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“A melhor maneira que a gente tem de fazer possível 
amanhã alguma coisa que não é possível de ser feita hoje, 
é fazer hoje aquilo que hoje pode ser feito. Mas se eu não 
fizer hoje o que hoje pode ser feito e tentar fazer hoje o 
que hoje não pode ser feito, dificilmente eu faço amanhã 
o que hoje também não pude fazer”.

Paulo Freire
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Duas décadas depois...

Em 1996 pude terminar, sob a orientação iluminadora do pro-
fessor Paulo Freire, a redação conclusiva da minha tese de Doutorado, 
com o mesmo título e conteúdo que o deste livro.

Esta não foi uma coincidência fortuita ou mero aproveitamento 
posterior de um material para publicação; quando da realização do 
doutoramento, orientador e orientando tínhamos um propósito nítido: 
a tese teria de ser escrita para ser lida, meditada, debatida, enfrentada 
e acolhida pela professora e pelo professor atuante no cotidiano das 
escolas, sem uma linguagem afastante e esotérica, com um academi-
cismo pedante.

Por isso, o mesmo texto que foi para a Defesa Pública no Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação (Currículo) da PUC-SP em 18 
de junho de 1997 também é o mesmo que foi publicado originalmen-
te, em 1998, pela parceria entre o Instituto Paulo Freire e a Cortez 
Editora e, a partir de 2008, com o acréscimo de um capítulo final 
sobre Ética, somente pela Cortez, já na décima quarta edição e várias 
reimpressões.

Note-se que a data da Defesa é posterior à morte de Paulo Frei-
re em 2 de maio de 1997; no final do ano anterior já houvéramos 
marcado o dia da Defesa para meados de maio e fui, como inúmeras 
outras pessoas, tristemente surpreendido pela sofrida ausência física 
desse inestimável educador.
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A Banca Examinadora original era composta pelo orientador, 
pela Profa. Dra. Lisete Arelaro (USP), pelo Prof. Dr. Moacir Gadotti 
(USP), pela Profa. Dra. Ana Maria Saul (PUC-SP) e pelo Prof. Dr. 
Alípio Casali (PUC-SP); decidimos adiar a Defesa por, ao menos, 45 
dias, até todos e todas (amigas e amigos próximos de Paulo Freire) 
termos alguma condição de realizar um ritual acadêmico que seria por 
ele presidido.

Naquele instante do adiamento pedi, e a Banca concordou, 
para substituir o lugar de meu orientador pela presença, também 
como examinadora, da Profa. Dr. Ana Maria Araújo Freire, dele 
viúva e densa conhecedora da temática que estudei; com essa com-
posição completa, agora sob a presidência do Prof. Dr. Alípio Ca-
sali, em um tempo de profunda emoção e seriedade alegre, passa-
mos a tarde daquele 18 de junho em comunhão de memórias, 
afetos e compromissos.

Nestas duas décadas desde a finalização da tese e da publicação 
do sequente livro dela emanado, por muitas vezes fui perguntado o 
que houvera aprendido de mais significativo em minha convivência 
com Paulo Freire.

Em rápida súmula costumo dizer que com ele desenvolvi um 
afeto por duas atitudes essenciais para uma (re)invenção dos senti-
dos da Escola e da nossa prática pedagógico-política.

A primeira delas é a capacidade de estar permeável para o 
aprendizado contínuo; nenhum e nenhuma de nós está mais 
qualificado, e sim em “estado permanente de qualificação”. No mais 
das vezes, a escolarização pública ou privada é feita sem a emancipa-
ção epistemológica dos docentes e discentes, fazendo, por isso, com 
que se tornem meros depositários de informações acumuladas em 
quantidades soterrantes.

Aumentar ao máximo o repertório de conhecimentos, por meio 
da Ciência, da Técnica, da Arte, da Filosofia etc. é um diferencial de 
criatividade e iniciativa, e essas decorrem de uma mente mais multi-
disciplinar, capaz de enxergar para além do óbvio. Uma pessoa inte-
ligente e crítica, sendo professor ou não, está sempre preparada 
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quando se dispõe a preparar-se continuamente. Se eu supuser que já 
sei o que preciso para ser docente, esqueci-me que atuamos com Vida, 
e Vida é Processo, e Processo é Mudança.

A segunda é a afastar a fragmentação pessoal. Nós somos 
uma pessoa, e só uma; a isso chamamos “indivíduo”, ou seja, o que 
não se divide. Por isso, não existe vida “profissional”, vida “familiar”, 
vida “pessoal”. O que há é a vida da Pessoa, com inúmeras ocorrên-
cias concomitantes.

A preservação e o respeito à individualidade é um valor a ser 
protegido; o grande risco está em admitir o individualismo, ou seja, 
a postura egocêntrica e exclusivista, que costuma redundar em con-
vivência predatória. Porém, há muitos homens e muitas mulheres 
que rejeitam tal posição e, em vez de ficarem bradando por aí “alguém 
tem de fazer alguma coisa!”, juntam-se para fazer o que pode e 
precisa ser feito. É possível, sim, recusar o fratricídio paulatino e 
aderir a princípios de compartilhamento da Vida que nos impeçam 
de lembrar o que escreveu Millôr Fernandes: “É preciso ter sem que 
o ter te tenha”...

