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 7

Prefácio da edição brasileira

A tradução do livro Educação como conhecimento do ser humano na 
Era do Antropoceno: uma perspectiva antropológica é um trabalho muito 
importante do qual me honra ter feito parte e apresentá-lo ao leitor 
brasileiro, e se constitui em uma tarefa instigante e importante dian-
te do cenário global que estamos vivendo. Este livro apresenta uma 
abordagem epistemológica que relaciona educação, conhecimento, 
ser humano e Antropoceno no cenário da globalização. Cabe aqui 
ressaltar a relevância acadêmica internacional do autor. Christoph 
Wulf é professor emérito da Universidade Livre de Berlim, instituição 
a que está vinculado desde 1980 e onde foi cofundador do Centro 
Interdisciplinar de Antropologia Histórica. É um autor de relevância 
internacional, cujos livros estão publicados em mais de 20 idiomas. 
A sua atuação na Alemanha e em diversos países é relevante, sendo 
vice-presidente da Unesco na Alemanha e fundador da Comissão de 
Antropologia Educacional Alemã para Ciências Educacionais, além 
de atuar como professor visitante em diversas universidades como 
Stanford, Amsterdã, Londres, Lisboa, Viena, Estocolmo, Tóquio, Kyo-
to, Paris, Pequim, Nova Déli, Moscou, Roma, Pequim, Shanghai, São 
Petesburgo, Maiçor e São Paulo. Suas principais áreas de pesquisa 
são: Antropologia, Antropologia Educacional Histórico-Cultural, Es-
tética e Educação Intercultural, performatividade e ritual, diversidade 
e emoção, aprendizado mimético e imaginação, educação cultural, 
violência e educação para desenvolvimento sustentável.
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8 CHRISTOPH WULF

A tradução e apresentação desta obra são frutos do meu vín-
culo com o autor, que se iniciou em 2015, mas podemos dizer que 
intencionalmente já existia há alguns anos. Desde minha gradua-
ção na Unesp, meu interesse por antropologia e sua relação com a 
educação sempre estiveram presentes, seja no referencial teórico da 
monografia de final de curso de graduação e no mestrado, seja por 
minhas experiências na antropologia da UFPE em Recife, bem como 
nas aulas ministradas em universidades na cidade de São Paulo. 
O fato é que em 2012 iniciei minha pesquisa de doutorado com o 
tema Antropologia da Educação. Esta temática me levou a explorar 
o campo da Antropologia da Educação para além das fronteiras do 
Brasil e, em 2015, realizei um estágio doutoral na Universidade Li-
vre de Berlim sob a supervisão do Professor Christoph Wulf. Deste 
estágio doutoral, resultou a publicação da minha tese, cujo viés teó-
rico e metodológico partiu de abordagens alemãs, principalmente 
da Antropologia Educacional Histórico-Cultural alemã e Análise de 
Conteúdo Hermenêutica.

Como prosseguimento dessas pesquisas, após o doutorado, o 
meu vínculo com a abordagem da Antropologia Educacional His-
tórico-Cultural alemã se estreita como pesquisadora associada da 
Universidade Livre de Berlim e membro da Rede Internacional de 
Antropologia Histórico-Cultural. As pesquisas realizadas por mim 
focam abordagens, conceitos e temáticas como, por exemplo, An-
tropologia Educacional, mimésis, dimensões educacionais, Bildung 
(educação) e antropoceno. Essas pesquisas seguiram a ideia de que a 
fragmentação e a desterritorialização da Antropologia contemporânea 
provocam o desenvolvimento de novos estilos de pesquisa e reflexão 
e, por isso, uma Antropologia com orientação global significa uma 
abertura para questões que lidam com as condições da vida humana 
no futuro.1 Consequentemente, esse saber antropológico cria novas 
questões, perspectivas e novos temas nas ciências da Educação dentro 
de contextos históricos e sociais específicos. Sendo assim, a reflexão 

1. Wulf, 2017.
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sobre a historicidade e a culturalidade do ser humano implica mostrar 
as possibilidades e os limites da educação e do processo de formação 
do ser humano em aspectos biológicos, sociais e culturais.2

Essa perspectiva, já desenvolvida por Wulf na Antropologia e 
na Antropologia Educacional, dentre vários outros livros publicados 
pelo autor com diferentes temáticas e aprofundamento teórico, as-
sim como a indagação sobre a rápida expansão do crescimento do 
conhecimento do ser humano e a maneira como compreendemos 
quem somos no mundo globalizado, levaram-no à publicação da obra 
Bildung als Wissen vom Menschen im Anthropozän, cujo título no Brasil 
é Educação como conhecimento do ser humano na Era do Antropoceno: uma 
perspectiva antropológica.

A palavra Bildung, na versão em português, poderia ter tido 
outra tradução, como, por exemplo, formação humana, pois é o que se 
aproxima da tradução literal. No entanto, essa palavra possui vários 
significados e interpretações muito complexos e tem gerado um debate 
muito profundo na Alemanha. Para a versão em português, optou-se, 
em comum acordo com o autor, pela tradução da palavra Bildung 
para educação, tal qual na versão em inglês se optou por education, no 
sentido de aproximá-la, em seu significado e sentido, para o contexto 
brasileiro, que aborda a palavra educação em sua completude, assim 
como é a proposta do livro, a educação como componente constituinte 
do ser humano no sentido de entender quem é esse ser humano e 
qual é a sua educação.

A proposta do livro de Wulf é instigante, questionadora, ousada e 
reflexiva. Ela chega em um momento oportuno para o leitor brasileiro, 
tendo em vista os inúmeros embates que a sociedade brasileira tem 
vivido nos últimos anos, desde a poluição e as queimadas recorrentes 
na Amazônia até a vulnerabilidade da pandemia do coronavírus. Esta 
pandemia gerou um misto de incertezas, tristeza e ansiedade pelo 
próprio fato de estarmos em meio a uma crise de saúde e ao mesmo 
tempo em uma crise política levando a população brasileira a uma 

2. Wulf, 2005a.
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saturação de sentimentos devido à falta de controle. Isto nos remete 
a um trecho deste livro: “estamos subjugando a natureza, exploran-
do-a imprudentemente para nossa própria vantagem e, ao fazê-lo, 
estamos destruindo, em grande parte, os próprios fundamentos de 
nossas próprias vidas”. Nossas próprias vidas e sentimentos estão 
envolvidos no descontrole que estamos vivendo em decorrência da 
interferência do ser humano na natureza.

