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“Não devemos pensar em transformar o homem em ser perfeito ou quase divino. Mas podemos tentar 

desenvolver o que nele há de melhor, ou seja, sua faculdade de ser responsável e solidário”. 

 

[Edgar MORIN]  
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RESUMO 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação 

(PPGSSE), da Universidade São Francisco (USF), na linha de pesquisa: Educação, Sociedade 

e Processos Formativos. O objeto da pesquisa é o sujeito como um “ser mais”, no sentido de 

Paulo Freire; os problemas de pesquisa são: 1) será que existe um modelo adequado para que o 

sujeito se torne um ser crítico, alternativo, transformador, e participativo como ator social, na 

vida em sociedade? 2) Por que o sujeito se torna um sujeito mimético dentro do sistema 

dominante? 3) Como formar um sujeito que não fique à margem do sistema dominante que o 

desumaniza e nem fique alheio/indiferente ao sistema que o destrói e destrói a vida no Planeta? 

O objetivo geral – refletir sobre o processo educativo com ênfase na humanização do sujeito; 

objetivos específicos – a) identificar o sujeito como um “ser mais” no processo de formação 

geral e educacional; b) analisar a configuração existente na tensão entre o sujeito transcendente 

e o ator social cumpridor de papel ou de uma função social no sistema dominante; c) discutir a 

respeito de um modelo mimético que favoreça e promova a humanização do ser humano e da 

sociedade; d) analisar as relações que geram tensão entre o ser humano e o ator social no sistema 

dominante e e) compreender porque o sujeito em sua condição humana se torna um ser 

mimético, ou seja, um sujeito imitador, um ser desejante, aquele que não se constitui como um 

sujeito crítico. A hipótese é que compete à educação contribuir para promover o sujeitado do 

sistema dominante em sujeito livre, autônomo e transcendente. A justificativa tem a ver com a 

indignação do pesquisador frente aos desafios atuais e está relacionada ao modelo educacional 

atual, da inquietude em trabalhar por uma formação educativa comprometida com a defesa e a 

promoção de vidas por meio de política justa e amor recíproco e da necessidade de enfrentar os 

desafios do processo formativo do sujeito. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, 

enfatizada no diálogo interdisciplinar com diversas áreas do pensamento científico, o recurso 

analítico e autores latino-americanos e europeus. Um dos desafios da e para a educação é 

resgatar o seu sentido: o porquê e o para quê da educação. A função do educar pode perder o 

rumo quando se depara com a atual política educacional. A educação se transforma em meio 

de capitalização, sujeição e alienação, e deixa de trabalhar a formação de indivíduos, grupos e 

movimentos sociais. Procurou-se pensar, até o momento, numa formação que fosse responsável 

por sujeitos transformadores na sociedade, em relação a tudo que provoca injustiça à vida 

existente no planeta.  

 

Palavras-chave: Educação. Pós-modernidade e educação. Sujeito. Humanização. 

Complexidade. Ator social. Democracia. Casa comum.  
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ABSTRACT 

 

The research was developed in the Graduate Program Stricto Sensu in Education (PPGSSE), of 

the Universidade São Francisco (USF), in the research line: Education, Society and Formative 

Processes. The object of the research is the subject as a “being more”, in the sense of Paulo 

Freire; the research problems are: 1) is there an adequate model for the subject to become a 

critical, alternative, transformative, and participative being as a social actor in society? 2) Why 

does the subject become a mimetic subject within the dominant system? 3) How to form a 

subject who is not on the margin of the dominant system that dehumanizes him, nor is he 

alienated/indifferent to the system that destroys him and destroys life on the planet? The general 

objective - to reflect on the educational process with an emphasis on the humanization of the 

subject; specific objectives - a) to identify the subject as a “being more” in the general and 

educational formation process; b) analyze the existing configuration in the tension between the 

transcendent subject and the social actor who has a role or a social function in the dominant 

system; c) discuss about a mimetic model that favors and promotes the humanization of the 

human being and society; d) analyze the relationships that generate tension between the human 

being and the social actor in the dominant system; and e) understand why the subject in his 

human condition becomes a mimetic being, that is, an imitating subject, a desiring being, one 

who does not constitute himself as a critical subject. The hypothesis is that is up to education 

to contribute to removing the subjet from the dominant system into a free, autonomous and 

transcendent subject. The justification has to do with the researcher's indignation in the face of 

current challenges and is related to the current educational model, the restlessness to work for 

an educational formation committed to the defense and promotion of lives through fair politics 

and mutual love and need to face the challenges of the subject's formative process. The 

methodology used is the bibliographical research, emphasized in the interdisciplinary dialogue 

with different areas of scientific thought, the analytical resource, and Latin American and 

European authors. One of the challenges of and for education is to rescue its meaning: the why 

and the what for of education. Education becomes a means of capitalization, subjection, and 

alienation, and stops working on the formation of individuals, groups, and social movements. 

So far, an attempt has been made to think of a formation that would be responsible for 

transforming subjects in society, in relation to everything that causes injustice to life on the 

planet. 

 

Keywords: Education. Post-modernity and education. Subject. Humanization. Complexity. 

Social actor. Democracy. Common home. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos desafios da e para a educação, no atual contexto sócio-histórico, político e 

econômico, é saber ressignificar o sentido do porquê e do para quê a educação. Deparamo-nos 

na atual conjuntura, com uma política educacional que mercantiliza, privatiza, elitiza, coloniza 

e empresarializa a educação, corre-se, por isso,  o risco de se perder o rumo em relação à função 

do educar. 

  A educação deixa de ser instrumento que fomenta e trabalha para uma formação de 

indivíduos, grupos e movimentos sociais, quando sua opção, em vez de ser uma formação 

integral para a humanização, uma meta para a capacitação para a convivência cidadã e 

democrático-participativa, transforma-se em meio de capitalização, de sujeição e alienação 

diante da vida e do mundo, objetivando sobretudo a eficiência e a competitividade, entre outras 

razões. 

Uma formação que capacita o indivíduo para um ser sujeito atuante e alternativo é o 

grande desafio para o mundo educacional. E entende-se que a educação tem a ver com o futuro, 

porque o futuro de uma sociedade depende do que se fez e do se faz na educação; demandando 

entender que é possível aprofundar a compreensão de que a educação do futuro implica o futuro 

da educação de modo aberto, numa sociedade alternativa (DEMO, 2005). 

 

A educação do futuro, sendo uma das razões de ser deste futuro, necessita 

indicar futuros alternativos. Ela mesma precisa deixar de ser velharia atrelada 

a didáticas obsoletas, no fundo imbecilizantes. Luta sem trégua será contra o 

instrucionismo. No plano mais abrangente, porém, educação precisa refinar 

sua ligação sempre reconhecida de baluarte da democracia, não mais da 

democracia preponderante hoje, submissa a parâmetros neoliberais [...], mas 

da democracia do bem comum. Não se trata mais de aperfeiçoar o que existe, 

mas de buscar alternativa ao que existe. (DEMO, 2005, p. 171) 

 

Na atual globalização capitalista, a educação sofre devido à monopolização da ideologia 

neoliberal, que exige de todo processo educacional, um estar sintonizado com a lógica 

mercadocêntrica. Isso implica redirecionar a educação para a concorrência, a eficiência, a 

competitividade, desenvolver competências e habilidades como preparo para o mercado 

comercial, cultivar à revelia o individualismo e o desejo mimético que sintoniza o educando 

com os valores e princípios da política hegemônica da atual sociedade.  

Como a educação não se restringe ao mundo da escola, o modelo educacional pró-

neoliberal está presente nas várias esferas da educação, como nas famílias, universidades, 
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sindicato, movimentos sociais, partidos políticos, organizações não governamentais (ONGs), 

escolas públicas e privadas, Igrejas e associações. 