Por isso, cinco competências essenciais necessitam estar presen-
tes entre docentes e discentes: Humildade, Sinceridade, Integridade, 
Pluralidade e Solidariedade. Humildade para saber que somos 
qualificantes, em vez de já qualificados; Sinceridade para impedir 
ilusionismos que inundam as promessas de um mercado que não é 
sempre acolhedor; Integridade para recusar a ideia maléfica do 
“fazemos qualquer negócio”; Pluralidade para favorecer o convívio 
com as diferenças e o acolhimento das diversidades; Solidariedade 
para não abandonarmos a máxima da vida cooperativa: E pluribus 
unum (Um por todos; Todos por um).

Destas, a competência mais necessária ao exercício da prática 
docente é humildade. Humildade não é subserviência, não é simples-
mente abrir mão daquilo que se pensa, se deseja, que se tem como 
valor.

O que é humildade? É saber que eu e você não somos perfeitas 
ou perfeitos. Eu gosto dessa palavra porque perfeito em latim significa 
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“feito por completo”, “ feito por inteiro”, isto é, “concluído”. E um 
educador sabe que não está perfeito, não está concluído, não está 
terminado.

Há, ainda, claro, a esperança ativa. No século 19, Karl Marx 
escreveu que a humanidade nunca se coloca problemas que ela já não 
tenha condições de resolver, pois a mesma condição que traz os pro-
blemas à tona, cria a consciência para começar a solucionar. Portan-
to, penso que não tardaremos em dar um basta a tudo o que for ho-
micida, pois já há sinais de esgotamento de um modelo que infelicita 
e amargura as existências.

Por isso, de fato, a maior lição que aprendi com Paulo Freire foi 
o uso do verbo esperançar.

Paulo Freire dizia que é preciso ter esperança, mas do verbo 
esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, 
e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Alguns dizem 
“espero que dê certo”, “espero que funcione”, “espero que resolva”, 
isso não é esperança, é espera.

Esperançar é ir atrás, se juntar, não desistir.

O que mais aprendi com Paulo Freire foi a ideia de esperança 
ativa, que não é de pura espera, mas é a esperança que procura, 
constrói, busca e sabe que a atividade docente, acima de tudo, não é 
somente um emprego, é fonte de vida.

A docência é uma fonte de vida, em que a esperança é a nossa 
recusa ao biocídio, a nossa recusa à falência da Vida e, portanto, o 
nosso modo de existir e esperançar.
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Introdução

A Educação está em crise!

Em algum momento de nossa história republicana (nascedouro, 
ainda que pífio, do tema da Escola Pública) essa frase terá deixado de 
ser dita? Algum educador consegue recordar-se da ausência desta 
crise? Provavelmente não.

A crise da Educação tem sido inerente à vida nacional porque 
não atingimos ainda patamares mínimos de uma justiça social com-
patível com a riqueza produzida pelo país e usufruída por uma mino-
ria. Não é, evidentemente, “privilégio” da Educação; todos os setores 
sociais vivem sucessivas e contínuas crises.

A crise educacional tem raízes estruturais históricas e se 
manifesta de formas diversas em conjunturas específicas: confronto 
do ensino laico x ensino confessional, conteúdos e metodologias, 
adequação a novas ideologias, democratização do acesso, gestão 
democrática, educação geral x formação especial, seriação X ciclos, 
progressão continuada x aprovação automática, educação de jovens 
e adultos, escolaridade reduzida, público x privado, baixa qualidade de 
ensino, movimentos corporativos carecendo de greves constantes e 
prolongadas, despreparo dos educadores, evasão e retenção escolar; 
estes e outros motivos de crise ganham agudização episódica em 
oportunidades variadas por todo o século passado e adentraram ainda 
vigorosas neste século em nosso país.
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A crise é a mesma e não é uma crise qualquer. Foi, muitas vezes, 
um projeto deliberado de exclusão e dominação social que precisa ser 
derrotado, para não ficarmos permanentemente aprisionados no 
maniqueísmo mercantil ou na disfarçada delinquência estatal.

Assim, é importante observarmos o contexto mais próximo a nós 
como gerador imediato da situação atual, na qual este livro se insere.

1. Gênese recente de uma antiga crise e a atuação dos 
educadores

Os últimos 40 anos da história brasileira foram marcados por um 
fenômeno de consequências profundas e múltiplas: um acelerado 
processo de urbanização que acabou por transferir a maioria absolu-
ta de nossa população das áreas rurais para as cidades.

Há meio século, pouco mais de 30% dos brasileiros viviam nas 
cidades e, consequentemente, a demanda por serviços públicos nos 
setores de educação, saúde, habitação, infraestrutura urbana etc. fi-
cava bastante restrita.

Os cidadãos não proprietários que viviam nas áreas rurais, mor-
mente em um país predominantemente latifundiário, não tinham 
adequadas condições de organização para alavancar reivindicações, se- 
ja por estarem submetidos a um rígido controle político/econômico, 
seja pela própria distribuição populacional mais isolada e menos con-
centrada; ademais, do ponto de vista da produtividade do trabalho e 
da lucratividade do capital, a escolarização dos trabalhadores, por 
exemplo, não era um pré-requisito básico.