É importante pensarmos nesta interferência, pois esta compreen-
são está entrelaçada com a relação entre educação, conhecimento, ser 
humano e Antropoceno, que nos remete a pensar no mundo em que 
vivemos hoje e no papel do ser humano neste mundo atual. Como o 
próprio autor salienta, a educação é um componente constitutivo do 
ser humano e conhecer o ser humano é um elemento constitutivo da 
educação. Ou seja, compreender que a educação tem um papel fun-
damental na maneira como o conhecimento do ser humano interfere 
no planeta Terra e seu enorme impacto e, a partir desta interferência, 
coloca em risco a sobrevivência da própria humanidade. Os impactos 
ambientais, tecnológicos e genéticos clamam por mudanças na com-
preensão do ser humano e na compreensão da educação, principalmen-
te, no impacto que a educação terá na formação futura de crianças e 
jovens. Neste sentido, a questão levantada por Wulf guia o livro e nos 
encaminha a pensar sobre “como entendemos os seres humanos e sua 
educação no Antropoceno”. Uma questão cuja abordagem é histórica 
e cultural e que é capaz de fluir-se por entre os desafios presentes no 
mundo globalizado e pensá-los histórico-antropologicamente.

O livro de Wulf aborda temas importantes para pensarmos a edu-
cação neste cenário atual, como a perfeição do imperfeito, as formas 
do conhecimento antropológico e a educação no mundo globalizado. 
Estas três partes abordam elementos da perfectibilidade da educação 
e o conhecimento antropológico da educação, das formas do conheci-
mento antropológico como conditio humana, imaginação, digitalização 
e conhecimento silencioso, e a educação no mundo globalizado que 
envolve a perspectiva chinesa e indiana, o antropoceno e as tarefas 
da educação global.
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O instigante debate filosófico sobre a perfectibilidade apresentado 
pelo autor na Parte I convida-nos a refletir sobre o sonho da educação 
e as imagens do ser humano de Comenius, Rousseau, Humboldt e 
Schleiermacher. Para Comenius devia-se ensinar tudo a todos de modo 
que meninos e meninas aprendessem de tudo para atingir a perfeição 
em nome de Deus. Os princípios de Rousseau almejam a racionalidade, 
a universalidade e a representatividade para o desenvolvimento de 
práticas racionais, tais como moderação, prudência e comportamento 
gentil. Humboldt reconhece a importância de uma educação geral do 
indivíduo de modo a evitar o conhecimento enciclopédico. E Schleier-
macher contribui para pensarmos a prática educacional além de algo 
técnico, mas que envolve flexibilidade ou intencionalidade interrom-
pida. As imagens do ser humano e o conhecimento antropológico são 
levados em consideração, logo, se obtém uma visão antropológica dos 
fenômenos educacionais com o surgimento da Antropologia Educacio-
nal, baseada em uma Antropologia Histórico-Cultural de diversidade 
metodológica, inter e transdisciplinaridade, inter e transculturalidade, 
bem como uma compreensão complexa da educação.

As dimensões do conhecimento antropológico na educação, o 
poder produtivo da imaginação, a digitalização do mundo da vida e 
o conhecimento silencioso são apresentados na Parte II do livro. As 
dimensões do conhecimento antropológico da educação sem dúvida 
abordam a importância da repetição e de como o ser humano apren-
de na sociedade por meio da repetição, imaginação, mimésis, rituais 
e conhecimento tácito. A repetição é uma conditio humana, portanto, 
desempenha um papel importante na educação, sendo que os rituais 
com a ajuda da imaginação contribuem para a recriação dos rituais pas-
sados e para o pertencimento à comunidade.

O autor, ao examinar o papel da imaginação e seu poder perfor-
mativo para o desenvolvimento dos seres humanos e a criação de sua 
convivência social e cultural, enfatiza o poder produtivo da imagina-
ção. A imaginação faz parte da condição humana, e nós, humanos, 
não vivemos sem imaginar, pois criar faz parte de nosso cotidiano no 
momento em que performatizamos as nossas criações, assim como 
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as crianças recriam em suas brincadeiras e aprendem com seus ges-
tos e corpo por meio do processo mimético, de sua cultura e de sua 
interpretação de mundo. As pesquisas evolucionistas e neurológicas 
têm mostrado que as crianças participam dos processos culturais 
e adquirem conhecimentos de sua cultura, e as condições sociais e 
culturais do início da vida da criança se inscrevem no cérebro e no 
corpo da criança.

Este imaginário também é formado pelas mídias digitais e, no 
mundo globalizado do Antropoceno, nós vivemos a digitalização 
do mundo da vida. Mídias que fazem parte do desenvolvimento social 
e cultural, principalmente dos mais jovens, desempenham um papel 
social e estabelecem relações sociais e culturais entre as pessoas. Os 
jovens estão constantemente conectados com a internet por meio de 
redes sociais e fazem deste meio a sua própria vida, por isso, com-
preender como essas relações são estabelecidas é fundamental para 
a educação. Ao mesmo tempo em que as pessoas estão em intensa 
comunicação na internet, o autor nos propõe a pensar sobre o conhe-
cimento silencioso e como sua aprendizagem ocorre pelo corpo nos 
processos miméticos de apropriação do mundo que ocorrem nas prá-
ticas do cotidiano, e que estão implícitas no aprendizado das pessoas.