No bojo dessa dinâmica educacional, pode-se pensar em proporcionar à educação uma 

reorientação básica e fundante a fim de descobrir e cultivar uma visão de que o processo 

educativo pode favorecer uma formação humanizadora a partir de valores, princípios e projetos 

sociais para uma vida ética e política. Formação que tem como utopia a transformação das 

pessoas e da sociedade em direção à libertação integral. Considerando-se que 

 

[...] a educação não é tudo. A experiência mostra que a conscientização se 

revela mais difícil do que se podia pensar. O ensino, o discurso, a educação 

pela palavra podem contribuir, mas não conseguem mudar radicalmente a 

consciência. Só o agir pode mudar os comportamentos e convencer. Quando 

o pobre vê que pode fazer alguma coisa, que é capaz, ele se convence de que 

também é sujeito humano como os outros, capaz de lutar pela sua dignidade. 

A experiência do Movimento dos Sem Terra (MST), e de outros semelhantes 

na cidade, mostra que a conquista da terra é que muda a consciência dos 

camponeses. A resistência aos assaltos dos pistoleiros ou da polícia ou dos 

dois juntos, como costuma acontecer, ensina a vencer o medo. A pessoa sente 

que dessa experiência nasce nova capacidade, a capacidade de se afirmar. Daí 

nasce justamente uma consciência de povo. Sem agir é difícil isso acontecer 

[...]. Os puros cursos de conscientização não provocam esses efeitos. 

(COMBLIN, 2002, p. 260) 

 

Certamente Comblin tem razão no trecho supracitado, “A educação não é tudo”, porém, 

sem educação qualquer setor da sociedade fica estagnado, comprometido, desfavorecido, 

desarticulado com a sociedade. Os excluídos dela ficam reféns de políticas excludentes e 

usurpadoras, subjugadoras. A educação, neste contexto, é um elemento relevante para qualquer 

sociedade.  

Paulo Freire (1978a), ao comentar sobre a necessidade de libertar-se da realidade 

opressora, afirma que 

 

[...] só através da práxis autêntica, que não sendo ‘bla-bla-bla’, nem ativismo, 

mas ação e reflexão, é possível fazê-lo. [...] A práxis, porém, é reflexão e ação 

dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a 

superação da contradição opressor-oprimidos. Desta forma, esta superação 

exige a inserção crítica dos oprimidos na realidade opressora, com que, 

objetivando-a, simultaneamente atuam, sobre ela. Por isto, inserção crítica e 

ação já são a mesma coisa. Por isto também é que o mero reconhecimento de 

uma realidade que não leve a esta inserção crítica - (ação já) não conduz a 

nenhuma transformação da realidade objetiva, precisamente porque não é 

reconhecimento verdadeiro. (FREIRE, 1978a, p. 40) 
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Para Freire, a educação, apesar de não ser a “alavanca” ou o “instrumento” para 

chegarmos à transformação social, é um elemento indispensável para chegarmos na 

transformação social e sem ela, pode-se afirmar que não se pode conceber uma transformação 

que favoreça o sujeito e o transforme em um “ser mais” (FREIRE, 2019, p. 38-39). 

A educação pode trabalhar à luz de uma prática humanizadora e libertadora em relação 

a tudo que desumaniza e explora os seres humanos e a realidade como um todo, pelo gestar do 

nascimento do sujeito como protagonista de uma civilização em que a vida será mais 

dignificada e justiçada, reencantada e livre. 

Nesse contexto, vislumbra-se uma tarefa hercúlea para a educação “gestar” o sujeito 

(alternativo e transformador) na sua relação com a realidade social e política antivida. O que 

implica considerar e compreender hermeneuticamente e humanamente o significado de ser um 

sujeito e/ou que considerações se pode ter ao abordar a respeito da pessoa em processo de 

formação geral.  

Michel Foucault (2010, p. 278) lembra que “Há dois significados para a palavra sujeito: 

sujeito ao outro através do controle e da dependência, e ligado à sua própria identidade através 

de uma consciência ou do autoconhecimento. Ambos sugerem uma forma de poder que subjuga 

e sujeita”. Sujeito nas duas acepções demanda luta, trabalho, formação, conscientização e 

enfrentamento ao sistema opressor da sociedade vigente, um para sair da sujeição e outro para 

não cair nela e se manter ativo, participante. 

A perspectiva de sujeito que será considerada nesta tese tem a ver com o significado do 

autoconhecimento ou consciência crítica, um “ser mais” no sentido de Paulo Freire, aquele que 

não ignora que existe um elemento alienante que faz perpetuar a consciência ingênua ou 

alienada diante dos desafios e das lutas contra as dominações (étnica, social, cultural, política e 

religiosa), contra as formas de exploração, que alienam os indivíduos da própria produção, e, 

por fim, o enfrentamento de desafios que liga o indivíduo a si mesmo e o submete, desse modo, 

aos outros (aqui a luta contra as formas de sujeição, em que a subjetividade é sujeitada 

(FOUCAULT, 2010, p. 278). Perspectiva fundamental quando se trabalha com a categoria de 

sujeito desde o viés alternativo e libertador. Enfim, ser sujeito na experiência da sujeiticidade, 

não objetivação, é procurar experienciar uma vida que vai além daquilo que sujeita a vida em 

qualquer nível (humano, social, ecológico, religioso, econômico).  
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O sujeito1 deverá construir uma experiência de transcendência em relação ao que 

desumaniza ou objetiva as pessoas humanas. Nesse sentido, o pensador Jung Mo Sung afirma: 

 

...as instituições, mesmo sendo necessárias para a vida humana, desumanizam 

as pessoas porque tratam pessoas como objetos e não como sujeitos. Em uma 

instituição ou nas relações mercantis ou relações políticas no Estado, o 

indivíduo é visto e tratado como ator que cumpre ou deve cumprir um papel 

designado pelo sistema. Dessa forma, o sistema o trata como um objeto. Não há 

como ser diferente. Mas o problema é que os sistemas tendem a reduzir o ser 

humano aos papéis a ele atribuídos. E o ser humano é mais do que isso. O ser 

humano transcende todos os sistemas necessários para a vida na coletividade. 

(...) E a consciência dessa transcendência aparece quando ela resiste contra os 

sistemas que a reprimem, isto é, que querem reduzi-la a determinado papel e 

função. E é nesse rebelar-se contra a redução do indivíduo a ator social, a um 

mero papel, ou a um conjunto de papéis sociais, que o ser humano se torna 

sujeito. (SUNG, 2010, p. 166-167) 

 

A partir da reflexão de Sung (2010), conclui-se que o sujeito não pode ser identificado como 

um ator social, dado que o ser humano deve transcender os limites das organizações, mas as 

organizações reprimem ou coisificam seres humanos, e tal realidade provoca a desumanização. 

Partindo da concepção do porquê, ou melhor, da razão da educação como indispensável para a 

formação humana, a meta é a humanização, por isso, a tese tem como objeto o sujeito como  um “ser 

mais”, no sentido de Paulo Freire; como objetivo geral, refletir sobre o processo educativo com ênfase 

na humanização do sujeito; como objetivos específicos a) identificar o sujeito como um “ser mais” no 

processo de formação geral e educacional; b) analisar a configuração existente na tensão entre o sujeito 

transcendente e o ator social cumpridor de papel ou de uma função social no sistema dominante; c) 

discutir a respeito de um modelo mimético que favoreça e promova a humanização do ser humano e da 

sociedade; d) analisar as relações que geram tensão entre o ser humano e o ator social no sistema 

dominante e e) compreender por que o sujeito em sua condição humana se torna um ser mimético, ou 

seja, um sujeito imitador, um ser desejante, aquele que não se constitui como um sujeito crítico.   

Os problemas e pesquisa são: 1) Será que existe um modelo adequado para que o sujeito se torne 

um ser crítico, atuante e participativo na vida em sociedade? 2) Por que o sujeito se torna um sujeito 

mimético do sistema dominante? 3) Como escolher um modelo de sujeito que não fique à margem do 

sistema dominante que o desumaniza e nem fique alheio/indiferente ao sistema que o destrói e destrói a 

vida no Planeta? 

