virtude vê o ser uma pessoa moral como ter certos traços de 
caráter: ser gentil, generoso, corajoso, justo, prudente e assim 
por diante” (RACHELS; RACHELS, 2013, p. 166), em contra-
pondo de uma ética normativa que prescreve o “fazer o seu 
dever, por dever”. Por fim, o autor ainda explica que um dos 
maiores argumentos sobre a ética da virtude, que a faz ser tão 
próxima da ética do cuidado, é o fato de que ela consegue 
“acomodar os valores da vida pública [...] [que] requer justiça 
e beneficência, ao passo que a vida privada requer amor e cui-
dado” (RACHELS; RACHELS, 2013, p. 166). 
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No último grupo, os textos escritos tiveram como esco-
po o isolamento decorrente da pandemia. Todos os textos, 
sobre este tema, foram escritos por garotas, o que, de certa 
forma, demonstra como algumas questões parecem ainda ser 
tabu entre os garotos, como demonstrar o que sentem. Nestes, 
as alunas demonstraram como foi difícil manter distância de 
seus amigos e sobre a saudade que sentiam, por estarem sem 
os contatos sociais que têm, da instituição de ensino. Tais de-
poimentos, para a minha surpresa, revelaram que muitas delas 
começaram a sofrer, ou só pioraram quadros já existentes, de 
depressão e ansiedade. Muitas já procuraram ajuda, o que re-
força a queda do preconceito quanto à procura de auxílio de 
um profissional de saúde mental, porém, algumas ainda so-
frem sozinhas e buscam auxílio na religião. Para as que busca-
ram ajuda religiosa, deixando claro que respeito e sei da im-
portância do papel que igrejas tem como grupo de apoio, bem 
como a correção da tarefa se deu no mês de “Setembro Ama-
relo”, mês em o programa de saúde público busca combater o 
suicídio e auxiliar em problemas de saúde psíquicas, informei, 
de forma privada, da importância em procurar ajuda de um 
profissional competente. 

Por fim, vale ressaltar a importância do ensino de Filo-
sofia, não somente pela matéria em si, mas também, da finali-
dade interdisciplinar e transversal da disciplina na grade do 
ensino médio. Com a proposição de atividades, como a pro-
posta, bem como discussões sobre temas e questões filosóficas, 
que são a síntese do que é ser humano e o de viver, de maneira 
ética e responsável, em sociedade. 

 
  

Conclusão 
 
Concluo que a experiência aqui relatada cumpre com 

objetivo geral de introduzir o residente pedagógico ao âmbito 
da prática profissional, bem como, também representam a im-
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portância na necessidade de falar sobre a abordagem EaD no 
Ensino Médio. Quanto à temática da aula, os alunos participa-
ram ativamente da aula, apesar da baixa quantidade de traba-
lhos entregues. Mesmo com pequena adesão a atividade, dian-
te do fato que apenas os alunos que ainda seguiam na modali-
dade on-line entregaram, obtive um bom número de atividades 
entregues. Diante das respostas, pode notar que as garotas 
foram mais abertas a questões relacionadas com saúde mental, 
enquanto que todos os garotos fizeram seus ensaios com a 
temática de profissão. As garotas que escolheram discorrer 
sobre suas escolhas profissionais, notei que tanto a escolha, 
quanto sua fundamentação desta, pareciam estar inclinadas 
para com a “ética do cuidado”. Não acredito que homens e 
mulheres pensem diferente, apenas por questões de gênero, 
mas isso talvez ocorra por causa das diferenças na criação. 
Talvez, quando os pais criarem seus filhos sem reforçar o pre-
conceito de que cuidar de casa é coisa de meninas, possa ser 
possível não só acabar com o pensamento misógino, bem co-
mo construir uma sociedade mais responsável para com o ou-
tro, tendo o devido “cuidado”. 
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O QUE FAZ O PROFESSOR DE FILOSOFIA QUANDO SEU 

OFÍCIO NÃO É APENAS ENSINAR? 

 

Suéli Peske Schulze1 

 

 

Introdução 
 

No programa Residência Pedagógica desenvolvemos 
uma série de observações e aulas para alunos do Ensino Médio 
e Magistério do Colégio Estadual Visconde de Guarapuava 
buscando explorar diferentes argumentos filosóficos. Neste 
módulo, busco mostrar como a prática docente vai além de 
ministrar conteúdos. 

Como todos sabem, a pandemia trouxe grandes desafi-
os para a educação, o processo de adaptação à nova realidade 
foi lento, complicado e pouco inclusivo. Contudo, apesar da 
demora de iniciar os conteúdos efetivos, com o corpo docente 
do próprio colégio, o aluno volta às atividades em sistema 
remoto. Observa-se nesse período o distanciamento da relação 
professor-aluno, afinal não havia como ter certeza sobre a 
condição de aprendizagem do aluno. 

Conforme o número de infectados vai baixando nas ci-
dades, os decretos municipais e estaduais vão mudando, a 
retomada das aulas presenciais começa a ser possível - primei-
ro em ensino híbrido e depois totalmente presencial. Com a 
volta do contato pessoal palpável com a escola, é possível per-
ceber as mudanças que ocorreram na rotina do aluno e todo o 
impacto causado na condição de aprendizagem. Uma vez que 
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estudar integralmente em casa não é fácil, pois os alunos nem 
sempre tem um local de estudo apropriado, muitas das vezes 
o ruído externo se sobrepõe ao alto-falante do meio que estão 
usando para assistir às aulas, isto para aqueles que tinham 
condição de assistir as aulas virtuais. Começa-se a observar a 
defasagem do ensino remoto. 

Sabe-se que uma parcela significativa de alunos sofreu 
com perdas de vidas humanas durante a pandemia de 
COVID-19, deixando os alunos e professores psicologicamente 
exaustos. Portanto, a pergunta que vem à tona é: qual é a fun-
ção do professor nesse cenário? Ele deve apenas ministrar o 
conteúdo de suas aulas ou deve deixar que em suas aulas os 
alunos expressem suas angústias? Mais vale o conteúdo ou o 
cuidado? Ou seja, o que faz o professor de filosofia quando 
seu ofício não é apenas ensinar? 

Tendo por finalidade responder estas e as demais per-
guntas que surgirem durante a escrita deste relato, busco mos-
trar através da minha experiência como agente de fala e ouvin-
te a diferença entre uma metodologia respeitosa, onde o aluno 
é lembrado como papel fundamental de ensino, e o relato dos 
colegas residentes apresentados na SIEPE (Semana Integração 
Ensino, Pesquisa e Extensão). Mostrando como uma aborda-
gem baseada no Cuidado deve ser o ponto chave para reestru-
turar a volta às aulas até o “novo normal”. 