O modelo econômico implantado no país a partir de 1964 pri-
vilegiou a organização de condições para a produção capitalista in-
dustrial e, assim, o poder político central (atendendo aos interesses 
das elites) direcionou os investimentos públicos para grandes obras de 
infraestrutura: estradas, hidrelétricas, meios de comunicação etc.; o 
financiamento para essa política e para a aquisição de equipamentos 
e tecnologias foi obtido com empréstimos no exterior (pelo Estado ou 
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por privados com o aval do Estado) e levou a um brutal endividamen-
to do país, retirando, cada dia mais, os recursos necessários para in-
vestimentos nos setores sociais.

Ora, a aceleração da industrialização capitalista exige a concen-
tração dos meios de produção e, claro, dos trabalhadores, gerando 
uma urbanização crescente e desorganizada; a ausência de uma re-
forma agrária efetiva, as benesses de incentivos fiscais aos grandes 
proprietários, a prioridade ao plantio de produtos agrícolas de colhei-
ta mecânica para exportação, a hegemonia monocultural para fabri-
cação de álcool combustível (ocupando extensas áreas antes destinadas 
ao cultivo de alimentos), tudo isso e muito mais contribuiu para a 
expulsão da população rural em direção aos centros urbanos.

Ao mesmo tempo, e não por coincidência, os investimentos nos 
setores sociais foram reduzidos drasticamente, não acompanhando 
minimamente as novas necessidades urbanas decorrentes do modelo 
econômico; disto, dois fatos emergiram: o colapso de serviços públicos 
como educação e saúde (com seu inchaço despreparado) e a progres-
siva ocupação deles pelo setor privado da economia.

Na Educação, alguns dos efeitos foram desastrosos: demanda 
explosiva (sem um preparo suficiente da rede física), depauperação 
do instrumental didático/pedagógico nas unidades escolares (reduzin-
do a eficácia da prática educativa), ingresso massivo de educadores 
sem formação apropriada (com queda violenta da qualidade de ensino 
no momento em que as camadas populares vão chegando de fato à 
Escola), diminuição acentuada das condições salariais dos educadores 
(multiplicando jornadas de trabalho e prejudicando ainda mais a pre-
paração), imposição de projeto de profissionalização discente univer-
sal e compulsória (desorganizando momentaneamente o já frágil sis-
tema educacional existente), domínio dos setores privatistas nas 
instâncias normatizadoras (embaraçando a recuperação da educação 
pública), centralização excessiva dos recursos orçamentários (subme-
tendo-os ao controle político exclusivo e favorecendo a corrupção e 
o esperdício).

Assim, a educação pública das últimas décadas (com reflexos no 
ensino privado) foi um dos desaguadouros do intencional apartheid 
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social implementado pelas elites econômicas e é a partir dele que 
podemos compreender a crise da Educação e a atuação político/pe‑
dagógica dos Educadores.

2. Educação brasileira, epistemologia e política: por que 
repensar fundamentos dessa articulação?

Desponta mais fortemente hoje uma preocupação: não basta 
reafirmar que o aumento da quantidade de cidadãos na Escola Públi-
ca leva a uma queda da qualidade de ensino (com as causas já apon-
tadas); é preciso pensar uma nova qualidade para uma nova escola, 
em uma sociedade que começa, paulatinamente, a erigir a Educação 
como um direito subjetivo de Cidadania e, portanto, inerente a cada 
sujeito, a cada pessoa.

Por isso, é necessário repensar fundamentos da articulação 
entre Educação, Epistemologia e Política, com a finalidade de reco-
locar o problema desta articulação, pois ele escapou do universo mais 
imediato do educador e da educadora que não estejam conectados 
diretamente ao mundo acadêmico, de modo a embasar um caminho 
que permita avanços significativos na construção de propostas peda-
gógicas e políticas de formação de educadores menos inadequadas 
para um embate social inovador.

Fortalece-se a percepção de que, no momento em que as classes 
trabalhadoras passam a frequentar mais amiúde os bancos escolares, 
os paradigmas pedagógicos em execução são insuficientes para dar 
conta plenamente desse direito social e democrático.

A qualidade tem que ser tratada junto com a quantidade; não 
pode ser revigorado o antigo e discricionário dilema da quantidade 
X qualidade e a democratização do acesso e da permanên‑
cia deve ser absorvida como um sinal de qualidade social.

A qualidade na educação passa, necessariamente, pela quantida-
de. Em uma democracia plena, quantidade é sinal de qualidade social 
e, se não se tem a quantidade total atendida, não se pode falar em 
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qualidade. Afinal, a qualidade não se obtém por índices de rendimen-
to unicamente em relação àqueles que frequentam escolas mas pela 
diminuição drástica da evasão e pela democratização do acesso. Não 
se confunda qualidade com privilégio; em uma democracia plena, 
só há qualidade quando todas e todas estão incluídos; do contrário, é 
privilégio.1

Não podemos esquecer o analfabetismo de adultos! Muitos 
entre aqueles que hoje falam euforicamente sobre o aumento da uni-
versalização do Ensino Fundamental no Brasil, ou omitem deliberada-
mente a imensa massa de cidadãos adultos ainda analfabetos, ou, pior, 
defendem a não necessidade de investir recursos para alfabetizá-los, 
em uma espécie de elogio do “social/darwinismo”.