                                                 
1 Optou-se nesta tese por caracterizar o ser humano como sujeito, o qual é compreendido a partir do processo 
existencial de transcendência, alternatividade e transformação em relação à ordem sistêmica que impera com a 
atual globalização capitalista excludente e totalitária. Este não se confunde com determinada função ou papel 
que um ator social pode assumir nos organismos sociais e nas diversas instituições da sociedade. O ser humano 
é parte do sistema enquanto ator social, mas enquanto sujeito enfrenta o sistema, busca transcendê-lo. É um 
fazer-se sujeito, um “ser mais”, ao assumir um compromisso de solidariedade e justiça diante do grito do outro.   
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A pesquisa se justifica diante da indignação do pesquisador e de muitas pessoas no 

contexto social, que se posicionam a favor de um modelo educativo que objetiva contribuir na 

formação de sujeitos protagonistas de uma civilização humanista. Civilização mais responsável 

pela vida dos povos e etnias que estão, cada vez mais, sendo pauperizados e dizimados da face 

da Terra; em defesa da luta por um compromisso mais sério no que diz respeito à defesa da 

Casa Comum, do sonho de seguir trabalhando por uma formação educativa que possa despertar 

os seres humanos e a sociedade para um compromisso de construção de experiências de vida e 

de um mundo onde todos terão guarida e suas vidas sejam defendidas e promovidas desde a 

política da justiça e do amor recíproco. 

 Sonho de ver um mundo onde deixem de existir bilhões de vidas que gritam, que 

choram, lamentam, pedem socorro e respeito, vidas mais amadas, respeitadas e incluídas no 

processo educacional, na sociedade e na Casa comum.  

Sonho de que os educadores e cidadãos não se acovardem diante dos desafios que a 

educação ou o processo formativo do sujeito seja preterido ou desconsiderado como algo 

elementar. Entre esses desafios está, por exemplo, lutar contra a exclusão social, lutar pela 

garantia dos direitos humanos, sociais e ecológicos, e a promoção de mais garantia de paz, 

liberdade e solidariedade entre todos os habitantes da Terra. Uma educação que ignora tais 

desafios torna-se responsável pela mortandade que hoje reina na atual civilização mundial. 

Uma educação humanizadora precisa formar pessoas, instituições e organizações para 

exercerem a cidadania que se situa na trilha da conscientização, da organização, da mobilização 

e da libertação, considerando que a experiência formativa não consegue contribuir para a 

diminuição da desigualdade social quando a realidade é permeada de fascismo societário e da 

política colonizadora, do sistema excludente que segue desprezando, oprimindo e descartando 

o que resta de vida no Planeta, cabendo ao sujeito ser apenas mais um dos objetos que podem 

ser descartados, tal como os refugos humanos denunciados por Bauman (2010).  

Tem-se como hipótese que compete à educação contribuir para promover o sujeitado 

do sistema dominante em sujeito livre, autônomo e transcendente. Caso contrário, seguirá sendo 

difícil cultivar o sonho de uma civilização humanista ou em processo de libertação contra tudo 

aquilo que vem contribuindo para a desumanização no atual contexto.  

A justificativa tem a ver com a indignação do pesquisador frente aos desafios atuais e 

está relacionada com o modelo educacional atual, da inquietude em trabalhar por uma formação 

educativa comprometida com a defesa e a promoção de vidas por meio de política justa e amor 

recíproco e da necessidade de enfrentar os desafios do processo formativo do sujeito.  
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A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, enfatizada no diálogo 

interdisciplinar com diversas áreas do pensamento científico, o recurso analítico e autores 

latino-americanos e europeus. Um dos desafios da e para a educação é resgatar o seu sentido: o 

porquê e o para quê da educação. A função do educar pode perder o rumo quando se depara 

com a atual política educacional. A educação se transforma em meio de capitalização, sujeição 

e alienação e deixa de trabalhar a formação de indivíduos, grupos e movimentos sociais. 

Procurou-se pensar, até o momento, numa formação que fosse responsável por sujeitos 

transformadores na sociedade, em relação a tudo que provoca injustiça à vida existente no 

Planeta. 

Optou-se, metodologicamente, por uma pesquisa bibliográfica ao privilegiar fontes que 

pudessem dialogar de modo transdisciplinar com várias áreas do pensamento científico, cujo 

recurso analítico fez recorrer-se às obras de autores latino-americanos e europeus relevantes 

para a reflexão desta tese. 

A tese está dividida em três capítulos. No primeiro capítulo, trabalhou-se o significado 

de ser sujeito e como ele se constitui nas obras de renomados autores. Parece-nos que ficam 

claros para a educação os desafios na construção desse sujeito. Sujeito vocacionado a ser 

proativo por uma realidade societária libertadora de tudo que oprime e desumaniza a vida em 

qualquer âmbito. entendendo que a educação não pode aliançar-se com projetos educacionais 

coniventes com políticas sociais e públicas que comprometem o futuro da vida e para a vida do 

Planeta. É fundamental manter o cuidado essencial da Casa comum a fim de garantir uma vida 

digna na Terra a todos que nela vivem.  

No primeiro capítulo, procurou-se elucidar o que se compreende por sujeito em várias 

acepções, abordagens ou modalidades; vale dizer, como a figura do sujeito é uma realidade 

processual, multifacetada e complexa. Geralmente, a visão que se tem do sujeito também se 

funde e confunde com uma compreensão distorcida pelo fato de vê-lo apenas com a identidade 

de ator social.  

O sujeito que nos interessa neste estudo é aquele que transcende todas as objetivações, 

apesar de não viver sem elas. E para isso, foram trabalhadas algumas concepções do que, 

hermeneuticamente, se tem ou se compreende por sujeito. Mas antes de trabalhar essas 

concepções na tradição judaico-cristã, na perspectiva do paradigma da complexidade, na 

experiência da pós-modernidade, se aprofundou o entendimento do sujeito e como a educação 

poderá ajudar no processo de humanização; isso, com o suporte teórico de Paulo Freire e de 

Franz Hinkelammert.  
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A abordagem freiriana, e as outras abordagens, foram fundamentais e pontos-chave a 

serem considerados no primeiro capítulo e nos demais, sendo importante entender que o 

indivíduo não nasce sujeito, ele se faz sujeito num processo de humanização, devendo 

transcender aos sistemas que o reprimem ou o reduzem a uma determinada função.   

Outra percepção presente na sociedade é considerar o sujeito desde as raízes judaico-

cristãs. O indivíduo torna-se experiência de sujeiticidade ao procurar promover a imanentização 

do céu na Terra. Isso é trabalhado no sonho mítico prometeico da modernidade, o sonho de uma 

vida heroica, paradisíaca entre os seres humanos. Em nome dessa promessa de fazer da Terra 

uma experiência de igualitarismo, da partilha do fogo da vida, uma vida sem sofrimentos como 

um banquete celestial em que são todos saciados e viverão uma vida digna, empurrou-se o ser 

humano para muitos sacrifícios mediante uma prática da religião cristã, de sistemas 

sóciopolíticos sacralizados e de instituições poderosas e consideradas divinas.  Por isso, há que 

se pensar a formação do sujeito desde a experiência da liberdade frente à realidade. 

Outra maneira de conceber o sujeito é reconhecê-lo como um ser humano que tem como 

constitutivo o desejo dinamizado pelo mimetismo imperante nas sociedades, dado que o ser 

humano, geralmente, se espelha num modelo de vida que tem a ver com os que são vistos 

ostentando poder de consumo, sobretudo numa sociedade consumista.  O sujeito tem, então, 

uma identidade que é a de consumir, adquirir bens materiais que o coloca no nível de alto 

consumo. 

 A questão que se apresenta é como viver uma educação como processo de humanização 

diante do desejo mimético que se identifica com a imitação do consumo exacerbado e 

irresponsável na destruição da natureza. O mimetismo também ocorre quando o sujeito tem 

como referência de vida aquilo que o coloniza a partir da dominação e da exclusão. Então, 

formar o sujeito a partir da educação exige levar em consideração a experiência mimética. 

Edgar Morin (1996) trabalha uma concepção de sujeito a partir do paradigma da 

complexidade, a do sujeito complexo. Esse enfoque é relevante, dado que, para o fazer-se 

sujeito de um contexto, deve-se considerar que tudo está interligado. O processo do sujeito  não 

é possível sem a interdependência em relação a toda realidade. O indivíduo se constrói sujeito 

desde a totalidade bio-psicossociocultural, como um ser relacional, com identidade polimorfa 

e outros elementos. Por isso, ao refletir sobre a questão da formação desse sujeito, há que se 

considerar que o sujeito nasce e dinamiza a sua vida dentro de uma visão e de um mundo 

atravessado por uma complexidade inegável.  