 
 

Desenvolvimento 
 
No momento atual, vivemos um cenário desafiador pa-

ra toda a sociedade, em especial na educação, onde o processo 
educacional sofreu várias mudanças e tentativas de sucatea-
mento. É importante lembrar que o ano letivo de 2021 não co-
meçou no sistema presencial, então vários professores não 
conheciam seus alunos pessoalmente, inclusive os residentes 
só foram conhecer o professor preceptor a partir de setembro, 
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por melhor que seja a abordagem o contato fica muito vago, é 
difícil se caracterizar como pertencente a um grupo quando as 
relações são tão impessoais. Se pensarmos em humanos como 
seres sociáveis, a quebra dessa rotina limita nossas habilidades 
em comunicação, o que nos leva a alunos com vergonha de 
abrir a câmera na meet, vergonha de abrir o microfone porque 
o vizinho está em obra, vários fatores que empobrecem a qua-
lidade de ensino e de comunicação entre o professor e o aluno. 

Antes de passarmos à análise conceitual é necessário 
que se entenda que o intuito deste texto não é fazer com que o 
professor vire psicólogo, muito menos que se exclua a necessi-
dade de cuidar da saúde mental na escola, o que busco aqui é 
mostrar como o professor pode e deve diminuir essa sobrecar-
ga sentimental que aluno adquiriu durante a pandemia, alian-
do as diferentes formas de cuidado ao método educacional e 
que a escola consiga introduzir maneiras de trabalhar a saúde 
mental dos alunos, tanto individual quanto no coletivo. 

Tomemos a minha experiência como docente no 3ºC e 
no 3ºD do Ensino Médio. O professor Daniel pediu para que 
eu assumisse quatro aulas em cada um dos terceiros para tra-
balhar acerca do tema “Felicidade”, optei por trabalhar com a 
seguinte questão: “o que é Felicidade?”. Sendo assim, pedi 
para que eles me definissem em poucas linhas o conceito de 
Felicidade, sem nenhum tipo de conceito prévio ou pesquisa 
envolvendo o tema, apenas pensar acerca da felicidade e o que 
ela representa na vida de cada um, para a partir daí continuar 
a aula. Após o término da aula fui corrigir as atividades, con-
fesso que tive uma grande surpresa quando li os textos, algu-
mas surpresas negativas por conta da falta de comprometi-
mento com a tarefa, outras positivas pela incumbencia e maes-
tria que desenvolveram seu pensamento, mas de todos os que 
mais surpreenderam, na verdade causaram certo pavor, onde 
os alunos escreveram sobre a falta da felicidade, sobre como é 
difícil buscar um estereótipo de ser feliz e toda a pressão im-
posta pelo mundo. Deixo em anexo uma foto de uma ativida-
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de, na qual demonstra como a felicidade, mesmo que simples, 
pode ser difícil de ser alcançada: 

 

 
 
Nestas poucas palavras é possível ver certa melancolia, 

um sentimento genuíno de exaustão, que não era visto com 
tanta frequência em jovens desta faixa etária. Após ler este 
relato, tive a certeza de que as aulas não devem ser apenas 
sobre exposição de conteúdos curriculares e que o professor 
precisa dar voz e escutar sobre essas problemáticas para que o 
aluno crie um vínculo de confiança e se sinta seguro no espaço 
escolar. E, por conseguinte, melhore sua capacidade de absor-
ção de conteúdos. Sendo de extrema importância o envolvi-
mento de políticas públicas na escola durante o processo. 

Pensando nisso, cito Juliana Missaggia, professora do 
Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa 
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Maria, a qual estuda e escreve sobre a Ética do Cuidado em 
Nel Noddings:  

 
Em sentido mais amplo há, também, segundo No-
ddings, um sentimento natural de “se importar 
com”, algo que seria comum a qualquer ser huma-
no, com exceção de casos patológicos (de pessoas, 
por exemplo, incapazes de se conectar emocional-
mente com seus semelhantes). Tal sentimento de 
“importar-se com” faria parte da nossa sociabili-
dade mais básica e a moralidade, portanto, seria 
um desenvolvimento de tal sentimento natural 
(Noddings, 1986, p. 79 et seq).    

 
Se temos a capacidade de se importar com o aluno, 

porque não demonstrar a capacidade de ouvir e acolher a dor 
para que a aula possa seguir. É preciso dar ênfase às relações 
interpessoais, fazer com que o aluno sinta no professor um 
lugar de acolhida. 

A UNICENTRO realizou a SIEPE (Semana de Integra-
ção Ensino e Pesquisa) alguns meses depois dessa minha pri-
meira experiência como professora, e em uma roda de conver-
sa reuniu os residentes de várias áreas do conhecimento. Ape-
sar das especificidades, o ponto em comum entre os residentes 
era justamente a quebra da relação professor-aluno e de como 
o ambiente virtual prejudicou a criação de laços afetivos. Du-
rante as falas, uma me chamou atenção, na qual falava acerca 
de nós não sabermos como o aluno está, no sentido de estar 
apto psicologicamente para frequentar as aulas, acredito que 
esse ponto engatilhou em mim o processo instintivo de Cui-
dado, porque pela primeira vez eu sabia, eles haviam escrito 
para mim através de um trabalho, sabia de suas angústias e 
era a minha função falar sobre isso nas próximas aulas. E as-
sim o fiz, o que se observa é que quando se abre espaço para o 
aluno falar sobre si e não só sobre o conteúdo a dinâmica da 
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aula fica muito melhor, as noções filosóficas retratadas a partir 
do viés do aluno é melhor apreendida e os conceitos tão abs-
tratos da Filosofia ficam mais palpáveis. Fazer Filosofia é falar 
sobre os conceitos da vida, quando o aluno fala sobre sua vida 
e o professor está preparado para ouvir e relacionar com o 
conteúdo abordado, o processo cognitivo tende a ficar mais 
atrativo e com um desenvolvimento muito melhor do que 
apenas a teoria bruta. 

Durante as observações de março, conheci algumas 
turmas novas e no processo de observação das aulas era nítida 
a diferença entre os alunos que começaram as aulas durante o 
ensino remoto, no ano letivo de 2021, e depois vieram para o 
presencial; e os alunos do ano letivo de 2022 que já começou 
com o ensino presencial. O cansaço do ensino híbrido dando 
lugar a euforia do sistema totalmente presencial. É claro que 
durante a aula não tem como o professor prestar atenção nos 
alunos de forma individualizada, a grande vantagem dos resi-
dentes é prestar atenção e poder conversar com o professor 
acerca desses comportamentos. 

 
 

Considerações finais 
 
Tendo em vista a minha curta participação no Residên-

cia Pedagógica e o que o programa promete fazer, acredito que 
sou uma futura professora muito melhor pós- residência, 
aprender que o processo metodológico não se faz apenas de 
conteúdos filosóficos foi desafiador, jamais me imaginaria de-
batendo com uma turma sobre o peso das frustrações e muito 
menos que eles, tão jovens, sofreram tanto com a pandemia. 