Essa qualidade social, por sua vez, carece de uma tradução em 
qualidade de ensino e, assim, a formação do educador necessita 
abranger o elemento técnico de especialização em uma área do saber 
(e a capacitação contínua) e também a dimensão pedagógica da ca-
pacidade de ensinar; a discussão sobre tal dimensão envolve ainda 
temas mais amplos como a democratização da relação professor/
aluno, a democratização da relação dos educadores entre si e com as 
instâncias dirigentes, a gestão democrática englobando as comunida-
des e, por fim, como objetivo político/social mais equânime, a de‑
mocratização do saber.

A democratização do saber deve revelar-se, então, como objeti-
vo último da Escola Pública, na educação da classe trabalhadora 
(agora a frequentando em maior número) com uma sólida base 
científica, formação crítica de cidadania e solidariedade 
de classe social.

Esses três polos, a resultarem também do trabalho dos educa-
dores, precisam comportar a garantia de que as crianças, jovens e 
adultos tenham acesso ao conhecimento universal acumulado e pos-
sam dele se apropriar (tornarem-se proprietários), sem que esse 
acesso seja impositivo e nem restrito a uma formação erudita (sem 

1. Basta lembrarmos: São Paulo é uma cidade na qual se come muito bem, é verdade. Mas 
quem come? Quem come o quê?
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relação com sua existência social e individual); de outro lado, essa 
relação do conhecimento científico com o universo vivencial dos 
alunos demanda evitar o pragmatismo imediatista que entende deve-
rem as classes trabalhadoras frequentar escolas apenas para aprender 
a trabalhar.

Portanto, não é uma Escola Pública na qual o trabalhador sim-
plesmente aprenda o que iria utilizar no dia ou semana seguinte no 
seu cotidiano (em uma dimensão utilitária e redutora), mas aquela que 
selecione e apresente conteúdos que possibilite aos alunos uma com-
preensão de sua própria realidade e seu fortalecimento como cidadãos, 
de modo a serem capazes de transformá-la na direção dos interesses 
da maioria social.

Uma nova qualidade social, por sua vez, exige uma reorien‑
tação curricular que preveja o levar em conta a realidade do 
aluno. Levar em conta não significa aceitar essa realidade mas dela 
partir; partir do universo do aluno para que ele consiga compreendê-lo 
e modificá-lo.

Fazer uma Educação Pública nessa perspectiva implica em fazê-la 
voltada para as necessidades da quase totalidade de nossa população; 
porém, essa mesma população tem um arsenal de conhecimentos 
para o dia a dia que, se são satisfatórios para a sobrevivência imedia-
ta, mostram-se frágeis para a alteração mais radical de suas coletivas 
condições de existência.

Por isso, a precisão de transmutar os conhecimentos científicos 
em ferramentas de mudança; o universo vivencial da classe trabalha-
dora é extremamente rico culturalmente mas precário em termos de 
conhecimentos mais elaborados, que são propriedade quase exclusiva 
das elites sociais que dificultam ao máximo o acesso da classe traba-
lhadora a esta forma de conhecimento eficaz.

Em função disso, o presente estudo tem como objetivo central 
analisar a questão do Conhecimento no interior da Escola, do ponto 
de vista de alguns de seus fundamentos epistemológicos e políticos 
(enquanto produção e apropriação da Cultura), de modo a subsidiar 
as educadoras e os educadores na reflexão sobre o sentido social 
concreto do que fazem.
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Assim, os destinatários da reflexão aqui apresentada (no seu 
conteúdo e forma) são todos aqueles e todas aquelas que atuam in-
tensamente no dia a dia escolar (prioritária, mas não exclusivamente 
na Escola Pública) e que não têm oportunidade de um envolvimento 
mais amiúde com o repensar teórico das próprias práticas.

Desta forma, o texto tem cinco capítulos que se agregam em 
torno da tese fundamental: o Conhecimento é uma construção cul‑
tural (portanto, social e histórica) e a Escola (como veículo que o 
transporta) tem um comprometimento político de caráter conser‑
vador e inovador que se expressa também no modo como esse 
mesmo conhecimento é compreendido, selecionado, transmitido 
e recriado.

O capítulo 1 (Humanidade, Cultura e Conhecimento) tem uma 
natureza mais geral, buscando estabelecer as bases de uma antropo-
logia filosófica na qual se reflita sobre a presença do ser humano na 
realidade e, dentro desta, o lugar do conhecimento como produto 
cultural (um bem de consumo e produção da vida).

No capítulo 2 (Conhecimento e Verdade: a matriz da noção 
de descoberta), queremos nos contrapor à teoria sobre o conheci‑
mento mais frequente na nossa realidade escolar: o conhecimento e 
a verdade como descobertas. Para tanto, e a pretexto de fazermos 
uma certa “arqueologia” dessa concepção, procuramos evidenciar a 
articulação entre o epistemológico e o político de seu contexto gera-
cional, com a finalidade de demonstrar que a própria ideia de ver‑
dade como descoberta é, de fato, uma construção cultural.