Também discute-se nesta tese a concepção do indivíduo numa sociedade pós-moderna, 

como aquele que vive num contexto em que tudo é líquido, vale dizer, nada mais parece ser 
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definitivo, absoluto, imutável e perene. Vive-se num tempo em que o efêmero, o passageiro, o 

provisório e o não definitivo se impõem na vida das pessoas e das instituições. E nessa realidade 

de mundo de e para o consumo (Bauman, 2008), como não ser sujeito ou deixar de ser objeto 

do consumismo? Torna-se um problema sério a insensibilidade social, a busca do interesse 

próprio, o desinvestimento na pessoa do próximo, da idolatria do ter perante o ser. Aspectos 

que provocam uma onda de violência, desigualdade social e destruição da natureza, sendo 

portanto, preocupante. Apesar dessa situação, fica a questão: Como educar humanizando o 

sujeito num mundo pós-moderno?  

Em síntese, o primeiro capítulo tem como questão central entender e elucidar o sujeito, 

diferenciando-o do ator social, e como a educação possibilita o processo da humanização e, ao 

mesmo tempo, compreender o significado da experiência humana sob a influência da tradição 

judaico-cristã, e como o mimetismo é constitutivo do ser humano e determina muito o seu modo 

de ser e de viver. O capítulo também analisa o entendimento do ser humano diante do contexto 

de complexidade, considerando que é num mundo complexo que ele se faz sujeito. Não se pode 

deixar de ter entendimento sobre essa complexidade se queremos formar o sujeito no horizonte 

da humanização. Também será abordado como a pós-modernidade determina a experiência do 

sujeito e os desafios para o sujeito na experiência de ator social.   

Os capítulos II e III foram trabalhados de acordo com autores apropriados às questões 

apresentadas nos passos metodológicos. Destacam-se Alain Touraine; Leonardo Boff; René 

Girard; Edgar Morin; Jung Mo Sung; Humberto Maturama e Boaventura de Sousa Santos. 

No segundo capítulo, aprofundou-se a questão da educação que se faz realidade na 

atual conjuntura capitalista neoliberal, ou como essa conjuntura formata e conduz o caminho 

da educação.   Fez-se um deslocamento a fim de evidenciar a preocupação com a ideologização 

e a política em relação à educação em que o perfil político e o econômico influenciam a 

mercantilização, a financeirização com relação ao trabalho na esfera educacional. Como se faz 

sangrar a educação de seu poder transformador do ser humano, e desse, em relação à sociedade? 

Numa sociedade que faz da educação mercadoria, comércio, urge aprofundar a trama do que 

realmente vem acontecendo. Enquanto a educação for um meio de capitalização, dificilmente 

ela emergirá como força em prol de um processo societário alternativo e libertador. 

 A educação sempre corre o risco de beneficiar um projeto de sociedade elitista e 

excludente. Por isso, justifica-se a importância de empenharmo-nos num estudo sobre a 

formação do sujeito, entendendo que esse sujeito virá de uma educação que assume um 

compromisso com a justiça cognitiva, porque, sem essa justiça cognitiva, será impossível seguir 

sonhando com vidas e sociedades mais humanas e justas; em outras palavras, humanizadas. 
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No terceiro capítulo, trabalhou-se por uma alternativa factível e utópica no tocante à 

educação, entendendo-se que a educação é uma construção, uma “ferramenta” cognitiva e uma 

utopia que deverá seguir propondo e repropondo uma vida mais digna e justa para todos; vale 

dizer, uma sociedade “onde caibam todos e todas”, sendo, fundamental investir e fomentar o 

nascimento do sujeito que possa, por sua vez, promover uma prática de ator social que seja 

alternativa e libertadora no interior da atual ordem sistêmica; compromisso que não é conivente 

e nem cúmplice de uma colonização da subjetividade dos indivíduos, visando responder à 

lógica capitalista neoliberal, como também, à necessidade de superar uma educação permeada 

por uma perspectiva androcêntrica e patriarcal. Refletiu-se sobre uma educação 

conscientizadora e mobilizadora de sujeitos que se comprometem, como atores sociais, nas 

organizações e instituições que procuram comprometer-se com uma realidade alternativa e que, 

ao mesmo tempo, favoreçam o reencantamento da vida e a defesa da ecologia integral em vista 

do cuidado da Casa comum, como também, se espera que o sujeito humano alternativo e 

transformador seja ator social de um processo democrático co-participativo que garanta a 

construção de uma realidade societária na qual todos os seres vivos sejam tratados com 

dignidade e justiça.  

A tese, que tem como objetivo o processo educativo na formação do sujeito com ênfase 

na humanização, parte da preocupação em conceituar o que se entende por sujeito e ator social 

à luz de alguns autores, com destaque em Paulo Freire e Franz Hinkelammert. Em seguida, 

aprofunda-se no que se refere aos desafios para se viver a sujeiticidade num tempo de 

globalização capitalista neoliberal, dinamizada pela mercantilização, financeirização e a 

privatização, além da realidade societária excludente e atravessada pela neocolonização e o 

patriarcalismo. No último capítulo, aprofunda-se no que diz respeito de compromissos que o 

sujeito, na sua experiência de ator social, pode assumir, por exemplo, o processo democrático, 

a prática republicana e o cuidado essencial com a Casa comum. 
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1. A EDUCAÇÃO E A FORMAÇÃO DO SUJEITO  
 

Este capítulo traz uma reflexão sobre o entendimento a respeito do que/em que consiste 

a experiência do ser sujeito e, consequentemente, como a educação favorece a humanização e,  

mesmo tempo, mostrará como o sujeito se distingue do ator social e quais as possibilidades para 

distingui-los num contexto de uma sociedade mercadológica e complexa. Geralmente, 

confundem-se o sujeito e ator social, o que dificulta aprofundar a especificidade do que significa 

a experiência de ser sujeito e não ser objeto numa instituição ou sociedade. 

 Não há dúvida de que entrar nessa temática do sujeito não é uma tarefa simples. Aníbal 

Quijano comenta o que pode compreender com a categoria sujeito histórico como herança 

hegeliana, ou seja, 

 

[...] em primeiro lugar, o meu ceticismo em relação à noção de sujeito 

histórico porque remete, talvez inevitavelmente, para a herança hegeliana não 

de todo invertida no materialismo histórico. Ou seja, a um certo olhar 

teleológico da história a um sujeito orgânico ou sistemático portador do 

movimento respectivo, orientado numa direção já determinada. Tal sujeito só 

pode existir, em qualquer caso, não como histórico, mas, pelo contrário, como 

metafísico. (QUIJANO, 2009, p. 102-103) 

 

Para Quijano, é complicado partir de uma visão de determinação a respeito da ação do 

sujeito. Esse equívoco tem sido cometido por várias organizações, sobretudo, quando se trata 

do sujeito histórico ou como afirmam: sujeito social. É devido a equívocos como esses que urge 

aprofundar a diferenciação entre sujeito humano e ator social.   

Quijano (2009) reflete que o sujeito, além do seu aspecto pessoal e coletivo, é 

constituído por elementos heterogêneos e descontínuos, podendo ser compreendido dentro de 

uma unidade quando esses elementos se articulam a partir de um eixo específico, em condições 

concretas, em relação às necessidades concretas e também de modo transitório, dado que,  

 

De todos os modos, nenhum processo de classificação social, de subjetivação 

dos indivíduos perante o capitalismo, poderá ser suficientemente seguro para 

se reproduzir e se suster durante o período necessário para levar às vítimas da 

exploração/dominação capitalista a sua libertação, se – da perspectiva 

imediata dos indivíduos concretos implicados -, [...] (as) três instâncias 

(trabalho, gênero e raça) forem entendidas e manipuladas de modo separado 

ou, pior, em conflito. Não é por acaso que manter, acentuar e aprofundar entre 

os explorados/dominados a percepção dessas diferenciadas situações em 

relação ao trabalho, à raça e ao gênero, foi e continua a ser, um meio 

extremamente eficaz dos capitalistas para manter o controle do poder. 