A perfeição do imperfeito e as formas de conhecimento antropo-
lógico sem dúvida destacam o conhecimento ocidental da educação, 
mas, para o autor, é relevante pensarmos na educação no mundo 
globalizado. No mundo global do Antropoceno estão presentes as 
ideias do confucionismo e do hinduísmo, que contribuem para a 
compreensão da natureza histórica e cultural do mundo ocidental. No 
confucionismo, a tarefa consiste em desenvolver a humanidade de um 
ser humano moral e uma educação ética com a ajuda de rituais. No 
hinduísmo, a dimensão espiritual da vida é importante para a edu-
cação das pessoas, e o eu deve transcender o mundo da experiência e 
realizar valores voltados para a compaixão e a compreensão do outro. 
No Antropoceno ou Era dos Humanos, em que o mundo é moldado 
pelo ser humano e marca uma era de destruição do clima e de re-
cursos não renováveis, o conhecimento antropológico-educacional é 
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destaque para nossa autocompreensão e compreensão da educação e 
socialização. Neste sentido, a Unesco propõe como tarefas da educação 
global o debate sobre paz, diversidade cultural e sustentabilidade para 
o futuro da era global do planeta.

Esta obra é uma contribuição para a educação no Brasil, visto 
que ao leitor é apresentado o tema do Antropoceno e da globalização. 
Diante da complexidade do mundo atual, faz-se necessário estar atento 
a certos fenômenos importantes para a educação, como o impacto 
das imagens da educação ocidental, o conhecimento antropológico 
da educação e a educação no mundo globalizado. Estar diante de 
temas reflexivos na educação, como aprendizado mimético, processos 
repetitivos, imaginação, paz, violência, alteridade e desenvolvimento 
sustentável, é importante e fundamental para a compreensão do ser 
humano e de sua educação.

Karina Limonta Vieira
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Introdução

Educação como conhecimento 
do ser humano

Nos tempos em que vivemos, o conhecimento humano está se 
expandindo rapidamente, mas, ao mesmo tempo, estamos perdendo 
nossa compreensão de quem somos. Como devemos nos entender? 
Qual é o futuro que está diante de nós? Nos últimos anos, os seres 
humanos tiveram que corrigir sua compreensão de si mesmos de ma-
neira radical. Se os seres humanos estão fazendo com que o mundo se 
torne diferente e esse processo também está provocando mudanças na 
maneira como nos entendemos, então nossa compreensão da educação 
também precisa sofrer uma mudança. Novas imagens do mundo, dos 
seres humanos e da educação estão surgindo. Diante disso, a Antro-
pologia (a ciência dos seres humanos) e a Antropologia Educacional 
(a base antropológica da educação) estão assumindo um novo signi-
ficado. Hoje estamos vivendo no Antropoceno, a Era dos Humanos. 
É uma era marcada pela influência destrutiva dos seres humanos no 
planeta em todos os tipos de áreas. Estamos subjugando a natureza, 
explorando-a imprudentemente para nossa própria vantagem e, ao 
fazê-lo, estamos destruindo, em grande parte, os próprios fundamentos 
de nossas próprias vidas. Isso está se tornando visível nas mudanças 
climáticas, na destruição da biodiversidade, na aniquilação de energia 
não renovável e na poluição do meio ambiente. A pandemia corona 
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também nos confronta com as limitações de nossa capacidade de do-
minar o mundo, nossa vulnerabilidade e mortalidade. Deixou claro 
para nós quão pouca “autonomia” temos em nossas vidas humanas e 
quão dependentes somos da natureza e dos desenvolvimentos sobre 
os quais não temos controle. Diante disso, é imperativo corrigirmos 
as imagens que temos do que é ser humano e das nossas práticas 
sociais e culturais. Essas mudanças são particularmente importantes 
quando se considera a educação das gerações futuras.

As pessoas só podem desenvolver seu potencial por meio da 
educação e da socialização. Elas são educáveis e formadas através 
da educação; seu desenvolvimento e realização enquanto seres hu-
manos dependem da educação. Isso se aplica a indivíduos, gerações 
e toda a espécie humana. O que e como os seres humanos devem 
ser educados ou formados foi determinado de maneira diferente na 
história da humanidade. A educação é um fator decisivo no desen-
volvimento humano e se manifesta de maneira diferente em distintas 
fases da história e cultura humanas. Uma compreensão dos seres 
humanos só pode ter sucesso se considerarmos o fato de que os 
humanos se desenvolvem ao longo de suas vidas. Eles são educados 
e dependem da educação. A educação é, portanto, um componente 
constitutivo do ser humano; e o conhecimento do ser humano é um 
elemento constitutivo da educação. Os dois estão inseparavelmente 
entrelaçados. No Antropoceno de hoje, na “Era dos Humanos”, em 
que os seres humanos determinam cada vez mais o destino de todo 
o planeta, questões sobre os seres humanos e como eles são formados 
pela educação estão ganhando importância.1 Devido ao potencial 
produtivo e destrutivo dos seres humanos em relação à formação do 
futuro do planeta, há uma necessidade de teoria educacional que leve 
também em consideração essas dimensões.

1. Embora a União Internacional de Ciências Geológicas, após longas deliberações, tenha 
decidido que a época atual ainda é o Holoceno, de uma perspectiva antropológica e cultural-
-científica, parece-me bastante razoável falar do Antropoceno ao descrever o significado dos 
enormes efeitos dos seres humanos sobre o planeta.
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Historicamente, a educação deu uma contribuição importante 
ao desenvolvimento, preservação e transformação dos Estados-nação 
e de suas culturas. Além disso, a globalização das últimas décadas 
deixou claro que a educação não ocorre apenas em uma cultura, 
língua e tradição nacional, mas também em relação a uma cultura 
ocidental comum que transcende as fronteiras nacionais.2 No mundo 
globalizado, a educação ainda exige uma orientação que leve em 
consideração as condições globais da sociedade mundial. A globa-
lização molda as condições de vida locais, regionais e nacionais de 
várias maneiras. E esses habitats, por sua vez, determinam a visão e 
o entendimento do mundo globalizado. Como as duas tendências 
de homogeneização universal e diversidade cultural se relacionam 
entre si e como são tratadas suas contradições e conflitos na educa-
ção e na formação?