Apesar de planejar as aulas acerca da Felicidade, re-
construir este planejamento ao passo que os alunos se interes-
savam e viravam, de fato, protagonistas das aulas foi trans-
formador, reconsiderar os argumentos e assuntos abordados 
para compreender que as turmas são formadas por pessoas e 
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cada uma delas com suas especificidades, com dificuldades e 
habilidades distintas, me forçando a ser mais maleável e, prin-
cipalmente, aberta ao que alunos podem proporcionar. O que 
não significa de maneira alguma deixar o conteúdo e o plane-
jamento, mas sim adaptar para melhor atender o aluno, não é 
necessário esquecer da Filosofia para o bem estar do aluno, 
mas sim mostrar como o bem estar as vivências fazem parte 
do diálogo filosófico.  

 Portanto, é necessário explicitar que a vivência em sala 
de aula ensina mais que qualquer aula teórica vista na univer-
sidade, sou muito grata por participar do programa e ter a 
honra de trabalhar com o professor Daniel, que foi fundamen-
tal no processo de crescimento humano e educacional dentro 
do âmbito escolar. Espero que muitas outras alunas e alunos 
possam ter acesso a projetos de extensão e que ao longo da 
passagem da pandemia possa se aumentar os vínculos. 

E que cada vez mais a saúde mental vire pauta de pro-
jetos educacionais, para que finalmente todos possam enten-
der que quanto maior a qualidade de vida melhor será toda a 
cadeia de relacionamento interpessoal, seja de trabalho, edu-
cação, lazer… 

Com este relato conclui-se minha jornada pessoal e 
profissional pelo Residência Pedagógica, com esperança de 
que a educação seja prioridade na vida das pessoas, que os 
alunos sejam cada vez mais ativos dentro das comunidades 
que participam e que não precisem lutar por aquilo que é seu 
por direito, mas que caso haja necessidade que tenham sempre 
nos residentes, e nos demais bolsistas, apoio incondicional. 
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APONTAMENTOS SOBRE OS EFEITOS DA PASSAGEM 

DAS AULAS VIRTUAIS PARA PRESENCIAIS 

 

Allan Matheus Perussulo Krüger1 

 

 

Introdução 
 

O primeiro momento é o do contato residente-turma, 
que é marcado pela seguinte realidade: os alunos e o professor 
preceptor estão praticando aulas online há um ano inteiro. 
Retomarei essa questão quando relatar as observações dessas 
aulas, pois será necessário descrever os efeitos que ressaltam 
após um ano de transferência do contexto de sala de aula pre-
sencial para o contexto virtual, o acesso à sala de aula com a 
ênfase das realidades individuais que aluno e professores vi-
venciaram. O segundo fato relevante é o retorno presencial 
para o colégio, pois como foi mencionado que a passagem do 
presencial para o virtual apresentou efeitos na educação, ne-
cessariamente, retornar do virtual para o presencial também 
implicará em efeitos distintos de serem analisados. 

Sobre as reuniões vale ressaltar brevemente que elas 
serviram para conversar com o preceptor sobre o andamento 
das aulas, trocar experiências, tornar público aquilo que havia 
sido observado, assim como, para determinar a escolha de 
quais temas poderiam ser utilizados na prática das regências. 
Sendo assim, as próximas páginas deste relato apresentam as 
problematizações de cada tema como foram abordadas em 
sala de aula virtual e presencial. Durante os dois primeiros 

                                                            
1 Residente do Programa Residência Pedagógica em Filosofia 
(2020-2022) da Universidade Estadual do Centro Oeste - 
UNICENTRO. Email: allanpkruger@gmail.com  

mailto:allanpkruger@gmail.com


Anais do II Seminário Integrado em Filosofia e Educação 

202 

 

meses (março e abril) foram realizadas reuniões juntamente 
com o professor preceptor para refletir sobre os pontos positi-
vos e negativos das observações de aulas online. Em seguida, 
as observações aconteceram com planejamentos também em 
reuniões para determinar quais seriam os temas e momentos 
estabelecidos para as regências. Então, esse relato está dividi-
do em quatro blocos, respectivamente, observações e regência 
online – observações e regências presenciais, seguidos pela 
consideração final onde haverá uma argumentação sobre as 
nuances de cada modalidade, bem como, sobre a necessidade 
de protesto pelo pagamento das bolsas que ocorreu no perío-
do. 
 
 

Observações online 
 

2º C, noturno. 01/06/2021: Nessa aula houve a apresen-
tação de alguns residentes para a turma, que já num primeiro 
momento demonstrou manter as câmeras e microfones desli-
gados durante a aula. Inclusive, esse é um problema que per-
sistiu até o final das aulas desta modalidade. Alguns dilemas 
éticos serviram como base para fundamentar conceitos como 
responsabilidade e consequência, portanto, a abordagem me-
todológica do professor foi de apresentar vídeos para os alu-
nos e, a partir de alguns dilemas clássicos, criar uma proble-
matização junto aos mesmos. Assim, tanto o tema quanto a 
abordagem possibilitaram que os alunos refletissem sobre o 
que está em jogo na tentativa de determinar o dever ético, ou 
seja, quais princípios estão por trás das decisões que tomamos 
quando agimos. 

2º C, noturno. 08/06/2021: A aula dessa noite manteve 
o tema geral da última, entretanto, o direcionamento foi outro: 
ética cristã e protestantismo. A ética nestes moldes tem como 
fundamento o postulado teocêntrico, a crença de que a exis-
tência foi criada e permanece sustentada por deus, logo, o su-
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jeito ético aqui é o sujeito temente a deus. Então, a aula seguiu 
para uma contextualização do momento histórico em que 
houve a fertilidade das teorias teocêntricas, sendo esse, o perí-
odo medieval. E, por fim, como o desenvolvimento dessas 
teorias acarretou na prática de crenças éticas.  

2º C, noturno. 22/06/2021: A aula dessa noite consistiu 
na apresentação da ética kantiana: a abordagem aqui foi uma 
apresentação de citações do autor em forma de slide, conforme 
o conteúdo programado pela SEED. Este conteúdo, por ser de 
nível filosófico que demanda maior tempo de análise e inter-
pretação, exige esforço redobrado ao ser trabalhado em sala de 
aula. Sendo assim, o professor avançou pouco a pouco com as 
citações explicando como, para o autor, é possível que o indi-
víduo saia de sua menoridade intelectual fazendo bom uso de 
seu entendimento e, além disso, servindo-se do próprio enten-
dimento com autonomia para tal. 

2º A, diurno. 14/09/2021: Antes de iniciar o tema pre-
parado para a aula o professor comentou com os alunos algu-
mas informações sobre as notas que foram entregues no encer-
ramento no trimestre. Então, partiu para uma breve retomada 
sobre os temas que foram trabalhados até agora, bem como, o 
que será desta aula em diante: filosofia política. A turma foi 
avisada que haveria um intervalo para o lanche e que logo 
voltariam para aula (isso porque o Ensino Médio já estava re-
tornando presencialmente, contudo, a turma ficou dividida 
com alguns alunos no presencial e outros ainda online, assim 
como os residentes). O professor propôs a seguinte atividade: 
todos escrevem cinco palavras que vem de imediato à mente 
ao invocarmos o termo política, anotou as palavras que os alu-
nos disseram em um site que cria gráficos posicionando as 
palavras proporcionalmente ao número de vezes em que ela 
repete. O objetivo dessa atividade é incentivar nos alunos o 
ideal reflexivo acerca de quais conceitos normalmente são re-
lacionados à política e se eles são aceitáveis como modelo ide-
al. A realidade foi que dentre as palavras mais usadas encon-
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tramos eleição, corrupção, campanha, dinheiro, e isso reflete 
uma noção comum sobre o que de fato é a prática política. 