Para nos aproximarmos mais do cotidiano escolar e, principal-
mente, enfatizarmos a conexão entre o Conhecimento e sua produção 
histórica, no capítulo 3 (A Escola e a construção do conhecimento) 
ressaltamos a necessidade de ruptura da aura mítica que, muitas vezes, 
encobre a relação com o saber e quer anular o lugar dos erros, das 
preocupações, dos prazeres e das intenções.

O capítulo 4 (Conhecimento Escolar: epistemologia e política) 
é momento no qual voltamos ao princípio e nele retomamos o tema 
do sentido social concreto daquilo que nós, educadoras e educadores, 
fazemos. Este resgate temático dá-se a partir de uma visão sobre 
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algumas compreensões sobre a relação entre Sociedade e Escola, 
segue com um alerta contra o pedagocídio e finaliza com a perspecti-
va de um Conhecimento como ferramenta da Liberdade e de um 
Poder como amálgama da convivência igualitária.

O capítulo 5 (Conhecimento, Ética e Ecologia) apresenta-se 
como reflexão em torno de uma das urgências que temos hoje: difi-
cultar e impedir o biocídio e colocar o Conhecimento como uma das 
formas éticas de não apequenar a Vida.



“Criar não é um jogo mais ou menos frívolo. O criador 
meteu-se numa aventura terrível que é a de assumir ele 
próprio, até ao fim, os perigos que enfrentam as suas 
criações”.

Jean Genet
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 O que significa ser humano?
 Um passeio pelas nossas origens

 Cultura: o mundo humano
 Conhecimentos e valores: fronteiras da não neutralidade
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Todas e todos que atuamos em Educação, porque lidamos com 
formação e informação, trabalhamos com o conhecimento. O 

conhecimento, objeto da nossa atividade, não pode, no entanto, ser 
reduzido à sua modalidade científica, pois, apesar de ela estar mais 
direta e extensamente presente em nossas ações profissionais cotidia-
nas, outras modalidades (como o conhecimento estético, o religioso, 
o afetivo etc.) também o estão.

Não é fácil escapar dessa redução, pois hoje, mais do que nunca, 
o produto científico tem um peso tremendo no dia a dia das pessoas. 
Pode-se questionar: mas, não foi sempre assim? Não, a começar de 
uma razão básica: a Ciência (enquanto um conhecimento sistemático, 
metódico e deliberado, apartado paulatinamente de uma interpreta-
ção mágica do mundo) é uma instância relativamente recente na 
História, se comparada à própria presença do humano na realidade; 
se, como se supõe até o momento, situamos os nossos primeiros 
ancestrais há 4 milhões de anos, a elaboração de protótipos de ins-
trumentos de pedra há 2 milhões e o uso do fogo há 500.000 anos, 
a modalidade de conhecimento que será chamada de científica no 
Ocidente tem pouco mais de 2.500 anos, ou seja, cerca de 0,06% 
desse tempo inicial!

Ademais, o resultado da ação científica não atinge o conjunto da 
humanidade da mesma forma, nem com a mesma intensidade e con-
dições de usufruto; ainda, mas não para sempre, estamos imersos em 
uma distribuição desigual e discriminatória das benesses dessa obra 
humana coletiva.

Por isso, e para que possamos pensar o tema do conhecimento 
e, a partir dele, produzir uma reflexão que nos ofereça mais funda-
mentos para nossas práticas pedagógicas, é necessário, inicialmente, 
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caminhar por algumas análises sobre a própria presença do ser hu-
mano na realidade e, dentro dela, o lugar do conhecimento em suas 
múltiplas dimensões.

O que significa ser humano?1

Muitas já foram as definições que procuraram capturar uma 
essencialidade da natureza humana, a começar da mais clássica e 
conhecida: o Homem é um animal racional. Essa sentença, mar-
cada por uma aparência de obviedade e repetida à exaustão (com 
um certo ar triunfal), foi expressa por Aristóteles (384-322 a.C.) no 
século IV a.C. e, muito embora a maioria das pessoas não conheça 
sua origem, faz parte do senso comum. Antes dele, seu mestre Pla-
tão (427-347 a.C.) houvera definido o Homem como um bípede 
implume2 e, no início do século XX, o grande poeta português 
Fernando Pessoa (1888-1935) elaborou uma definição um pouco 
mórbida, mas tecnicamente bem precisa: o Homem é um cadáver 
adiado!

O que há de comum entre as três ideias acima? A tentativa de 
identificar o humano, dar-nos uma identidade, isto é, nos diferenciar 
do restante da realidade de modo que nela nos localizemos; ao mesmo 
tempo, é a procura de uma definição (do latim finis, limite, fronteira) 

1. Conceitos como ser humano, Homem, hominização, por exemplo, têm uma evidente 
conotação masculina; é difícil evitar a linguagem sexista, mas enquanto não criamos palavras 
que representem uma nova postura, registro aqui o alerta de que seu uso no texto não sugere 
posição discriminatória.