Igualar globalização exclusivamente à homogeneização global é 
inadequado e simplifica a complexidade da globalização de manei-
ra inadmissível. Por mais momentânea que seja a homogeneização 
universal, a tendência oposta de valorizar a diversidade cultural não 
é menos importante para o desenvolvimento da sociedade mundial. 
A educação contemporânea deve abordar as duas tendências, lidar 
com elas e incorporá-las à sua autoimagem.3 Na Era dos Humanos, a 
dimensão planetária da ação humana está ganhando importância. Já 
pode ser demonstrado em nível local, regional e nacional que quase 
não existem áreas no planeta em que os seres humanos não tenham 
influência. Isso se aplica à natureza com seus mares, rios e montanhas, 
florestas e desertos, que estão sendo cada vez mais modificados pelos 
seres humanos, seguindo suas próprias ideias.4

Histórica e culturalmente, a educação ocorre de maneira diferente. 
Difere nos aspectos local, regional e nacional. Ao mesmo tempo, exige 
um debate sobre os principais problemas do mundo globalizado, que 

2. Wulf e Merkel, 2002; Wulf e Weigand, 2011.

3. Poulain, 2017; Wulf, 2013a. 

4. Gil e Wulf, 2015.
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18 CHRISTOPH WULF

leva em conta o fato de que não somos apenas cidadãos de um país, 
mas também cidadãos da sociedade mundial. A paz, o lidar com a 
alteridade, a educação para o desenvolvimento sustentável e a edu-
cação para a cidadania global estão entre as tarefas mais importantes 
da educação atualmente.5 Esse é ainda mais o caso, visto que no An-
tropoceno os seres humanos têm possibilidades sem precedentes de 
destruir o planeta. Por isso, surgem novas formas de responsabilidade 
e compromisso com a solidariedade.

Essas tarefas só podem ser realizadas se o conhecimento antropo-
lógico for entendido pelos seres humanos como uma parte implícita da 
educação. Isso requer pesquisa histórico-antropológica para mostrar 
como nós, humanos, nos vemos no início do século XXI. A questão de 
como entendemos os seres humanos e sua educação no Antropoceno 
é uma nova questão, histórica e cultural, cuja resposta determinará o 
futuro dos seres humanos e do planeta. Este livro representa minha 
própria contribuição para esses problemas complexos.

Perfeição do imperfeito

A fim de compreender educação e socialização, deve-se conhecer 
sua gênese histórica. Há diferentes possibilidades para isso. Uma é 
explorar as condições e situações educacionais com a ajuda de fontes 
existentes e reconstruir sua singularidade histórica. Fenômenos an-
tropológicos, situações básicas e condições de educação e socialização 
desempenham um papel nessa abordagem. A tarefa dessa forma de 
historiografia é entender como esses processos ocorreram em certos 
contextos históricos e mostrar o que a realidade histórica pareceu a 
partir da perspectiva da respectiva historiografia. Outra possibilidade 
é reconstruir o surgimento das principais narrativas que regem a ação 
humana nesses campos.

5. Bernecker e Grätz, 2018.
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Como a educação foi compreendida no início dos tempos moder-
nos? Que novas ideias do ser humano e de sua educação emergiram e 
como essas ideias tiveram um efeito durante os séculos até a atualida-
de? Primeiramente falaremos sobre isso, em seguida, abordaremos as 
ideias que têm sido usadas desde o início dos tempos modernos para 
tentar alcançar a perfeição humana, apesar de sua capacidade para ser 
educado ser limitada. As narrativas que guiam ação e reflexão edu-
cacionais são reconstruídas até hoje. Os discursos desenvolvidos 
para essa proposta são normativos, querendo determinar quem é o 
ser humano e como ele pode ser melhorado por meio da educação 
apesar de toda sua resistência.

No século XVII, no início da modernidade, o grande sonho de 
Comenius (capítulo 1) era proporcionar tudo a todos os seres huma-
nos por meio da educação. Até hoje, por exemplo, tem mantido sua 
importância pioneira na educação para o desenvolvimento susten-
tável (capítulo 12). Todas as pessoas, meninos e meninas, deveriam 
aprender tudo que é necessário para a perfeição deles. Educação e 
autoformação são um serviço para o ser humano e para Deus. Em 
uma combinação de visão e linguagem, esse objetivo é para ser per-
cebido de tal maneira que crianças, jovens e professores apreciem a 
aprendizagem e sua perfeição devota.

Enquanto no século XVII a educação para Comenius foi desen-
volvida na base da Didática magna, Rousseau voltou-se, no século 
XVIII, para a criança individual. O pré-requisito constitui também o 
entendimento da necessidade antropológica da educação, mas agora 
com a ajuda do amor pela criança, cujos próprios poderes para apren-
der devem ser estimulados. Educação não é mais projetada por uma 
ordem mundial desejada por Deus, mas pelas condições da criança, 
a quem uma providência educacional do ambiente é desenvolvida.

O discurso pedagógico emergente gradual da modernidade faz 
uma contribuição importante para o entendimento humano. Universa-
lidade, racionalidade e representatividade tornam-se princípios de sua 
educação e de seu entendimento do mundo e de si mesmo (capítulo 
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2). O objetivo é o autoempoderamento e a autonomia crescente do 
ser humano. A finalidade é um adestramento do corpo. A razão de-
veria controlar nossas emoções; nós exigimos que elas façam parte 
das atividades da vida cotidiana, cada vez mais, avaliadas de acordo 
com considerações econômicas; com a ajuda da educação, é exigido 
um disciplinamento que torne as pessoas mais economicamente utili-
záveis. A crescente divisão do trabalho leva ao desenvolvimento das 
práticas racionais, tais como moderação, prudência e comportamento 
gentil. No curso do processo civilizatório, a estrutura interna dos seres 
humanos se diferencia; as contradições sociais atingem também cada 
vez mais as próprias pessoas. As pessoas possuem cada vez mais 
conflitos internos. No centro desse desenvolvimento está o sujeito, 
sua constituição, sua educação, sua posição em direção ao mundo e 
em direção a si mesmo. Este sujeito torna-se um tema importante da 
modernidade e o foco do modernismo tardio. É moldado pela ação 
e, nesse processo, é moldado pelas estruturas sociais e culturais. Em 
nome do sujeito, é exigido o direito à liberdade individual, crítica e 
ação autônoma. Em seu centro, é pressuposta uma autoridade que 
controla de forma responsável suas ações e deve ser desenvolvida 
nos processos educacionais.