2º B, diurno. 05/10/2021: Nesta aula, os fundamentos 
da noção de política enquanto modo de vida concreto para os 
gregos antigos. Para isso, o professor apresentou conceitos 
como: polis (cidade-estado), público e privado, ócio e liberda-
de, escravidão, etc. De modo que, se tornasse possível analisar 
os pontos positivos e também negativos de tal modo de vida 
grego. A cidade se constituía enquanto política graças ao en-
volvimento de homens que se deslocavam até o âmbito públi-
co para exercer suas liberdades e contribuir com discussões e 
votações acerca do andamento da cidade como um todo. Logo, 
isso implica no desenvolvimento de certas normas. A deman-
da de uma prática política se fazia presente e, portanto, as 
ideias orientavam seus pensamentos para teorizar sobre cos-
tumes civilizatórios. As leis, por sua vez, representaram a ne-
cessidade de distinção ser humano x natureza, pois eles não 
eram imortais como os deuses, contudo, também não eram 
irracionais como os animais.  

1º A, diurno. 28/09; 05/10; 19/10: O tema: da dúvida à 
certeza, a autonomia da razão integrou um conjunto de três aulas 
devido a natureza filosófica da obra elaborada por René Des-
cartes. Esse é um importante tema para reflexão filosófica, pois 
incentiva os alunos que estão iniciando os estudos no ambien-
te do Ensino Médio a desenvolverem noções sobre a diferença 
entre conhecimento certo e conhecimento duvidoso. Assim, 
dada a importância do assunto e a realidade do ensino de filo-
sofia – que oferece apenas uma aula por semana – o professor 
utilizou a abordagem explicativa mais detalhada dos conceitos 
e problemas que sustentam a coerência interna da teoria carte-
siana. Portanto, se duvidando parte por parte dos diferentes 
aspectos que estruturam tal coerência é possível chegar num 
ponto onde há poucas certezas, então, essas certezas serão no 
mínimo claras e distintas num nível confiável de ser nomeado 
como verdadeiro. 
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Regência online 
 

2º C, noturno. 17/08/2021: Há três pontos importantes 
para serem destacados de início sobre a regência desta aula: 1) 
ela foi aplicada por dois residentes; 2) o tema escolhido foi a 
ética existencialista emergente na França e a abordagem foi 
expositiva através de slides; 3) a exposição do conteúdo ocor-
reu, simultaneamente, via Google Meet e presencial. Para isso, 
o professor exibiu no Datashow os slides preparados pelos 
residentes. No concernente ao conteúdo exposto: primeira-
mente, os alunos foram situados em relação a influência das 
grandes guerras na gênese da corrente existencialista, ou seja, 
como o movimento histórico da época levou os filósofos a de-
senvolverem  teorias sobre a condição da existência humana.  

Sartre foi contra a ideia de que o sentido da vida hu-
mana está na sua essência, como quis a tradição grega da filo-
sofia, acreditou que esse sentido é definido pelas pessoas a 
partir das decisões que põe em prática nas suas vidas. Dessa 
forma, demonstrou que o ser humano pode ser livre individu-
almente para decidir, ao passo que também é responsável pe-
las suas decisões.  

Beauvoir também discute a questão da liberdade, po-
rém, a partir do recorte de gênero. Ela afirmou que a constitui-
ção moral das ações não se limita à estrutura individual hu-
mana, pelo contrário, é uma constituição ambígua por tratar 
de subjetividades concretas que se constroem na própria exis-
tência. A autora traz para o existencialismo, mulheres concre-
tas, questionando-se até que ponto teria acesso a esta tal liber-
dade de escolha como era concedida aos homens.  

O objetivo principal foi fazer com que os alunos tives-
sem contato com filósofos contemporâneos para que desen-
volvam suas próprias reflexões acerca do tema existencialis-
mo. Por ter sido uma aula mais extensa expositivamente no-
tamos que, ao final, os alunos não se manifestaram com dúvi-
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das ou curiosidades, então, seguimos para o encerramento da 
aula. 
 

Observações presenciais 
 
2º A e 2º B, diurno. 19/10/2021: Esta aula abordou a 

concepção da gênese democrática ocidental como fundada a 
partir do modo de vida e representatividade dos gregos na 
antiguidade. O professor expos no quadro algumas distinções 
características daquela época e que colaboraram com a forma-
ção do senso de algo público, interativo e libertário através do 
modo de vida mencionado. Assim, foi com a distinção entre 
âmbitos públicos e privados, que ocorria na vida dos gregos 
antigos e determinava mulheres e escravos ao cuidado da vida 
privada enquanto que aos homens jovens e adultos cabia a 
contemplação da vida propriamente em sociedade discutindo 
publicamente em ágoras e disseminando conhecimentos das 
mais diversas áreas, que se têm uma concepção concreta para 
a origem da democracia ocidental. Discutir os gregos antigos 
em sala de aula demonstra ser sempre uma fagulha propícia 
para argumentações e debates, de modo que, os alunos conse-
guem visualizar com facilidade as diferenças entre a antigui-
dade e a contemporaneidade, criando assim, um espaço para a 
interação deles com questões que, por vezes, permeiam até o 
presente momento. Como, por exemplo, a da distinção entre 
público e privado. Se ela acontece até hoje em dia, então, em 
quais situações acontece e como isso poderia talvez contribuir 
com o desenvolvimento de uma identidade democrática. 

3º A, diurno. 19/10/2021: Esta aula ocorreu com a abor-
dagem de um tema da área de Estética, a saber, se “existe algo 
de verdadeiro na arte?”. A questão foi posta no quadro para 
que os alunos copiassem e respondessem em seus cadernos 
com intuito de obter uma avaliação parcial para o conteúdo do 
semestre. Então, o professor abordou as concepções da filoso-
fia clássica: o que Platão e Aristóteles determinaram em suas 
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teorias sobre o saber artístico e o quanto esse saber poderia 
aproximar-se da noção de verdade. Com isso, a aula seguiu 
com um debate fundado na exposição de algumas ideias co-
mo, para Platão, o objeto artístico não é caracterizado como 
uma ideia verdadeira, pois ele seria sensível ou material, ao 
passo que, a arte enquanto propriamente uma ideia é inteira-
mente verdadeira e, por isso, inteligível. Contudo, para Aristó-
teles a arte possui consigo um teor de verdade e esta pode ser 
representada, por exemplo, através de peças como as tragédias 
gregas que ofereciam um efeito catártico como purificação 
sensível de algo inteligível. 