(QUIJANO, 2009, p. 105) 
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Para elucidar a questão do sujeito e como a educação pode assumir uma formação mais 

humanizadora em seu processo, chamamos por pensadores como Paulo Freire, Franz 

Hinkelammert, Edgar Morin, Foucault e outros para o suporte teórico científico, pertinente ao 

processo educativo no que diz respeito à formação do sujeito como um “ser mais”, que nos 

interessa discutir nesta tese.  

Não é possível avançar na categoria do sujeito como um “ser mais” baseando-se em 

fundamentalismos, dogmatismos, mitos e utopismos. Nesse sentido, muitas vezes, lideranças 

ou grupos sociais ou de igrejas cultivaram uma visão romântica do pobre ou das classes 

populares, como se os religiosos fossem messias para salvar a sociedade das injustiças sociais, 

esquecendo-se de que toda experiência humana acontece dentro de uma relação entre a 

dialeticidade, a subjetividade (desejos, sonhos, expectativas, ilusões) e a realidade objetiva 

(metas, projetos sociais e políticos), e considerando-se que realidade só pode ser apropriada 

pelo sujeito na sua subjetividade, de acordo com suas necessidades e condição humana de ser 

desejante. Nesse contexto, Sung afirma que o 

 

[...] ardente desejo de ver um mundo novo e diferente pode nos levar à tentação 

de soluções mágicas, soluções que levam em conta os limites da condição 

humana (como imaginar sociedades onde as pessoas não têm interesses próprios 

ou desejos conflitantes, mas são movidas somente por solidariedade), ou então 

não levam em conta os limites inerentes de todos os sistemas econômicos, 

sociais e políticos. Muitas vezes não queremos ver que certos desejos nossos 

não são possíveis de serem realizados, por mais belos e justos que sejam. Não 

nos conformamos ao ver que a história resiste aos nossos desejos mais belos e 

justos. (SUNG, 2002, p. 175) 

 

São elementos como estes evidenciados por Sung que nos fazem ser mais cautelosos 

com relação ao desnudar, nesta tese, o sujeito, que não pode ser ideologizado, nem tampouco 

apenas definido realisticamente a partir de um ponto de vista, desconsiderando outras 

possibilidades e olhares que possam apontar outras direções.  

Um trabalho que levanta polêmica importante a respeito do sujeito da história é a Tese 

XII de Walter Benjamin: Quem sofre é o sujeito da história. A Tese apresenta a seguinte 

argumentação de acordo com Mate (2011), 

 

O sujeito do conhecimento histórico é, com certeza, a classe oprimida que 

luta. Em Marx, ela se apresenta como a última classe escravizada, a classe 

vingadora que leva até o final a tarefa de libertação em nome das gerações 

vencidas. [...] A socialdemocracia entendeu por bem atribuir à classe operária 

o papel de redentora das gerações vindouras. Desse modo, cortou o tendão de 

sua maior força. A classe operária desaprendeu nessa escola tanto o ódio 

quanto a disposição ao sacrifício. Aquele e esta se nutrem, com efeito, da 
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imagem dos avós escravizados, não do ideal dos netos libertados. (MATE, 

2011, p. 267) 

 

A Tese XII tem como objetivo perfilar o protagonista da história, isto é, o sujeito que 

faz a história. Benjamin é considerado um pensador com heranças marxistas, e ao que tudo 

indica, tinha como princípio a ideia de que a classe operária ou a luta de classes é quem faz a 

história mudar de configuração. 

 O toque nevrálgico do pensador pode ser compreendido quando afirma que o sujeito é 

sujeito da história porque luta. Benjamin pensa nos oprimidos que passam pela experiência do 

sofrimento, do esquecimento e do ser, o vencido da história. 

 Ao comentar a respeito do socialismo, Benjamim aponta que o mesmo cortou vínculo 

com o passado perigoso vivido pelos oprimidos, em função de um apostar no bem-estar para as 

gerações futuras.  

Na filosofia de Walter Benjamin, não se deixa de lado a indignação sobre a tragicidade 

vivida pelos oprimidos ainda que se tenha uma certa confiança no desenvolvimento técnico, e 

que as técnicas poderiam beneficiar as futuras gerações, considerando que elas podem mudar, 

transformar a sociedade, fazer avançar inclusive as relações humanas. 

 É fundamental, nesse contexto considerar a aprendizagem que a escola da vida ofereceu 

aos oprimidos, cuja emancipação do mundo não se realiza, tal como as promessas de felicidade 

para os netos, mas, sim, com a recordação que se tem dos avós humilhados.  

De acordo com Mate (2011), no pensamento benjaminiano, o sujeito da história não se 

faz na chave do poder ou de uma classe ascendente. Por isso, os “pobres, os que sofrem, são 

sujeitos da história porque, de acordo com a lógica desta tese, são os que podem conhecer 

melhor a gravidade da situação e estão, portanto, dispostos a buscar uma solução” (MATE, 

2011, p. 264).  

Enfim, para Benjamim, o sujeito que poderá mudar a história é o lúmpen, por carecer 

de todo e qualquer poder, visto que, no entendimento do filósofo, a força está na debilidade, na 

marginalidade e na experiência decorrentes da opressão, porque “O saber do oprimido que luta 

impede-o de olhar para frente, desinteressando-se do passado esquecido ou do lado oculto. Ele 

sabe que se fizer isso haverá mais do mesmo e a história não mudará por mais que mudem os 

que ocupam as margens” (MATE, 2011, p. 266).  

A visão benjaminiana deixa a ver o processo educativo que pode visualizar e trabalhar 

pelo sujeito transcendente, alternativo e transformador da sociedade como questões importantes 

norteadoras no processo formativo do sujeito. 
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 O problema é conseguir viabilizar uma formação educacional a partir da vida e da luta 

dos oprimidos, sujeitos vulneráveis e lutadores, conjugando a experiência existencial do sujeito 

livre, utópico e libertador. Caso contrário, pode-se ficar preso às garras do sistema dominante 

que dinamiza o mundo das instituições (famílias, igrejas, empresas, escolas) e das organizações 

sociais e políticas. 

Parece-nos plausível e pertinente tentar compreender por que o sujeito, difere do ator 

social num processo de humanização.  Buscarmos, por isso, compreender a realidade do sujeito 

atravessado por muitos condicionamentos, como os culturais, sociais, ecológicos, políticos, 

confrontando-nos com a experiência de um sujeito oprimido desde a tradição judaico-cristã, 

cujo desejo mimético representa, o paradigma da complexidade e da pós-modernidade.  

  

 

1.1 Dialogando com as fontes e caracterizando o sujeito como um “ser mais” 

 

Como autores de embasamento teórico, optamos por Paulo Freire, educador brasileiro, 

cujas obras são fundamentais na perspectiva adotada de uma educação crítica e humanizadora 

e outros autores que contribuíram para o aprofundamento e a fundamentação da pesquisa de 

doutorado.  

Seguramente, Paulo Freire inspirou esta pesquisa com seu modo de pensar a educação 

como inovadora, por abrir pistas para uma educação responsável e crítica por parte do ser 

humano, por nos guiar por um caminho reflexivo que tem a ver com os objetivos desta pesquisa. 

Na obra Educação como prática da Liberdade (FREIRE, 1978), o educador põe em 

xeque questões como a humanização, a diferença entre a experiência do ser sujeito e do ser 

objeto. Também chamam a atenção o tema da liberdade e da massificação, do ser humano como 

sujeito da integração e da acomodação ou ajustamento diante da realidade, da conscientização 

e da transformação e outras questões relevantes no contexto desta pesquisa.  

Todas as categorias supraditas são relevantes para uma análise do cenário educacional 

mercantilizado. Freire oferece um fio condutor para compreendermos como a educação pode 

favorecer o libertar-se da opressão, o conscientizar-se como o sujeito capaz de assumir uma 

experiência libertadora. 

No livro Pedagogia do oprimido (1978), o autor apresenta-nos algumas reflexões 

importantes sobre temas que dizem respeito à experiência do oprimido que não percebe que 

hospeda o seu opressor. É um modelo de experiência mimética que não favorece uma crítica e 

nem um processo de humanização. 
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A obra freiriana dá pistas para compreendermos que, sem uma mudança do modelo 

mimético, fica impossível avançar na educação e no processo de humanização. O problema não 

é ser mimético, mas compreender que mimetismo vivenciado impede o ser humano de ser livre 

e enxergar alternativas. Mas como ser rebelde e libertador numa estrutura de opressão contínua? 