2. Para a Filosofia grega daquele tempo, em seu esforço para organizar sistematicamen-
te os conhecimentos e afastá-los de um domínio preponderantemente mítico/religioso, dar 
definições precisas era a forma mais adequada para encaixar as ideias nos seus supostos 
lugares corretos; para tanto, alguns filósofos se utilizavam de uma espécie de “fórmula”: 
definição = gênero próximo + diferença específica. Por isso, para Aristóteles, o gênero 
próximo a Homem é animal e a diferença específica com os do mesmo gênero é a raciona‑
lidade; no caso de Platão, a escolha do gênero recaiu sobre os bípedes e a diferença (para 
o seu conhecimento na época) sobre não ter penas.
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daquilo que é nosso contorno, que nos circunscreve, nos contém, ou 
seja, marca nosso lugar.

Esse é um dos mais antigos temas que a humanidade vem-se 
colocando no decorrer dos séculos. Por mais abstratas que pareçam, 
perguntas como Por que estamos aqui neste mundo? Quem ou o 
que o fez? Por que nós? De onde viemos e para onde vamos? Por 
que existe alguma coisa e não nada? têm sido cruciais. De uma ou 
outra forma, individualmente ou nos grupos sociais, essas dúvidas são 
objeto de reflexões, temores, confrontos, desesperos etc.

A indagação sobre nós mesmos, a razão de sermos e de nossa 
origem e destino, isto é, o sentido de nossa existência, é, de fato, 
um tema presente em toda a História; mesmo em tempos atuais, 
quando a Ciência atingiu patamares impressionantes de inventivida-
de e variedade, a resposta parece, contraditoriamente, afastar-se cada 
vez mais.

Aliás, essa é uma das características do conhecimento: quanto 
mais se sabe, mais se ignora;3 afinal, só é possível supor que o conhe-
cimento vá sendo progressivamente revelado, até atingir um estágio 
final, se ele for concebido como uma descoberta e não, como defen-
deremos mais adiante, como uma construção.4

Qual, então, o nível atual de conhecimento que a Ciência, como 
forma mais precisa e eficaz de investigação da realidade, nos aponta 
quanto ao lugar do humano?

Eis, em termos bastante gerais, uma síntese das conclusões pro-
visórias e ainda submetidas a controvérsias:

3. É conhecida a máxima socrática “Só sei que nada sei”; no entanto, Sócrates (469-399 
a.C.) não a enunciou como uma expressão de ceticismo e sim como indicadora da impossibili-
dade humana de esgotar o processo de conhecimento.

4. À medida mesma em que se ampliam os nossos saberes, concomitantemente aumentam 
nossos desconhecimentos; basta pegarmos dois exemplos que sinalizam bem essa noção: com 
o microscópio e o telescópio, cujas invenções são atribuídas, respectivamente, aos óticos ho-
landeses Zacharias Janssen em 1590 e a Hans Lippershey em 1608, passamos a dispor de 
duas ferramentas básicas de pesquisa, mas, simultaneamente, alargou-se o horizonte desconhe-
cido do infinitamente grande e do infinitamente pequeno. E quanto mais essas ferramentas se 
aperfeiçoam, mais distinguimos coisas ainda por saber.
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• estamos em um dos universos possíveis, ele é finito e tem 
provavelmente o formato cilíndrico (em função da curvatura 
do espaço sobre si mesmo);

• esse universo surgiu há aproximadamente 15 bilhões de 
anos, a partir de uma grande explosão inicial apelidada de 
“Big Bang” e se extinguirá daqui a outros tantos bilhões de 
anos, em função do esvaimento da matéria e energia nele 
existentes;

• dessa explosão original resultou uma expansão (que ainda 
continua), em escala inimaginável, e que se concentrou, basi-
camente, em grandes massas estelares que, por sua vez, se 
agruparam em 100 bilhões de galáxias;

• uma dessas galáxias é a nossa Via Láctea, que contém 100 
bilhões de estrelas;

• nessa galáxia, há 4,6 bilhões de anos, originou-se o nosso 
sistema solar;

• o Sol, uma das 100 bilhões de estrelas da galáxia, é relativa-
mente pequeno (de 5ª grandeza como antes foi chamada e, 
agora, estrela anã), e tem, girando à sua volta, 9 já conheci-
dos planetas (do grego planetès, vagabundo, errante);

• um desses planetas é a Terra, o quinto em tamanho e distan-
te 150 milhões de quilômetros do Sol;

• na Terra há vida e, até há pouco, supunha-se que só nela;

• estima-se que nosso planeta tenha entre 3 e 30 milhões de 
espécies de vida diferentes, embora apenas perto de 3 milhões 
tenham sido classificadas;

• uma dessas espécies é a nossa, em sua forma mais recente 
(35.000 anos para cá) chamada de Homo Sapiens Sapiens;

• a espécie humana tem, no momento, quase 7 bilhões de in-
divíduos;

• um deles sou eu.
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De forma caricatural (mas não falsa), assim se poderia respon-
der à questão Quem sou eu?: sou apenas um indivíduo entre outros 
7 bilhões, pertencente a uma única espécie entre outras 30 milhões 
diferentes, vivendo em um planetinha, que gira em torno de uma 
estrelinha entre outras 100 bilhões, que compõem uma mera galá-
xia em meio a outras 100 bilhões, presentes em um dos universos 
existentes...