3º A, diurno. 16/11/2021: Esta aula foi focada em avali-
ar as tarefas passadas para os alunos no decorrer de aulas pas-
sadas, nas quais ao final das mesmas o professor pedia para 
que respondessem perguntas objetivas relacionadas aos temas 
em questão, e que, portanto, valeriam nota parcial para fe-
chamento do semestre. Além disso, também houve outros dois 
trabalhos de pesquisa que deveriam ser postados no Classro-
om da disciplina, então, após avaliar os cadernos o professor 
lembrou os alunos para que entregassem as pesquisas. 

1º B, diurno. 10/02/2022: Nesta observação percebi que 
os alunos dos primeiros anos são mais propensos a pensamen-
tos emotivos em relação aos outros anos. Esse não necessaria-
mente é um movimento antifilosófico ou pouco reflexivo racio-
nalmente desde que haja a ponte entre o conteúdo e essa for-
ma de pensar. Contudo, conta imprescindivelmente com a 
mediação do professor para que eles consigam focar no objeto 
próprio de estudo da filosofia. 
 

 
Regências presenciais 

 
2º A e 2º B, diurno. 19/11/2021: Estas regências foram 

trabalhadas visando abordar a problemática do convívio hu-
mano que determina os mesmos enquanto seres políticos por 
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natureza, retomando, desta forma, um tema já abordado em 
aulas anteriores: o modo de vida dos gregos e a organização 
da cidade-estado (polis). Contudo, desta vez avançando na 
história cronológica até o filósofo que ficou postumamente 
conhecido como pai da ciência política moderna, Nicolau Ma-
quiavel. A metodologia utilizada para permear na sala de aula 
a discussão sobre a política da época deste autor foi em grande 
parte expositiva, assim, foram apresentados alguns conceitos 
no quadro, como por exemplo, as noções de virtú e fortuna e 
também citações da filosofia mencionada. Então, a aula seguiu 
com um debate que, apesar de ter sido breve e levando em 
consideração que ainda foi um dos primeiros momentos com a 
turma, fomentou a interação dos alunos com relatos de vivên-
cias e experiências que conseguiram conectar com a postura 
individual mediada pelas intervenções do príncipe como de-
tentor absoluto do poder e dos meios necessários para manter-
se nele. 

2º A e 2º B, diurno. 23/11/2021: O tema preparado para 
estas regências deu continuidade à proposta de compreensão 
do processo político que deu origem ao estado moderno. Para 
isso, foram apresentados três pensadores conhecidos por suas 
teorias contratualistas: Thomas Hobbes, John Locke e Jean 
Jacques Rousseau. A metodologia utilizada nas apresentações 
foi expositiva a princípio contrapondo no quadro as noções de 
estado de natureza e contrato social, bem como, a forma que cada 
um dos autores compreendeu as mesmas. Com isso, ao apre-
sentar para os alunos os problemas relacionados as demandas 
de necessidades básicas dos indivíduos, cujo compromisso em 
atender é justamente do contrato com o estado, o nível de inte-
ração foi maior que o das últimas aulas trazendo para o mo-
mento questões como: até que ponto a liberdade individual 
alcança? Será moralmente correto punir criminosos com pena 
de morte? O conceito de propriedade sendo elencado a outros 
fatores que não apenas o da posse de bens, mas também o da 
posse de ideias pode garantir aos indivíduos legitimar posse, 
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como no caso da escravidão, sobre o corpo dos outros? Portan-
to, a interação e entusiasmo dos alunos sobre os problemas 
que originaram o estado moderno foram pertinentes e contri-
buíram para o desenvolvimento de reflexões importantes. 

3º A, diurno. 24/03/2022: A abordagem que escolhi pa-
ra esse dia consistiu em desenvolver juntamente com os alu-
nos uma contraposição entre Filosofia da Ciência e o Senso 
Comum. Para isso, utilizei o quadro durante toda a exposição 
dos conceitos que surgiram e, primeiramente, enfatizei a ne-
cessidade do caráter reflexivo próprio da filosofia enquanto 
ciência. Assim, conforme um dos alunos indicou, o que está 
em jogo na ciência é determinar algo como verdadeiro, porém, 
que este algo ainda possa ser constantemente verificado pelos 
especialistas da área. Vale ressaltar que em momento algum o 
senso comum foi tido na aula como um objeto de pensamento 
que precise ser exterminado, pelo contrário, é preciso saber 
como utilizá-lo. Então, caminhamos para uma discussão recen-
te sobre o negacionismo científico que tornou a aula produtiva 
e contou com a interação da maioria dos alunos por se tratar 
de um tema que exige deles maior compreensão dos fatos da 
época atual. 
 

 
Considerações Finais 

 
Sobre o primeiro fato mencionado na introdução, ou 

seja, da ambientação por parte de professores e alunos nas 
salas de aula virtuais cabe apontar alguns problemas. Não há 
dúvidas que a ferramenta virtual poderia agregar como incen-
tivo para que os alunos se mantivessem em um “ambiente de 
estudos” específico dentro de suas casas. Entretanto, na reali-
dade aconteceu o oposto a essa possibilidade: poucos alunos 
ou quase nenhum mantinham câmera e microfone ligados 
para interagir com a aula. Em conversas com outros profissio-
nais e residentes foi percebido que esta questão de manter tu-
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do desligado foi um dos mais frustrantes problemas que surgi-
ram nesse período. Sem a função do estar presente, frente a 
frente com os alunos, não era possível determinar quando o 
conteúdo foi apreendido ou não. O resultado foi claro com os 
atrasos em entregas de atividades avaliativas que revelou co-
mo as aulas online pareciam ter menor importância ou difi-
culdade que as presenciais, sendo assim, tratadas com certo 
descaso e pouco interesse. 

Por outro lado, temos o fenômeno do retorno presenci-
al que acarretou a retomada de uma prática deixada de lado 
por quase dois anos. Esse processo de afastamento e depois 
retorno trouxe para o ambiente presencial: dificuldades pró-
prias das singularidades de cada aluno. Esse já era um fato 
comum antes mesmo do afastamento mediante a pandemia, 
contudo, é necessário repensar esta problemática levando em 
consideração justamente o caos social que cada um vivenciou 
em suas realidades com a família. Com isso, quero dizer que 
enquanto alguns alunos podem demonstrar a saúde mental 
em perfeitas condições, simultaneamente, outros podem de-
monstrar maior distanciamento com o trato social. 