Em Pedagogia da autonomia (2007), o autor também disserta a respeito da liberdade, 

da humanização, do sujeito, além de expor a importância da rebeldia e da ética na experiência 

educativa. Freire apresenta pistas importantes para pensarmos um processo educativo crítico e 

humanizador, que favorecerá a libertação do sujeito. O humanizar-se se dá no próprio processo 

do ser autônomo na experiência educativa. 

Na Pedagogia da esperança (1992), tem-se um reencontro com a Pedagogia do 

oprimido (1978), Freire retoma temas como o da humanização e desumanização; liberdade e 

libertar-se; opressão e oprimidos, entre outras categorias importantes para uma reflexão. Essas 

obras não esgotam, no entanto, o arcabouço freiriano que contribuiu para elaboração da 

pesquisa. Por isso, optei por apresentá-las, dado que elas respondem à trilha reflexiva que foi 

seguida na pesquisa. 

Dentre outros autores que significaram um alicerce teórico fundamental, destaca-se o 

economista Franz Hinkelammert, autor que tem aprofundado estudo a respeito do sujeito. Ter 

como embasamento em sua obra possibilitou avançar nas investigações em consonância com a 

obra de Paulo Freire. 

Franz Hinkelammert oferece elementos importantes no que diz respeito à recuperação 

do ser humano enquanto sujeito num sistema de manipulação capitalista. A libertação para o 

autor é um processo primordial para o resgate desse sujeito; o que diferencia o ser humano (ou 

sujeito) do ser ator social; discute-se em que sentido o sujeito é transcendente ao sistema 

dominante; como o ser humano se faz sujeito de modo processual, diferenciando-se o sujeito 

do ser objeto. Sua obra nos fez refletir que o sujeito comporta-se como sujeito diante ou em 

relação ao outro.  

As reflexões de Hinkelammert, em relação ao sujeito, acrescentaram um 

aprofundamento do desafio-tarefa, o que fica evidente para o processo educativo que quer uma 

formação almejando uma humanização.  

As obras que foram moradoras da pesquisa: Crítica à razão utópica (1988); El sujeto y 

la ley. El retorno del sujeto reprimido (2006); El grito del sujeto. Del teatro-mundo del 

evangelio de Juan al perro-mundo de la globalización (1998); A maldição que pesa sobre a lei. 

As raízes do pensamento crítico em Paulo de Tarso (2012); Mercado versus direitos humanos 

(2014). 
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Edgar Morin apresenta uma reflexão que contribui muito para compreender o tema do 

paradigma da complexidade. O sujeito é compreendido a partir da identidade polimorfa, uma 

realidade una e múltipla, unidade e diversidade. Entre as obras pesquisadas do autor, destaco 

as seguintes: O paradigma perdido: a natureza humana (2000); O método 5: a humanidade da 

humanidade (2002); Os sete saberes necessários à educação do futuro(2013); A Via: para o 

futuro da humanidade (2013); Ensinar a viver: manifesto para mudar a educação (2015); 

Fraternizar (2019).  

Outro autor que contribuiu para esclarecer a concepção de sujeito, e no que o sujeito se 

diferencia de ator ou agente social, a partir de Franz Hinkelammert, foi Jung Mo Sung. Entre 

suas obras destaco: Desejo, mercado e religião (1998); Sujeito e sociedades complexas (2002). 

Boaventura de Sousa Santos iluminou, com sabedoria e rigor científico, muito a respeito 

de uma visão nova e libertadora no que diz respeito à epistemologia. Ele aprofunda, de modo 

original e profundo, sobre as epistemologias do Sul. Também a reflexão que apresenta sobre a 

democracia foi iluminadora. Destaco as seguintes obras do autor: A difícil democracia: 

reinventar as esquerdas (2016); Na oficina do sociólogo artesão (2018); Construindo as 

epistemologias do sul: ontologia essencial (2018); O fim do império cognitivo: a afirmação das 

epistemologias do Sul (2019).  

Além desses autores que foram fundamentais para a pesquisa, outros autores 

contribuíram para nosso trabalho reflexivo, sendo importante compreender que a experiência 

do sujeito ocorre dentro de uma complexidade inevitável na sociedade e no mundo, com 

transformações humanas e sociais, políticas e econômicas. 

Uma educação que tem como preocupação a formação do sujeito encontra em Paulo 

Freire sustentação teórica pertinente. Para o pensamento freiriano, o ser humano, para ser 

sujeito, tem que estar se fazendo sujeito continuamente. Quando, no entanto, se concebe uma 

educação estruturada no abismo reacionário e no fatalismo, o fracasso é o resultado. Quando se 

tem uma educação baseada numa concepção problematizadora, pode-se identificá-la com uma 

visão de futuro revolucionária que não se fixa apenas na assistencialização, mas na crítica 

libertadora; não sendo, por isso, conveniente para os que desejam manter a dominação. 

Resumindo: postura contrária à dos que querem, no final das contas, uma educação para a 

libertação (FREIRE, 1978b, p. 82-84). Essa orientação é um “que-fazer” permanente sob a ótica 

de uma razão que se abre para a inconclusão dos seres humanos e do devir da realidade. 

Uma educação crítico-libertadora nos moldes de Freire se opõe ao fatalismo, à 

adaptação e ao imobilismo. Os indivíduos, para se sentirem sujeitos, precisam buscar e querer 

passar por um processo de transformação em suas vidas. E negar aos indivíduos, na condição 
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de atores sociais, o direito à experiência social libertadora é uma violência, porque continuarão 

sendo transformados em objetos comercializáveis, atestando uma experiência negativa, a da 

alienação de suas vidas e de suas decisões (FREIRE, 1978b, p. 85-86). 

 

Uma das grandes, se não a maior, tragédia do homem moderno, está em que é 

hoje dominado pela força dos mitos e comandado pela publicidade organizada, 

ideológica ou não, e por isso vem renunciando cada vez, sem o saber, à sua 

capacidade de decidir. Vem sendo expulso da órbita das decisões. As tarefas de 

seu tempo não são captadas pelo homem simples, mas a ele apresentadas por 

uma “elite” que as interpreta e lhas entrega em forma de receita, de prescrição 

a ser seguida. E, quando julga que se salva seguindo as prescrições, afoga-se no 

anonimato nivelador da massificação, sem esperança e sem fé, domesticado e 

acomodado: já não é sujeito. Rebaixa-se a puro objeto. Coisifica-se. (FREIRE, 

1978a, p. 43-44) 

 

Para superar uma situação de coisificação ou de minimização, pode-se ter como objeto o saber 

vivenciar a experiência de ruptura, da procura, da opção e da decisão, a partir do sujeito ético. Apesar 

de que, como pontua Freire, a todo momento o ser humano está exposto à transgressão da ética. 

(FREIRE, 2007, p. 17-18) 

Viver a eticidade pressupõe saber assumir o processo de ser um sujeito livre. O educador afirma 

que “não se vive a eticidade sem liberdade e não se tem liberdade sem risco. O educando que exercita 

sua liberdade ficará tão mais livre quanto mais eticamente vá assumindo a responsabilidade de suas 

ações. Decidir é romper e, para isso, preciso correr o risco.” (FREIRE, 2007, p. 93) Toda vez que se 

suprime a experiência da liberdade, o ser humano vive meramente um ajustamento ou uma acomodação, 

o que sacrifica a oportunidade de humanização. Em oposição a uma situação de acomodação o 

pensamento freiriano fala de integração.  

 

A integração resulta da capacidade de ajustar-se à realidade acrescida da de 

transformá-la a que se junta a de optar, cuja nota fundamental é a criticidade. 

Na medida em que o homem perde a capacidade de optar e vai sendo submetido 

a prescrições alheias que o minimizam e as suas decisões já não são suas, porque 

resultadas de comandos estranhos, já não se integra. Acomoda-se. Ajusta-se. O 

homem integrado é o homem Sujeito. A adaptação é assim um conceito passivo 

– a integração ou comunhão, ativo. Este aspecto passivo se revela no fato de 

que não seria o homem capaz de alterar a realidade, pelo contrário, altera-se a 

si para adaptar-se. A adaptação daria margem apenas a uma débil ação 

defensiva. Para defender-se, o máximo que faz é adaptar-se. Daí que a homens 

indóceis, com ânimo revolucionário, se chame de subversivos. De inadaptados. 