No que se refere a estas conclusões, deveria ser menos instável 
viver, digamos, durante o período medieval europeu (entre os séculos 
V e XV), quando tudo pareceria estar em “ordem”: a Terra no centro 
do Universo, o Homem no centro da Terra, a Alma no centro do 
Homem e Deus no centro da Alma.

Os 500 anos mais recentes nos “descentraram” bastante: Co-
pérnico (1473-1543) e Galileu (1564-1642) derrubaram a certeza de 
sermos o centro universal; Darwin (1809-1882) abalou a convicção 
de estarmos um pouco abaixo dos “anjos” e nos remeteu para a 
companhia, superior ainda, de outros primatas; Freud (1856-1939), 
ao identificar em nós um “porão” desconhecido e colocar sob suspei-
ta a noção de termos uma “alma” livre a nos dirigir. Isso tudo somen-
te no nível da Ciência, sem apontar a multiplicidade de interpretações 
cambiantes das religiões e das artes.

Durante séculos consideramos (e muitos ainda o fazem) ser a 
Terra o nosso lugar, criado só para nós e a nós pertencente, quase 
imaginando que tudo o que existe (aqui e fora daqui, no incomensu-
rável Universo) seria apenas uma moldura para a vida humana.

No entanto, ao lado dessa autoimagem prepotente (mas não 
inútil, pois nos dá sentido), sempre tivemos uma outra a lhe fazer 
sombra: para que tudo isso se, inelutavelmente, acabamos?

Temos vida, sim, e, exatamente por isso, deixamos de tê-la (pelo 
menos na forma como a entendemos). A consciência da vida trans-
porta também a consciência da precariedade da vida e da transito-
riedade da existência humana. Todos os seres vivos por nós conhe-
cidos morrem; é provável que seja o ser humano o único que sabe 
que vai morrer!
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Esse fato não nos agrada muito e procuramos afastá-lo, se não 
concretamente, ao menos simbolicamente, por intermédio da Arte, 
da Religião, da Linguagem.5

Afinal, o que é, para nós, Vida? De forma objetiva, sem edulco-
rar, é o nome que damos ao intervalo de tempo entre nascer e mor‑
rer. Se o grande Guimarães Rosa dizia que viver é muito perigoso, 
nascer também o é (morrer nem se fala...).6

Imagine-se: pelo menos 9 meses no útero materno, em um meio 
líquido (agradável para nós), balouçando tranquilamente, na penumbra, 
sem ruídos fortes, sem necessidade de esforço respiratório e de ali-
mentação. De repente, sem que saibamos o porquê, começa um 
movimento, o líquido se esvai, o continente se contrai seguidamente 
e... saímos para um ambiente com luminosidade, a temperatura nos 
atinge, sentimos pressão do contato sobre nós e, carecemos respirar 
de um modo novo (abrindo à força os pulmões). Fazemos, então, a 
primeira ação externa ao útero: inspiração, sendo que a última, nes-
ta vida, será expiração.

A palavra animal (que também nos designa, embora resistamos 
a isso) compartilha sua raiz com alma, ambas derivadas do latim 
anima (princípio vital); por sua vez, esse conceito (anima) encontra 
seu correlato no grego arcaico pneúma (ar, respiração, espírito), 
antecessor da ideia de psykhè (respiração de vida, alma). Essa co-
nexão alma/ar é bastante recorrente desde a Antiguidade; por 

5. A criança que, na primeira infância, costuma dizer quando eu morrer, quando você 
morrer; logo é instada a falar se eu morrer, se você morrer, como se a transformação linguís-
tica alterasse o fato. Contra essa ideia romântica, tive um professor de Língua Portuguesa no 
ensino fundamental que nos aterrorizava afirmando ser a palavra cadáver uma resultante da 
utilização das sílabas iniciais da repugnante expressão latina caro data vermibus (carne dada 
aos vermes).

6. O teólogo Leonardo Boff, durante o programa da TV PUC-SP Diálogos Impertinentes 
sobre O Desejo (23/5/1995), ao ser indagado sobre qual seria seu último desejo, disse: “Ver 
Deus. E, parodiando Freud, eu teria muito mais perguntas para fazer para Ele do que Ele 
para mim”. No mesmo programa, ele anunciou não ter medo de morrer, por achar que, tal 
como saiu do útero para esta vida exterior, também desta sairá para uma outra, mas sempre se 
incomodando em fazê-lo.
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exemplo, o conhecido texto hebraico sobre a criação do Homem 
diz: “O Senhor Deus formou o homem do pó do solo, e insuflou‑lhe 
nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou‑se alma viven‑
te” (Gen., II, 7).

Vários estudiosos entendem que a nostalgia do conforto uterino 
é o que leva muitos de nós, quando estamos deprimidos, melancólicos 
ou com sensação de abandono, a ficar deitados quase em posição 
fetal (encolhidos, com os joelhos em direção ao peito), querendo 
retornar.