E, nesse momento, talvez seja interessante encontrar 
abordagens mais humanas e cuidadosas em relação ao ensino 
das turmas para que alunos que vivenciaram processos de luto 
e miséria durante a pandemia com grande dificuldade vejam 
no ambiente presencial um motivo para continuar estudando e 
não um motivo para desistir e mergulhar de cabeça no merca-
do de trabalho. Vale mencionar que quando um aluno vai para 
o colégio e participa da aula presencialmente ele constrói toda 
uma dinâmica social em suas interações diárias e esse fenôme-
no contribui para seu desenvolvimento enquanto sujeito que 
sim, ingressará no mercado de trabalho. Contudo, esse ingres-
so pode ser aperfeiçoado pelo processo da educação, em vez 
de desvalorizado pelo abandono pré-maturo decorrente de 
abordagens unicamente meritocráticas, ou seja, pouco huma-
nas. 
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Que o ano letivo de 2021 foi repleto de desafios para a 
educação brasileira provavelmente não é novidade para ne-
nhum dos participantes deste meio. Este texto aborda um rela-
to de experiência vivenciado por acadêmicos e professores que 
se depararam com a precariedade, por conta de burocracias, 
da pior maneira possível nos meses de outubro e novembro de 
2021 – as bolsas de estágio dos projetos Residência Pedagógica 
e PIBID financiadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) não foram pagas – muitas 
pessoas contavam com aquela renda oriunda dos seus serviços 
para, literalmente, sobreviver. Ter uma condição mínima que 
fosse para comprar alimentos durante o mês. Vale ressaltar 
que este foi um movimento que aconteceu por todo o Brasil 
por tratar-se de um investimento que partiria do Governo Fe-
deral. Com isso, durante os meses mencionados diversos aca-
dêmicos e professores foram às ruas organizando canções, 
panfletos e cartazes com intuito de mostrar para a população 
de suas cidades tamanho descaso que vinha acontecendo, bem 
como, de mostrar aos governantes o fato de estarem cientes do 
atraso na aprovação das PLs 17/2021 e 31/2021. Neste contex-
to, os participantes dos projetos acima que são vinculados a 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) tam-
bém organizaram uma manifestação, em frente ao Campus 
Santa Cruz, no dia 26/10/2021. Onde, a partir dos horários 
combinados em grupo de Whatsapp foi possível reunir algu-
mas pessoas interessadas em representar os problemas da 
classe e fazer-se notar pelos governantes para que o impasse 
fosse resolvido. A princípio a mobilização que foi realizada em 
dois momentos durante o dia, pareceu ser pequena se levada 
em consideração a proporção do descaso nacional. Entretanto, 
foi perfeitamente possível contribuir com a construção da visi-
bilidade ao problema e, assim, encontrar resultados positivos 
com a aprovação das PLs que aconteceu posteriormente no 
mês de novembro. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE OBSERVAÇÕES E 
REGÊNCIAS DE AULAS SOBRE ÉTICA E MORAL 

 

Mariana Dutra Iagla1 

 

 

Introdução 
 

Este trabalho irá consistir em um relato de experiência 
de observações e regências de aulas sobre Ética e Moral reali-
zadas no ambiente virtual para o programa Residência Peda-
gógica. As aulas escolhidas para este relato foram apresenta-
das tanto no aplicativo Aula Paraná, pelo governo do Estado, 
quanto pelo Google Meet, no Colégio Liane Marta da Costa.  

Segundo a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), o 
ensino das áreas de ciências humanas deve, entre tantas outras 
coisas, ajudar o aluno a indagar. Assim, o aluno de filosofia no 
Ensino Médio deve se questionar e possuir uma reflexão críti-
ca, não só sobre si mesmo, mas também sobre o outro e a soci-
edade em que ambos estão inseridos. Neste seguimento, 

 
A ética pressupõe a avaliação de posturas e a to-
mada de posição em defesa dos direitos humanos, 
a identificação do bem comum e o estímulo ao res-
peito e ao acolhimento às diferenças entre pessoas 
e povos, tendo em vista a promoção do convívio 
social e o respeito universal às pessoas, ao bem 
público e à coletividade. Em suma, o conhecimento 
do Outro, da outra cultura, depende da capacidade 
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de se indagar para indagar o Outro, atitudes fun-
damentais às aprendizagens da área de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. Esse é o primeiro 
passo para a formação de novos sujeitos protago-
nistas tanto no processo de construção do conhe-
cimento como da ação ética diante do mundo real e 
virtual, envolvido por uma multiplicidade de cul-
turas. (p. 555) 

 
Seguindo este critério, a grande maioria das observações 

relatadas são aulas no campo da Ética, Moral e Bioética. Dessa 
forma, gostaria de convidá-los a pensar comigo sobre um pro-
blema atual, que muitas das vezes não tem a ver conosco, mas 
muito a ver com o Outro e com a sociedade em que estamos 
inseridos. Tal problema é a questão do aborto, tema que vem 
ganhando espaço nas mais diversas discussões, é meu objeto 
de pesquisa e também tema de discussões no campo da Ética, 
mais especificamente no campo da Moral e Bioética. 

A Bioética é um campo dentro da Ética que busca res-
ponder questões ligadas tanto à filosofia e ética, quanto à saú-
de. Foram observadas 3 aulas sobre Bioética, tendo como tema 
Bioética: O começar e o findar da vida. No tema, estão implíci-
tos dois dos principais problemas da Bioética atualmente: o 
Aborto e a Eutanásia.   

Além das três aulas sobre Bioética, ainda gostaria de sa-
lientar duas regências no campo da Moral, mais especifica-
mente, o existencialismo, que se torna deveras importante pa-
ra que os alunos tomem consciência e responsabilidade pelas 
suas próprias ações, se enxergando como ser humano dotado 
de liberdade de escolha.  

 
Considerações sobre as aulas observadas 

 
15/abril/2020: 
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Na primeira aula observada sobre a Moral, o professor 
iniciou com um fragmento do conto O anel de Giges. Neste 
conto, um homem encontra um cadáver e se apossa de seu 
anel. Depois disso, vai participar de uma espécie de assem-
bleia e sem querer vira o engaste do anel para o interior da 
mão, ficando invisível no mesmo momento. Depois, desvira e 
fica visível. O homem então utiliza do anel e sua invisibilidade 
para fazer coisas ruins.  

O professor usou do conto para gerar o seguinte questi-
onamento aos alunos: Será que se não fossemos vistos, faría-
mos coisas ruins? Será que somos bons apenas porque nos 
veem? E utilizando desse questionamento, deu início a discus-
são sobre a moral.  

Assim sendo, despertou a curiosidade dos alunos atra-
vés de um conto. Este mesmo professor também utilizou de 
fatos históricos para explicitar o conteúdo, deixando claro suas 
intenções de que os alunos se interessassem de fato pela sua 
aula.  

 
3/julho/2020: 
Nesta segunda aula observada com tema específico da 

Moral, o professor usa como apoio a filosofia de David Hume, 
apresentando primeiramente o empirismo, que afirma que a 
experiência é um fator determinante na obtenção do conheci-
mento, pois nada chega a mente sem antes ter passado pelos 
sentidos.  

Segundo a tradição filosófica, a razão sempre esteve 
acima das emoções, mas Hume defende o contrário: que a 
emoção está acima da razão, pois a moral se funda justamente 
nos sentimentos humanos, independente da razão. Para este 
filósofo, os seres humanos se comportam com base no senti-
mento provindo de uma experiência passada e o sentimento 
que a experiência causou, desta forma, “a moralidade é mais 
propriamente sentida do que julgada”.  
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26/agosto/2020: 
Nesta primeira de três aulas sobre Bioética, onde o pro-

fessor colocou como próprio tema de aula “Bioética: O come-
çar e o findar da vida”, ele irá apenas introduzi-la, falando 
sobre como a mesma surgiu.  