(FREIRE2, 1978a, p. 42).  

 

                                                 
2 Trata-se de uma nota de rodapé da obra de Freire 
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A vivência de um ser humano como sujeito livre e integrado o faz construtor de uma ação 

transformadora que resulta no seu processo de humanização, vale dizer, ele se torna um Ser Mais (Freire, 

1978a). Não ser ajustado ou acomodado de acordo com uma ordem imperante na sociedade implica uma 

permanente luta para humanizar-se em nome da libertação humana. “A partir das relações do homem 

com a realidade, resultantes de estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, 

vai ele dinamizando o seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a.” (FREIRE, 1978a, 

p. 43) 

Quando o sujeito se faz na luta por sua liberdade, constrói para si uma permanente determinação 

pelo “ser mais”,  tendo como vocação o humanizar-se e lutar contra a desumanização sofrida, que se 

constitui como distorção de sua vocação. No fundo, ser vocacionado para humanizar-se significa buscar 

“ser mais”, sendo fundamental dizer que   

 

É importante insistir em que, ao falar do “ser mais” ou da humanização como 

vocação ontológica do ser humano, não estou caindo em nenhuma posição 

fundamentalista, de resto, sempre conservadora. Daí que insista também em que 

esta “vocação”, em lugar do ser algo a priori da história é, pelo contrário, algo 

que se vem constituindo na história. Por outro lado, a briga por ela, os meios de 

levá-la a cabo, históricos também, além de variar de espaço-tempo a espaço-

tempo, demandam, indiscutivelmente, a assunção de uma utopia. A utopia, 

porém, não seria possível se faltasse a ela o gosto da liberdade, embutido na 

vocação para a humanização. (...) O sonho pela humanização, cuja 

concretização é sempre processo, e sempre devir, passa pela ruptura das amarras 

reais, concretas, de ordem econômica, política, social, ideológica etc., que nos 

estão condenando à desumanização. (...) Não sendo um a priori da história 

humana, que nela se vem constituindo, tem, na vocação referida, uma de suas 

conotações. É por isso que o opressor se desumaniza ao desumanizar o 

oprimido, não importa que coma bem, que vista bem, que durma bem. Não seria 

possível desumanizar sem desumanizar-se tal a radicalidade social da vocação. 

Não sou se você não é, não sou, sobretudo, se proíbo você de ser.  (FREIRE, 

1992, p. 99-100) 

  

A natureza humana não traz inscrita nela a humanização ou o “ser mais”, a não ser como 

realidade vocacional. Por isso, a conquista do ser sujeito na experiência de liberdade objetiva 

atingir uma humanização, que só será possível num processo difícil e permanente. Só se encara 

a possibilidade de libertar-se quando o ser humano se conscientiza de que é um ser inconcluso, 

limitado, condicionado, histórico, e quando também tem a percepção que deve ser 

acompanhada de um juntar-se à luta pela transformação do mundo, e é nessa transformação que 

acontece a libertação. (FREIRE, 1992, p. 100)  

A luta pela transformação libertadora do que oprime o ser humano tem como 

sustentação, entre outras coisas, a resistência necessária à sobrevivência dos oprimidos. A 

resistência e a vocação para “ser mais” como expressão da natureza humana podem favorecer 
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uma não resignação contribuindo para um viver a rebeldia. Nesse contexto, pode-se afirmar que 

o ser humano se faz processo do ser sujeito não na resignação diante do que destrói o ser, mas 

na rebeldia em face das injustiças que desumanizam. Rebeldia que se vive por um 

posicionamento crítico e radical. (FREIRE, 2007, p. 78-79) 

O pensamento de Paulo Freire tem uma lógica interna indiscutível. O problema é saber 

como acontece a humanização do sujeito. Como sua formação acontece dentro de um processo 

do fazer-se liberdade a fim de orientar para a sua concretização, é importante definir as bases 

para seu funcionamento. Para entender esse processo de humanização da reflexão que segue, 

partir-se-á das reflexões de Franz Hinkelammert sobre ele. Quanto aos demais itens, outros  

autores somam saberes que serão discutidos a fim de compreendermos a trajetória do sujeito.  

Para o pensamento Hinkelammertiano, a libertação do ser humano não é pensada 

unicamente naquilo que diz respeito à sociedade, mas, também, no que se refere ao conceito de 

sujeito. 

 O autor considera que “Quando hoje falamos da volta do sujeito reprimido e esmagado, 

falamos do ser humano como sujeito desta racionalidade, que se enfrenta com a irracionalidade 

do racionalizado. Nesta perspectiva, a libertação chega a ser a recuperação do ser humano como 

sujeito.” (HINKELAMMERT, 2006, p. 509)  

A recuperação do ser humano é um acontecimento a partir da resistência, da rebeldia às 

formas concretas que o levam à desumanização. E as resistências ocorrem pela negação das 

racionalizações legitimadoras da dominação produzidas pelas instituições. 

 Ao limitar o sujeito a um papel social ou a uma função, as racionalizações o reduzem a 

um objeto. Não há dúvida que, viver inserido na história como sujeito de forma plena é 

impossível. O desafio é procurar manter a sujeiticidade na tensão insuperável entre o ser sujeito 

e a sacralização das instituições ou sistemas sociais. Sung (2002) comenta a respeito dessa 

tensão: 

 

....ser sujeito está intimamente ligado à resistência e à luta contra instituições 

objetivantes e dominadoras. O problema é que, para lutarmos, precisamos 

‘canalizar’ a nossa resistência e luta através de algum grupo ou movimento 

social ou eclesial. Isto é, para vivermos a nossa sujeiticidade na resistência e na 

luta contra as instituições opressivas, precisamos participar de uma outra 

instituição, precisamos atuar como ator social. É claro que devemos lutar para 

que esta instituição seja menos opressiva e dominadora do que a instituição ou 

o sistema social contra o qual estamos lutando. Mas, participar de uma 

instituição é viver um papel social e obedecer, pelo menos minimamente, às 

regras institucionais que nos objetificam. Ao fazer isso, o sujeito se reduz a um 

ator social, um papel transformador das relações sociais, mas ‘redutor’ da sua 

sujeiticidade. Esta é uma tensão impossível de ser superada. Por isso, ser sujeito 
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de uma forma plena é também inalcançável no interior da nossa história. 

(SUNG, 2002, p. 63-64) 

 

Outro desafio para o sujeito é compreender que a sujeiticidade se dá na experiência da 

solidariedade. Para Hinkelammert, o sujeito é o outro, aquele que se comporta como sujeito 

tem a ver com uma relação com o outro, vale dizer, o sujeito surge na interação com o rosto do 

outro. É um responder ao grito do outro: “não me mates”. Em outras palavras, o sujeito 

reconhece o outro como alguém que não se deve matar. Matar o outro é negar a própria vida. 

(HINKELAMMERT, 1998, p. 197-198) 

O sujeito se faz sujeito pela afirmação da sua vida, a qual tem com outra face de justa 

responsabilidade a afirmação da vida do outro. Para o pensamento hinkelammertiano, o 

“assassinato é suicídio. A bala que disparas mata o outro, atravessa-o, dá volta à terra e te atinge 

a nuca” (HINKELAMMERT, 2014, p. 154).   

Aqui está o lema: “se tu és, eu sou”. Não incluir o outro num processo de humanização 

significa cavar a própria destruição e a destruição de toda a humanidade. Uma civilização que 

acolhe todos, transforma-se em algo imprescindível para garantir a vida de todos.  