No século XIX, o trabalho de Humboldt fornece uma forma mais 
concreta de compreender as tarefas da educação. Embora, o Novo 
Humanismo não tenha uma pedagogia no sentido mais estreito da 
palavra, ele desenvolveu sua própria teoria da educação. Humboldt 
viu nos estudos clássicos um valor educacional na medida em que 
eles poderiam ajudar o indivíduo a ser ele próprio. A tarefa é um 
desenvolvimento da educação geral do todo do indivíduo de maneira 
uniforme. O objetivo é o ser humano educado por completo, que é 
capaz de reconciliar-se com as contradições de sua existência. Uma 
educação geral deveria ajudá-lo a fazer isso, nesse caso, é essencial 
evitar sobrecarga enciclopédica a todo custo. As concepções de Hum-
boldt da educação geral estão baseadas em seu trabalho antropoló-
gico, no qual ele assume que o ser humano é criado para se educar, 
melhorar e se aperfeiçoar.
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Nas investigações antropológicas de Humboldt, pode-se ver pre-
liminarmente o trabalho sobre uma Antropologia diacrônica avant la 
lettre, histórica, e sobre uma Antropologia Cultural sincrônica, compa-
rativa, que são de importância central para nosso entendimento atual 
de Antropologia e Antropologia Educacional (capítulo 3).6 Somente é 
possível o entendimento da educação geral de Humboldt com base 
em tais investigações antropológicas. Para ele, a educação é um pro-
cesso mimético, no qual o indivíduo se assemelha ao mundo em um 
processo produtivo, incorpora-o em seu imaginário e, assim, se abre 
e se educa por ele próprio. Nesse processo de apropriação mimética 
do mundo e desenvolvimento simultâneo de si mesmo, a imaginação 
e a linguagem estão inseparavelmente entrelaçadas.

A partir disso, Schleiermacher segue enfatizando a precedência da 
prática educacional sobre a teoria da educação e, portanto, o caráter 
histórico da prática educacional. Como um texto, a realidade da edu-
cação pode se tornar objeto de interpretação hermenêutica. Schleierma-
cher acredita que não basta ver a prática educacional puramente em 
termos de objetivos a serem alcançados e apenas como algo técnico. 
Em vez disso, a prática educacional é uma ação multidimensional, 
sensorial, emocional e ética que afeta toda a pessoa.

Todos os autores mencionados até o momento enfatizam a interde-
pendência entre Pedagogia e Antropologia. A educação não é possível 
sem imagens do ser humano, nem sem o conhecimento antropológico. 
Isso está evidente nas pesquisas de Antropologia Educacional desen-
volvidas na Alemanha na segunda metade do século XX. O objetivo 
aqui é levar uma visão antropológica aos fenômenos educacionais. 
Seguindo inúmeras abordagens inspiradas filosoficamente, no último 
quarto do século XX e nas duas primeiras décadas do século XXI, 
emergiram uma Antropologia Histórica ou Histórico-Cultural,7 in-
fluenciando os fundamentos da Antropologia Educacional (capítulo 4), 

6. Mattig, 2019.

7. Wulf, 2009.
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que foram além da abordagem filosófica.8 Além da pesquisa filosófica, 
as pesquisas em Antropologia Histórica e Antropologia Cultural ou 
Etnologia também ganharam importância. Em contraste com os traba-
lhos da Antropologia Filosófica, caracterizados por tentar determinar 
o conceito de ser humano com base em um princípio, enfatiza-se agora 
que, por razões de princípio, é impossível explicar a complexidade 
do ser humano com base em um único princípio. Em vez disso, a 
pesquisa sobre seres humanos só pode ser realizada com a ajuda de 
diferentes paradigmas científicos. Isso inclui, mas não está limitado 
a: 1) teorias sobre hominização, isto é, a evolução da humanidade, 2) 
Antropologia Filosófica desenvolvida na Alemanha, 3) Antropologia 
Histórica desenvolvida primeiramente na França, 4) Antropologia 
Cultural ou Social, intensivamente desenvolvida na Inglaterra e nos 
Estados Unidos e 5) Antropologia Histórico-Cultural que procurou 
conectar esses paradigmas.9 As múltiplas abordagens e estudos da 
Antropologia Educacional baseiam-se nas considerações relacionadas, 
ampliando o campo da pesquisa antropológica.10 Para esta pesquisa 
são importantes: dupla historicidade e culturalidade (dos contextos 
pesquisados e dos próprios pesquisadores), diversidade metodológica, 
inter e transdisciplinaridade, inter e transculturalidade, bem como 
uma compreensão complexa da educação.

Formas do conhecimento antropológico

O conhecimento antropológico é amplo, e inclui o ser humano, seu 
comportamento, suas ações, suas emoções, suas ideias em seu ambiente 
natural, social e cultural. Um problema central da Antropologia é como 
o conhecimento geral pode estar atrelado ao conhecimento específico 

8. Wulf, 2001; Zirfas, 2004.

9. Wulf, 2013a.

10. Wulf e Zirfas, 2014, cf. também as numerosas publicações da Comissão de Antropologia 
Educacional da Sociedade Alemã para a Ciência Educacional desde 1994. 
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de um determinado período histórico ou de uma cultura específica. 
A necessidade disso decorre do fato de que, no mundo globaliza-
do, sabe-se que uma tendência mais universal à homogeneização e 
uma tendência à diversidade colidem. Na Antropologia, a primeira 
tendência é mais a favor da pesquisa sobre hominização, que trata 
da reconstrução da gênese do Homo Sapiens, e Antropologia Filosó-
fica, cujos representantes processaram muitas pesquisas biológicas e 
morfológicas de seu tempo e esperavam determinar as características 
constitutivas do ser humano em comparação com o animal. A segunda 
tendência, da diversidade, que determina a globalização atualmen-
te, está mais de acordo com as pesquisas da Antropologia Histórica 
diacrônica e da Antropologia Cultural sincrônica, ambas objetivando 
menos o conhecimento nomotético do que o ideográfico.