A Bioética surgiu no século XX, mais especificamente em 
1970, em um artigo que entrelaçava as ciências da vida com a 
ética. Mas a nomenclatura já havia sido citada em 1927. Se-
gundo o professor, ela surgiu devido aos inúmeros aconteci-
mentos deste século, como as mortes devido às guerras, o 
avanço da medicina, e a exploração do planeta e do trabalho 
de forma mais intensa. Desta forma, fez-se necessário estudar 
questões como “há limites para a investigação científica?”, “o 
progresso é sempre benéfico?” etc.  

Na minha opinião, no século XX também surgiram mo-
vimentos sociais, como sindicatos de trabalhadoras e com isto, 
o próprio feminismo. O feminismo se iniciou nesta época, com 
as mulheres proletárias, as sufragistas e a luta pelo direito ao 
voto, mostrando ao mundo que as mulheres, apesar de terem 
as mesmas condições biológicas que os homens, eram muito 
diferentes em sociedade. Várias pensadoras importantes do 
feminismo surgiram nesta época, como Simone de Beauvoir, o 
que também pode ter impulsionado o surgimento da bioética, 
até porque a mesma, atualmente, se dispõe a estudar sobre o 
aborto. Desta forma, as mulheres sempre estiveram ligadas 
com a bioética.  

 
27/agosto/2020: 
Esta aula é continuação da aula passada, sobre a bioética. 

O professor cita dois filósofos, Hans Jonas e Álvaro Valls, mas 
ambos de maneira bem introdutória. Em Hans Jonas, o profes-
sor explicita sobre a Responsabilidade coletiva que devemos 
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ter, o agir coletivo e como devemos olhar a vida humana para 
além do indivíduo.  

Em Àlvaro Valls é que surgiu então a ética na área da 
saúde, com a construção dos 4 princípios:  

 

• 1. Princípio da não maleficência: não causar mal 
ao paciente.  

• 2. Princípio da beneficência: Buscar o benefício 
do paciente.  

• 3. Princípio do respeito a autonomia do indiví-
duo: O paciente deve ter o poder de tomar decisões. 
Termo de consentimento esclarecido.  

• 4. Princípio de justiça: Saída da unicidade da 
autoridade profissional e decisões compartilhadas.  

 
Esta foi uma grande conquista para os indivíduos no 

âmbito da saúde, mas vale ressaltar que o aborto sendo crimi-
nalizado no Brasil atualmente, fere estes princípios. Desta 
forma, fica o questionamento: Será que temos mesmo o poder 
de tomar decisões? Autonomia pra quem?  

 
2/setembro/2020: 
Esta última aula observada é continuação de uma série 

de três aulas sobre bioética. Este professor sempre inicia as 
aulas traçando para os alunos os seus objetivos, o que é inte-
ressante para que os alunos compreendam melhor o conteúdo.  

Um ponto que poderia ser melhorado, é que as três aulas 
foram muito rasas, com filósofos muito diferentes. Talvez, 
usando apenas um filósofo, conseguisse se aprofundar em 
alguma teoria. Outro ponto é que não foi falado sobre os prin-
cipais temas da bioética, como o próprio nome das aulas suge-
re: o aborto e a eutanásia.  

Nesta aula, ele fala sobre o filósofo Peter Singer e como 
ele critica a ética atual, dizendo que precisamos repensar a 
ética, e dar início a uma nova ética fora dos padrões religiosos.  
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Singer é atual, o cristianismo ainda impera. Justamente 
por isto, o aborto é criminalizado, por decisão da bancada 
evangélica, por ser um crime contra a vida, mas, segundo as 
pesquisas do filósofo Ronald Dworkin, apesar de um embrião 
humano possuir código genético já por volta das 14 semanas 
após a concepção, ele só vem a desenvolver consciência da dor 
por volta do sétimo mês de gravidez. Assim sendo, se torna 
difícil defender que o feto já é uma pessoa que possui interes-
ses próprios. Por outro lado, em se tratando da vida da mãe, 
ninguém pode negar que é uma vida. Pensando nesta questão, 
inúmeras mulheres morrem tentando fazer abortos clandesti-
nos, a maioria negra e pobre. Mulheres a quem lhes é negado 
até mesmo o direito de sua morte ser noticiada.  

 
29/06/2021: 
Continuando a discussão sobre os direitos das mulheres, 

esta aula foi uma regência aplicada por mim para o segundo 
ano do ensino médio, no Colégio Liane Marta da Costa e teve 
como tema principal as relações de poder em Michel Foucault.  

Iniciei a aula falando um pouco sobre a vida de Foucault 
e logo segui para o tema das relações de poder, trazendo o 
questionamento “como somos construídos enquanto sujei-
tos?”. Salientando que, enquanto seres biológicos, possuímos 
pares de cromossomos. E enquanto sujeitos? O que nos consti-
tui? O que me diferencia de um ser humano a quilômetros 
daqui, ainda que tenhamos o mesmo número de pares de 
cromossomos?  

Segui então para seu conceito de discursos, salientando 
que os mesmos não se resumem a linguagem falada, mas sim 
toda e qualquer interação social.  

Continuamente, explicitei a importância de nossos dis-
cursos e relações, tomando como exemplo a luta do feminismo 
desde os anos em que surgiu até os dias de hoje e em como 
isso mudou drasticamente, a longo prazo, nossas experiencias 
enquanto mulheres.  
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Com isto, passei também um mapa com as datas das 
principais conquistas feministas, ao mesmo tempo questio-
nando o quão pouco tempo faz que conquistamos coisas que 
parecem simples, como por exemplo, a autorização do gover-
no para que as mulheres cursassem o ensino superior, a qual 
só conseguimos em 1879.  

 
17/08/2021: 
Essa aula foi uma regência aplicada por mim e pelo resi-

dente Allan, a qual teve como tema principal o existencialis-
mo, sendo que o Allan apresentou o conceito segundo Sartre, 
enquanto eu discursei um pouco sobre as semelhanças e dife-
renças do conceito para Simone de Beauvoir.  

Iniciamos a aula falando um pouco sobre o contexto his-
tórico da época em que as teorias surgiram, mais especifica-
mente, num mundo pós guerra, explicitando o quanto o con-
texto é importante para o surgimento das teorias.  

O Allan iniciou a aula introduzindo o existencialismo 
sartreano, focando no ser humano enquanto livre para tomar 
suas próprias decisões e fazer suas escolhas. Ao mesmo tem-
po, explicando como surgiu para estudar o homem enquanto 
ser humano concreto, focando nas experiencias vividas.  

Dando continuidade, eu iniciei introduzindo o pensa-
mento de Simone de Beauvoir, questionando até que ponto as 
mulheres realmente teriam esse poder de escolha para tomar 
as próprias decisões. Destacando seu conceito “em situação”, 
onde a filósofa salienta que somos subjetividades em um 
mundo não escolhido.  

Ademais, sua semelhança com Sartre é não defender 
uma essência previamente concebida. Simone de Beauvoir 
negou o fato de que exista um modo feminino de pensar, ou 
uma essência feminina.  