Há veredas nesse grande sertão? Vejamos, ainda que ludicamen-
te, alguns indicadores técnicos, oferecidos pela racionalidade mais 
sequiosa, e que embaçam nosso caminhar:

• há 35.000 anos nos tornamos a espécie planetária dominan-
te, sem outros rivais que ameaçassem nosso domínio, exceto 
outros humanos, a ponto de atualmente termos capacidade 
para procurar aniquilar a vida na Terra;

• há 12.000 anos chegamos a 3 milhões de indivíduos da es-
pécie e, desde então, estamos próximos de aumentar em 
2.000 vezes esse número;

• o tempo médio de vida humana individual no planeta é, hoje, 
de 75 anos, isto é, 27.365 dias;

• cada um de nós, diariamente, alimenta-se e gera dejetos, na 
proporção relativa de um quilo e meio de consumo para tam-
bém um quilo e meio de resíduos rejeitados (sólidos, líquidos 
e gasosos);

• assim, a espécie consome a cada dia 10,5 milhões de tonela-
das e rejeita o equivalente (ao qual é preciso dar um destino);

• ao longo de sua existência, um ser humano ingere por volta 
de 41 toneladas das outras formas de vida contidas no plane-
ta, sem contar aquelas utilizadas para finalidades não alimen-
tares (roupas, calçados, objetos, diversão, transporte, experi-
mentos etc.);
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• nessa duração de 75 anos, em linhas gerais, os primeiros 25 
são dedicados basicamente à “montagem” de nossas estrutu-
ras (psíquicas, comunicacionais, biológicas, reprodutivas, de 
aprendizagem e trabalho), os 25 seguintes ao aproveitamento 
concentrado destas (na geração e cuidado de outros humanos 
e na produção de meios de sobrevivência). Nos derradeiros 
25 anos, se inicia a “desmontagem” (falhas nas estruturas 
consolidadas e diminuição da intensidade e eficácia da ação), 
até a falência final de cada conjunto orgânico;

• para complicar, precisamos de, ao menos, 1/3 das horas 
diárias em estado de sono e mais 1/3 delas à busca de condi-
ções para manter o corpo vivo, acumulando-se, assim, 25 
anos dormindo e mais 25 trabalhando;7

• ao final, independentemente de local e época de nascimen-
to, da condição socioeconômica, do nível de escolaridade, 
das propriedades acumuladas, do status na comunidade... 
morremos.

Cruel, não?

Colocado dessa forma, sem dúvida. Não é estranho que muitas 
vezes nos sintamos perdidos, com uma sensação de angústia e aban-
dono universal. Para que tudo? Para depois acabar?

Por isso, Albert Camus (1913-1960), que dedicou sua obra a 
pensar o absurdo da condição humana, escreveu na introdução do 
seu L’Homme Revolté: “o homem é a única criatura que se 
recusa a ser o que ela é”.

Qual, então, o sentido de existirmos? O que observamos vendo 
tudo isso? Que não há um sentido pronto e nem um sentido único 
que nos tenha sido entregue de antemão.

7. E a repartição na humanidade nem é igual; só na relação masculino/feminino, estudos 
da OIT (Organização Internacional do Trabalho) do início dos anos 1990 mostraram que, do 
total de horas trabalhadas diariamente no planeta, as mulheres trabalhavam 2/3 delas e os homens 
1/3. Em outras palavras, as mulheres trabalhavam, e provavelmente ainda trabalham, o dobro.



A ESCOLA E O CONHECIMENTO 35

Somos, antes de mais nada, construtores de sentido, porque, 
fundamentalmente, somos construtores de nós mesmos, a par-
tir de uma evolução natural.

Um passeio pelas nossas origens

É patente que o animal humano difere dos outros animais; temos 
uma história peculiar no processo de evolução biológica.8 No entanto, 
para facilitar o “passeio” que propomos, esqueçamos um pouco o 
estágio atual atingido pela nossa espécie e façamos um exercício hi-
potético de nos vermos simplesmente como um animal qualquer em 
nosso distante passado.

Do ponto de vista da nossa conexão com o meio ambiente, não 
somos especialistas em nada! Nossa estrutura orgânica é débil, em 
relação às outras espécies, e nos habilita para poucas das vantagens 
naturais na luta pela manutenção da vida.

Comparados a outros seres, somos um animal frágil: possuímos 
reduzida força física, não temos muita velocidade de deslocamento, 
nossa pele é pouco resistente ao clima e agressões, não nadamos bem 
e nem voamos, não resistimos mais do que alguns dias sem água e 
alimento, nossa infância é muito demorada e temos de ser cuidados 
por longo tempo.

Ora, vivemos em um planeta que oferece condições de vida 
muito especializadas; um animal como nós não teria chance nas regiões 
polares, nas desérticas, nas florestas equatoriais, nas de inverno incle-
mente, nos oceanos etc. Supondo que fossemos um animal que nada 
construísse, e só vivesse daquilo que nosso “equipamento natural”, o 

8. O conceito de evolução comporta a ideia de que, em função de mutações e recombi-
nações genéticas e seleção natural (sobrevivência dos mais aptos), organismos mudam, em 
sucessivas gerações, com o passar do tempo. Entretanto, não podemos tomá-lo sempre no 
sentido positivo; termos como evolução, progresso, desenvolvimento precisam ser adjetivados, 
pois ditaduras políticas, doenças e problemas também evoluem, progridem e se desenvolvem.