Uma forma de conhecimento em que ambas as perspectivas 
desempenham um papel é a repetição (capítulo 5).11 Por um lado, os 
processos da vida como comer, beber, sexualidade, são repetições de 
ações anteriores; por outro lado, cada ação é diferente das anteriores. 
Assemelha-se às anteriores, mas é diferente e, por isso, também nova. 
Além dos processos básicos da vida, as repetições na educação e na 
socialização desempenham um papel constitutivo. Isso se torna claro 
na importância dos processos miméticos para a educação dos seres 
humanos.12 As crianças se esforçam para se tornar como seus irmãos 
mais velhos ou pais. Elas se assemelham às suas ações e, assim, fazem 
parte da comunidade à qual desejam pertencer. Processos de apren-
der a andar, de fazer parte da comunidade, de falar são processos 
miméticos para os quais a repetição é característica e sem a qual os 
processos de aprendizado correspondentes não podem ser bem-suce-
didos. Nas repetições de processos miméticos, a vida e as formas de 
ação são incorporadas e, portanto, ficam disponíveis. Cada repetição 
combina o familiar com o novo e, por isso, está vivo.

11. Kierkegaard, 1983; Nietzsche, 2012; Deleuze, 1994; Resina e Wulf, 2019.

12. Gebauer e Wulf,1995, 1998; Wulf, 2009.
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O significado antropológico e educacional da repetição na criação 
do social torna-se particularmente claro em rituais com a ajuda dos 
quais comunidades são formadas, mantidas e alteradas.13 Embora 
percebamos também que a realização de um ritual pode garantir a 
continuidade do social, cada performance de um ritual é diferente. A 
exploração do caráter performativo dos rituais e dos gestos deixa isso 
claro.14 Os rituais são constitutivos dos processos de educação e socia-
lização.15 A incorporação de valores, comportamentos e formas de ação 
requer repetição ritual. Isso também se aplica ao desenvolvimento da 
linguagem e do imaginário. A repetição provoca a educação do indiví-
duo, bem como o surgimento do Homo Sapiens ao longo de gerações.

Não menos que por meio da linguagem, o ser humano é carac-
terizado pela imaginação (capítulo 6). Com o seu auxílio, o ausente 
pode se tornar presente e memórias e projeções do futuro podem ser 
trazidas para o presente. Não há dúvida de que a imaginação é uma 
característica do Homo Sapiens, quase uma condição do ser humano. 
Agir para o futuro é inconcebível sem eles. A imaginação faz parte 
das pessoas com quem trabalha e com quem elas podem animar o 
mundo e torná-lo parte de seu imaginário. A imaginação também 
é uma capacidade de dissolver e destruir as conexões existentes e, 
assim, criar novas. Pode criar e recombinar ideias e relações. É uma 
função “não realizadora” da consciência. A imaginação lembra e cria, 
combina e projeta imagens, cria a realidade. Ao mesmo tempo, a ima-
ginação se utiliza da realidade para produzir imagens. As imagens da 
imaginação têm uma dinâmica que estrutura a percepção, a memória 
e o futuro. Sua rede segue os movimentos dialéticos e rítmicos da 
imaginação. Não apenas a vida cotidiana, mas também literatura, 
arte, música e artes cênicas fornecem um reservatório inesgotável de 
imagens. Algumas parecem ser relativamente estáveis e imutáveis. 
Outras, por outro lado, estão sujeitas a rápidas mudanças históricas 

13. Wulf, Suzuki et al., 2011.

14. Wulf, Göhlich, Zirfas, 2001; Wulf e Zirfas, 2007.

15. Wulf et al., 2001, 2008, 2007, 2010, 2011.
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e culturais. A  imaginação possui uma dinâmica simbólica que gera 
continuamente novos significados e utiliza imagens para interpretar 
o mundo.16

Alinhar-se mimeticamente com outras pessoas, situações e coisas, 
isto é, tornar-se semelhante a elas, ocorre com a ajuda da imagina-
ção. Isso possibilita transformar o mundo exterior no imaginário do 
mundo interior e transformá-lo nas condições concretas e materiais 
do mundo externo. A imaginação é performativa. Contribui para a 
organização e a performance do social. Por mais que seja uma carac-
terística humana, seu conteúdo e dinâmica variam de acordo com o 
tempo histórico, a diferença cultural e a individualidade humana. 
Com a ajuda da imaginação, as pessoas podem se libertar de suas 
limitações espaciais e temporais e entrar em outros tempos e culturas. 
Assim, a imaginação possibilita a liberdade e a criatividade humana. 
Entender sua importância na educação é atualmente uma preocupação 
central da educação cultural.17

As mídias facilitam a materialização da imaginação (capítulo 7). 
Elas, portanto, desempenham um papel essencial no desenvolvimento 
da cultura e da sociedade. Isso se aplica tanto à mídia escrita quanto à 
crescente importância da mídia digital, que atualmente forma a base 
de nossa vida cultural e social e a maneira como percebemos.

Dificilmente estamos conscientes das mídias na vida cotidiana. 
Ao funcionar corretamente, as mídias permanecem em segundo pla-
no das mensagens que elas transmitem. Nas artes, no entanto, elas 
se tornam frequentemente o sujeito. Uma posição assume que as 
mídias são caracterizadas pelo fato de expressar algo que elas mes-
mas não são, mas que devem transmitir. A outra posição representa 
o caráter a priori das mídias e enfatiza que, sem elas, nossa geração 
do mundo e de nós mesmos não é possível, pois o uso da mídia faz 
parte da conditio humana. Assim, a educação tem a tarefa de assegurar 
conscientemente as mídias e como elas são usadas.