Para terminar, falei um pouco sobre o sistema patriarcal 
e qual seria, para a filósofa, a solução: que as mulheres se 
unam.  
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Relato de luta pelas bolsas 
 
No mês de setembro, os residentes tiveram uma surpre-

sa. As bolsas de pesquisa, financiadas pela CAPES, não caí-
ram. Sem explicação foram suspendidas, demonstrando um 
certo descaso aos estudantes, que dependiam da bolsa, no va-
lor de 400,00 para se deslocar ou até mesmo sobreviver em 
meio à pandemia, momento marcado no Brasil por inúmeros 
problemas econômicos, além de psicológicos.  

Esperamos um tempo, pois era comum que atrasassem. 
Até que, já no dia 7 de outubro, o portal gov.br publicou uma 
nota onde informava que os pagamentos do PIBID e Residên-
cia Pedagógica haviam sido adiados para o próximo dia, sen-
do que os recursos já haviam sido liberados pelo governo fe-
deral. Decidimos então esperar mais alguns dias.  

No entanto, outubro chegava ao fim. Com duas bolsas 
atrasadas, foi-se decidido fazer a primeira Assembleia Nacio-
nal do Pibid e RP para discussão sobre os procedimentos cabí-
veis. A assembleia foi marcada para dia 21/10 às 19h, sendo 
que seria online.  

Além da pauta principal, de atraso das bolsas, também 
seria discutido o reajuste das mesmas, que têm o mesmo valor 
desde 2013. Decidiu-se que, por serem mais de 60 mil estudan-
tes, teria uma fala por estado, onde cada estado escolheria seu 
representante.  

Seriam então 27 falas de 3 minutos cada uma para apre-
sentação. Depois, estes mesmos representantes votariam de 
acordo com as pautas apresentadas. Os demais tiveram a 
oportunidade de assistir e acompanhar via youtube.  

As pautas votadas e aprovadas foram as seguintes:  
 

- Mobilização dia 26/10;  
- Participação em atos de rua e internet;  
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- Divulgação dos trabalhos do RP do grupo Resiste RP-
PIBID e publicações no instagram.  

- Pressão aos congressistas;  
- Articulações com professores e coordenadores;  
- Abaixo-assinado;  
- Construção de calendários de luta e articulação com 

organizações e sindicatos;  
- Rede de apoio em massa;  
- Pautar nos debates o reajuste nas bolsas;  
- Articulação e assembleias regionais;  
- Diálogos com escolas e secundaristas;  
- Construir novas assembleias nacionais;  
- Paralisação das atividades do Residência por uma 

semana;  
 
De acordo o discutido em assembleia, houveram atos 

nas ruas em vários estados do Brasil inteiro, inclusive na 
UNICENTRO. Além do mais houve grande divulgação das 
atividades do residência e Pibid, sendo que muitos sequer co-
nheciam os projetos.  

No dia 08/11 às 9h, houve uma audiência pública virtual 
sobre o financiamento  

destes programas, onde foi-se discutido as seguintes 
pautas:  

- tratar o PIBID e RP como programas de estado e não de 
governo;  

- Indicativo de lançamento de editais PIBID e RP entre 02 
e 03/2022, pede  

prorrogação dos Editais 01 e 02/2020 para que os resi-
dentes que acompanharam as  

atividades online tenham mais tempo para realização 
das atividades presenciais;  

- Seguir pressionando parlamentares;  
- Seguir pressionando integrantes da CMO;  
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- Reunião presencial na CAPES em 09/11 para tratar da 
questão orçamentária 2021/2022;  

Ainda seguindo na luta pelas bolsas atrasadas, dia 16/11 
houve outra reunião com os pibidianos e residentes, onde foi 
discutido os novos direcionamentos após as aprovações das 
PLNs. Houveram 20 falas espontâneas, sendo 10 homens e 10 
mulheres.  

Finalmente, após muita luta, no dia 24 de novembro de 
2021, declaramos nossa  

vitória e obtivemos o pagamento das bolsas atrasadas. 
Essa experiência de mobilização de residentes e estudan-

tes trouxe várias coisas positivas, pois sabemos que parte do 
trabalho do professor também é lutar constantemente pela sua 
valorização. Além disto, ficou claro que a luta vale a pena e 
traz resultados.  

 
 

Considerações finais 
 
Creio que no Aula Paraná foram passadas pouquíssimas 

aulas sobre bioética no ensino médio, apenas estas três que 
observei. Os temas de eutanásia e aborto dentro da bioética 
são temas necessários para fazer os alunos pensarem sobre si e 
a sociedade, temas estes que sequer foram citados nas aulas. 
Defendo que deveria existir mais espaço para a discussão so-
bre a bioética no ensino médio.  

Nota-se uma diferença clara com as aulas observadas e 
regidas no Colégio Liane Marta da Costa, onde o professor 
preceptor prepara com antecedência as aulas e está preocupa-
do com que os alunos desenvolvam o senso crítico e senso de 
interpretação, além da introdução de diversos temas contem-
porâneos em suas aulas.  

Em termos gerais as aulas foram muito boas e contribuí-
ram de forma extremamente significativa para a minha forma-
ção num curso de licenciatura, como professora. Gostaria de 
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salientar que, ao iniciar no programa, estava um pouco receosa 
sobre o curso, justamente pelo fato de ser uma licenciatura em 
um contexto onde as licenciaturas estão cada vez mais desva-
lorizadas. Contando com total apoio do professor coordenador 
e preceptor, iniciei no programa em plena pandemia, obser-
vando e participando semanalmente de observações online. 
Aos poucos fui percebendo o quanto o trabalho do professor, 
mais especificamente do professor de filosofia, é extremamen-
te necessário para uma sociedade esclarecida e isto foi o im-
pulso que eu precisava para continuar no curso.  

Foi um momento marcado também por bastante luta, 
tanto que atualmente não temos certeza se o programa conti-
nuará. Independente de qualquer rumo que seja tomado, essa 
experiência jamais terá sido em vão.  

 Enfim, saliento mais uma vez a importância de fazer 
parte deste programa, tanto para minha vida pessoal quanto 
profissional e agradeço imensamente à oportunidade de fazer 
parte de diversas experiencias de diferentes aulas do ensino 
médio, bem como ao apoio do professor coordenador Evandro 
O. Brito e o preceptor Willian Bento, tanto como os demais 
colegas residentes.  
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“Se eu te dou meu relógio eu fico sem ele. Se te passo conhecimento, 

ficamos ambos com ele. O uso não reduz o estoque, o que muda 

radicalmente todos processos econômicos, porque rende muito mais 

colaborar do que se esconder atrás de royalties, patentes, copyrights 

e coisas do gênero. Isso gera potencial para evoluirmos da guerra 

econômica, da desigualdade, da hierarquização para uma 

democratização geral”  

 

Dowbor 

 

 

CONCEPÇÃO 

Grupo de Pesquisa Ética, Política e Cidadania  

(GPEPC/UNICENTRO) 