16. Wulf, 2014; 2013b; Hüppauf e Wulf, 2009.

17. Bockhorst et al., 2012.
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Na educação e socialização da geração jovem, a extensão da 
digitalização dos vários ambientes vivos dificilmente pode ser su-
perestimada. Na forma de smartphone, tablet e computador, a mídia 
digital é parte integrante da vida cotidiana da geração mais jovem.18 
Eles devem decidir ativamente como devem ser usadas. Uma vez que 
os usuários também podem se tornar produtores, não é mais possível 
uma clara distinção entre fornecedor e usuário, produtor e consumi-
dor. A criação do termo “consumidor-produtor” é o resultado. Os 
“nativos digitais” de hoje sabem como usar essa dupla possibilidade. 
Os jovens usam a comunicação on-line como uma maneira de lidar 
com as tarefas e os problemas do cotidiano. Os links entre on-line e 
off-line fazem parte de suas vidas e permitem a comunicação rápida 
e fácil. A mídia digital possibilita marcar compromissos espontâneos 
e de curto prazo, além de comunicar e desenvolver novas formas de 
interação social por meio da troca de sentimentos e pensamentos e 
da discussão de perguntas e problemas. Para muitos jovens, recuar 
para um mundo sem essa comunicação é impensável. Pode-se dizer 
que eles estão constantemente prontos para se comunicar (pready). A 
mídia digital está criando novas condições antropológicas, sociais e 
culturais e mudanças na vida da “juventude virtual”.

O conhecimento do ser humano também inclui a grande área de 
“conhecimento silencioso”, que é subestimada em sua importância para 
a educação e socialização (capítulo 8). O “conhecimento silencioso” 
vem do aprendizado do corpo. Com a ajuda de processos miméticos, 
valores, atitudes e comportamentos são apropriados pela similaridade. 
O mesmo acontece com a performatividade da ação social e a incorpo-
ração da materialidade do mundo na forma de imagens. Seu conteúdo 
icônico é recriado em processos miméticos e, portanto, incorporado. 
Esses processos também são inevitáveis no desenvolvimento e na 
educação das pessoas. Mesmo o conhecimento “silencioso” que não 
pode ser apreendido linguisticamente, ou apenas inadequadamente 
é constitutivo desses e processos educacionais semelhantes.

18. Kontopodis, Varvantakis, Wulf, 2017; Wulf e Baitello 2019.
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Educação no mundo globalizado

Quando examinamos a conexão entre Antropologia e educação 
no Antropoceno, não podemos mais nos limitar exclusivamente às 
perspectivas inglesa, alemã, europeia ou americana. A extensa pes-
quisa sobre colonialismo, racismo e problemas de representação na 
pesquisa etnográfica deixou clara o quão decisiva é a perspectiva oci-
dental nesses contextos. Mesmo que essa situação mude em algumas 
décadas, é hora de tentar mostrar, usando os exemplos da China e da 
Índia, quais perspectivas foram desenvolvidas lá em relação às pessoas 
e à sua educação, o que também contribui para a compreensão da 
natureza histórica e cultural das visões europeias (capítulos 9 e 10).

Por várias décadas, houve um interesse crescente por perspectivas 
antropológicas e educacionais que surgiram em sua própria história e 
cultura em ambos os países. Atualmente, não está claro que influência 
estas reconstruções terão sobre a autoimagem futura da China e da 
Índia e no desenvolvimento de seus sistemas educacionais. Esses países 
serão capazes de desenvolver suas próprias formas de modernização 
nas quais sua própria cultura desempenha um papel mais forte ou sua 
autoimagem será mais fortemente determinada pelas tendências de 
homogeneização do mundo ocidental? Provavelmente haverá repeti-
das tentativas para entender melhor a homogeneização da sociedade 
mundial, recorrendo à diferença cultural da própria cultura. China e 
Índia parecem estar adotando abordagens diferentes para direcionar 
problemas semelhantes de modernização. Os dois países possuem 
diferentes abordagens aos resultados do esclarecimento europeu, 
direitos humanos, liberdade, privacidade, justiça processual etc.

Na China, são sobretudo os esforços crescentes para reconstruir o 
Confucionismo que estão ganhando importância. No centro é que ser 
um ser humano é ser um ser humano (Mitmenschlichsein(ren)) moral 
que muitas vezes tem sido traduzido como “moralidade”, “benevo-
lência”, “altruísmo” e “amor”. A tarefa é desenvolver sua humanidade 
como um ser humano moral, educar-se eticamente com a ajuda de 
rituais. O objetivo é criar um consenso social sempre que possível e 
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contextualizar quaisquer decisões em seu caráter histórico e cultural. 
As decisões éticas também devem levar em conta os “ritmos do céu 
e da terra”, na medida do possível, e estar abertas ao imperceptível. 
Ser humano como membro da humanidade requer o cultivo do sujeito 
(xiuji). Sem isso, ações que são benéficas para a sociedade não  são 
possíveis. Superar o egoísmo e desenvolver um senso de dever são ta-
refas importantes da educação. A educação ocorre usando os bens 
culturais do passado, vivendo juntos na família e na comunidade, 
na relação mútua com o meio ambiente e requer o desenvolvimento 
do “autoconhecimento”, uma espécie de “conhecimento interior” e 
“intuição espiritual”.

Se, no caso da China, é uma questão de apresentar aspectos 
centrais do Confucionismo, no caso da Índia, parece-me fazer sentido 
reconstruir as perspectivas antropológicas e educacionais de Swami 
Vivekananda, Ravindranath Tagore, Mahatma Gandhi e Sri Aurobindo, 
no final e depois do fim do colonialismo. O que todos eles têm em 
comum é a convicção de que a educação das pessoas exige orientação 
a partir de modelos. Somente com a ajuda de processos miméticos 
baseados em modelos é possível desenvolver o próprio potencial. A 
dimensão espiritual da vida é importante para todas essas pessoas 
destacadas. Os fenômenos do mundo, sejam objetos ou sujeitos, são 
fenômenos ilusórios. Em contraste, alma e Deus são idênticos. O ser 
humano consiste em um corpo (não real) e uma alma. Sendo assim, 
a alma também é Deus: “Tat Tvam Asi”. Existe uma identidade entre a 
alma do ser humano finito e Deus, o supremo Brahman, o eu luminoso 
da consciência infinita. Para dar uma contribuição à identidade indiana 
por meio da educação, é necessário estudar o Vedanta e outros escri-
tos antigos da cultura indiana, que podem subsequentemente levar a 
avaliações do mundo global, outras que não sejam aquelas comumente 
mantidas. Partindo do pressuposto da singularidade de cada pessoa, 
o objetivo da educação é o desenvolvimento de toda a pessoa. Estes 
incluem Vidya (conhecimento), Dharma (virtude) e libertação da igno-
rância, e Maya, o apego ao mundo. O eu deve transcender o mundo da 
experiência e realizar valores atemporais. A mente deve desenvolver 
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as seguintes qualidades: paz, contenção, abnegação, liberdade a partir 
do sofrimento a longo prazo, solidariedade e fé. Os seres humanos 
devem aprender a se proteger das ilusões e saber que o significado e 
o valor de suas vidas não é ganhar bens externos, mas trabalhar em 
sua própria perfeição. O objetivo é transcender o orgulho, a ganância, 
a luxúria, a luta pelo poder e o egoísmo. Requer o desenvolvimento 
de uma mente indagadora e uma busca por conhecimento e verdade.

A história do pensamento indiano tem inspirado os princípios 
baseados filosófica e antropologicamente e as tarefas da educação e 
da socialização, e ainda influenciam o sistema educacional atual. A 
educação moral e o enfrentamento da violência são tarefas importantes 
da educação e da socialização. Permite que os jovens se comportem 
da maneira correta e, assim, se ajustem produtivamente à ordem do 
mundo. O desenvolvimento da compaixão e a compreensão do Outro 
contribuem para superar a separação de outros seres humanos e para 
compreender sensivelmente todos os seres vivos. O pensamento e a 
ação não violentos exigem respeito e reconhecimento da natureza 
e de todos os seres vivos; estas atitudes devem ser comunicadas à 
próxima geração. No Hinduísmo, os jovens devem aprender a não se 
apegar ao mundo das coisas que os rodeiam, mas a se orientar para 
uma “realidade superior”. Um Deus humano não existe, mas nós 
humanos sentimos Deus além do espaço e do tempo e em todas as 
categorias da visão de mundo humana. No panteísmo, atman (alma 
pessoal) e Brahman (alma do mundo) se interpenetram e são um. O 
objetivo da vida é entrar no Moksha ou no Nirvana e eliminar toda a 
individualidade e separação. A vida humana é vista como sofrimen-
to e como uma luta contínua contra o mal, na qual a educação deve 
apoiar as pessoas.19

No famoso ditado “Sat-Chit-Ananda” de Gandhi, verdade, 
conhecimento e bem-aventurança são pensados juntos. Eles apenas 
podem ser realizados através da não violência (ahimsa). Gandhi está 
convencido de que a não violência não é passiva, mas ativa, e a forma 

19. Cf. Sharma, 2002, p. 31f.
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e expressão do amor. Isso é acompanhado por respeito, compaixão e 
vontade de sofrer. O objetivo da educação é a autodeterminação 
(swaraj) do indivíduo e da comunidade, bem como o bem-estar de 
todos (sarvodaya). Gandhi já havia desenvolvido esse modelo social 
de satyagraha na África do Sul, que é baseado na força interior, emo-
ções controladas e resistência passiva.20

Se considerarmos que cerca de dois terços de todas as pessoas 
vivem juntas no mundo ocidental da Europa e América, na China 
e na Índia, logo fica claro até que ponto essas sociedades e culturas 
contribuem para o surgimento de uma era que é essencialmente 
moldada pelo ser humano, e que, portanto, pode ser descrito como o 
Antropoceno ou a Era dos Humanos (capítulo 11). É verdade que as 
culturas ocidentais marcaram o início do Antropoceno com a indus-
trialização, o desenvolvimento da energia nuclear, seu longo papel 
pioneiro na destruição do clima e na destruição de recursos não re-
nováveis. Mas a China e a Índia também estão envolvidas hoje nesse 
desenvolvimento. No Antropoceno, os seres humanos estão usando 
quase 50% da superfície terrestre e grandes partes da fotossíntese e 
biomassa em seu benefício; eles estão criando montanhas de plástico 
de tamanho inimaginável, vastas quantidades de lixo não reciclável 
e estão determinando o destino do planeta e de seus seres atuais e 
futuros através da destruição de recursos e das mudanças climáticas 
que causaram.21

Com referência aos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável 
e educação adotados pela Assembleia Geral da ONU em 2015, com os 
quais a comunidade internacional, com a ajuda do sistema da ONU, 
está tentando neutralizar esses desenvolvimentos destrutivos, no ca-
pítulo 12 são descritas três áreas principais de responsabilidade, cuja 
forma determinará em grande parte o futuro da humanidade. Uma é 
a violência, a violência manifesta das guerras, a violência estrutural 

20. Por mais importantes que sejam essas ideias, quando consideramos todos os erros e 
problemas do Antropoceno, o sistema educacional moderno na Índia os leva pouco em conta.

21. Gil e Wulf, 2015.
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do sistema internacional e das instituições sociais e a violência sim-
bólica de grandes partes da cultura.22 Em vista do fato de que hoje 
cada vez mais pessoas de diferentes culturas estão vivendo cada vez 
mais próximas, a segunda tarefa é aprender a lidar com o exterior, 
reconhecer, apreciar e viver com a alteridade de outras pessoas. As 
experiências da alteridade de outras pessoas tornam-se a condição 
decisiva da vida e coexistência humanas.23 A terceira área principal 
de atividade é a necessidade de trabalhar em direção aos objetivos 
do desenvolvimento sustentável, ou seja, tornar sustentável o uso 
dos recursos da natureza.24 A condição e a maneira como as pessoas 
terão futuro em nosso planeta dependem do manejo bem-sucedido 
dessas três áreas de tarefas e dos processos educacionais necessários 
para esse fim.

22. Senghaas, 1995, 1997, 2007; Wulf, 1973.

23. Wulf, 2016, 2006; Wulf e Merkel, 2002.

24. Wulf e Bryan, 2006.
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