 

Quando há exclusão, não há vida boa para todos, nem para os incluídos. A 

exclusão dilacera, transforma, brutaliza; ela afeta também quem a causa, não 

somente que a sofre. Essa ênfase se torna mais clara nas palavras de Desmond 

Tutu: “Eu vivo se tu vives; eu deixo de viver se tu deixas de viver”. Cada um 

de nós se distingue pelo que é individualmente, mas dentro de uma unidade em 

que a minha vida é possível se a tua vida é garantida. Essa é a base da 

convivência. (HINKELAMMERT, 2014, p. 151-152) 

 

A educação como processo de humanização pode favorecer a formação de sujeitos que 

vivem a sujeiticidade através da solidariedade que não transforma o outro em objeto. É a 

experiência de transcender as objetivações desde uma vivência subjetiva humanizadora entre 

sujeitos. O sujeito torna-se sujeito para o outro. Nesse sentido, Hinkelammert faz um 

comentário esclarecedor ao comentar a parábola do bom samaritano (Lc 10,25-37): 

 

O samaritano encontra um infeliz no caminho, indo ajuda-lo em seu sofrimento. 

Não espera a ambulância nem se limita a bons conselhos. Assume sua desgraça 

e faz com que ele possa sair dela. Não conhece e, por isso, não calcula eventuais 

vantagens. Teria feito com qualquer outro aquilo que fez. A relação é 

diretamente subjetiva, passando longe de qualquer comunicação objetivada ou 

instituição. O que há é um reconhecimento entre sujeitos, através do qual se 

produz a comunidade entre eles, passando longe da comunidade de bens que 

eles têm, no caso, de bens que um tem e o outro não. É uma situação na qual 

tudo é fluido, dissolvendo-se qualquer “eu” e “tu”; qualquer norma fica 

suspensa e a comunicação torna-se direta pela captação de uma situação, 
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passando longe de qualquer linguagem. A partir do reconhecimento entre 

sujeitos, ocorre a sua identificação. (HINKELAMMERT, 1986, p. 285) 

 

Na perspectiva hinkelammertiana, a diaconia samaritana favorece a experiência da 

comunitariedade, onde o outro é mediação para a construção do ser sujeito. A sujeiticidade só 

é possível na abertura ao grito do outro.  

Outra categoria importante em Hinkelammert diz respeito à transcendência. O sujeito 

transcende todas as objetivações, apesar de ser impossível existir sem elas, como também, o 

sujeito transcende todas as formas de sujeito objetivado: sujeito prático, sujeito da práxis, 

sujeito cognoscente, sujeito atuante. (HINKELAMMERT, 1986, p. 282-283) 

 O sujeito não é um sujeito objetivado, a objetivação que pode ocorrer é produto não 

intencional do próprio sujeito, que apesar da busca por transcender as objetivações provocadas 

por instituições e sistemas sociais, depara-se sempre com uma plenitude inalcançável. Ao entrar 

em contato com outros sujeitos o sujeito, inevitavelmente, produz produtos não intencionais. 

Daí a tensão dialética permanente, insuperável.  

Para entender o conceito de sujeito, sobretudo na questão do transcender, afirma 

Hinkelammert: 

 

O ser humano não é sujeito, mas sim há um processo no qual ele se revela, que 

não se pode viver sem fazer-se sujeito. Não há sobrevivência, porque o 

processo, que se desenvolve em função da inércia do sistema, é autodestruidor. 

Esmaga o sujeito, que cobra consciência de ser chamado a ser sujeito enquanto 

se resiste a esta destrutividade. Tem que se opor à inércia do sistema se quer 

viver, e, ao opor-se, se desenvolve como sujeito. O chamado a ser sujeito se 

revela no curso de um processo. Por isso, o ser sujeito não é um a priori do 

processo, mas sim resulta como seu a posteriori. O ser humano como sujeito 

não é nenhuma substância e tampouco um sujeito transcendental a priori. 

Revela-se como necessidade na medida em que a inércia do sistema é 

autodestrutiva. Revela-se, então, que o ser sujeito é uma potencialidade humana 

e não uma presença positiva. Revela-se como uma ausência que grita e que está 

presente, mas o é como ausência. Como tal a ausência solicita. Fazer-se sujeito 

é responder a esta ausência positivamente, porque essa ausência é por sua vez 

uma solicitação. Trata-se de uma resposta positiva à ausência, sem eliminá-la 

como ausência. Responde. Neste sentido, o ser humano é parte do sistema 

enquanto ator ou indivíduo calculante. Enquanto sujeito está enfrentando ao 

sistema, o transcende. (HINKELAMMERT, 2006, p. 510-511) 

 

Diante de um sistema social, político, religioso e econômico dinamizado pela ideologia 

neoliberal, o ser humano é oprimido, esmagado e excluído. Por isso, viver como sujeito é 

transcender ao sistema dominante, considerando que nenhum sistema esgota a potencialidade 

e a sujeiticidade do ser humano aberto ao “ser mais” e à humanização.  O sujeito é uma ausência 
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que grita, no sentido do ser uma potencialidade de resistência e de oposição à redução a objeto 

ou ao que pretende impor o sistema imperante.  

Como sujeito que é ausência que grita e, ao mesmo tempo, parte do sistema, vive uma 

tensão contínua desgastante, mas que exige atuar numa perspectiva humanizadora e libertadora.  

Viver na perspectiva de “ser mais” é fugir da armadilha da identificação-redução, que 

se dá pela identificação das leis do mercadocentrismo com as leis da história, que, na atualidade, 

são radicalizadas com o neoliberalismo. E as leis do mercado, como resultado dos efeitos não 

intencionais pelas práticas de atores sociais, se identificam como as leis metafísicas da história; 

realidade que dificulta vivenciar a experiência de ser do sujeito a partir do transcender o sistema 

de mercado. Nessa linha de pensamento Sung (2002), afirma que 

 
É esta identificação do ser humano com um determinado papel social dentro do 

sistema de mercado que nega o ser humano como sujeito. Razão pela qual o ser 

humano se afirma como sujeito gritando, se opondo a esta redução que torna a 

sua vida insuportável. Contudo, a vítima negada que grita para afirmar-se como 

sujeito não pode prescindir de atuar no plano social e institucional como um 

ator social. Isto é, o ser humano para se afirmar como sujeito precisa se objetivar 

como ator social nas relações sociais institucionalizadas. (SUNG, 2002, p. 81-

82) 

 

  O ator social, por ser experiência concreta na realidade social e institucional, não 

consegue livrar-se da objetivação ao assumir uma função. Por isso, ocorre permanentemente 

uma tensão entre o ser sujeito livre e transcendente, e a experiência de redução do ator social.  

Devido a essa situação de identificação com traços de redução, Hinkelammert afirma 

que o sujeito transcende as objetivações, apesar de não poder existir sem elas; concepção de 

sujeito que se revela como ausência e favorece despontar a possibilidade de seguir sonhando e 

buscando uma transcendentalidade no interior da vida real e material. (HINKELAMMERT, 

1983, p. 81)   

Essa transcendentalidade se apresenta como meta e não como algo a ser alcançável 

historicamente que, sob a perspectiva de Sung (2002), significa afirmar que se trata de  

 

...um horizonte com o qual se estabelece uma relação lógica e 

epistemológica. Uma visão da vivência plena das possibilidades 

humanas que, ao revelar o que não são, revela o que as relações sociais e 

humanas são no interior do capitalismo e, com isso, impulsiona as lutas 

por projetos históricos concretos mais humanizantes. Por isso, uma 

transcendentalidade ao interior da vida real. (SUNG, 2002, p. 85) 
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O pensamento hinkelammertiano, no que diz respeito ao conceito de sujeito, também 

apresenta um princípio de inteligibilidade que contribui para desmascarar, desfetichizar e 

criticar a situação de exclusão, injustiça a que o ser humano está submetido. 

 Parece-nos fundamental, entre outras coisas, entender que o conceito de sujeito não é 

factível, mas é uma meta, um horizonte desejável e que dá sentido à existência humana, à 

rebeldia e às lutas por uma humanização para todos os seres vivos.   

 

 

1.2 O sujeito e suas raízes na tradição judaico-cristã 

 

A concepção de sujeito também está vinculada, enraizada à tradição judaico-cristã. Há 

uma concepção do sujeito como sujeito histórico, o qual deve comprometer-se com a história 

visando promover a vida em plenitude para os seres humanos. Com isso, compreender-se que 

até o Paraíso medieval já não será realidade no além da história, mas concretizado no interior 

da história. Ou seja, acredita-se, a partir de uma “ilusão transcendental”, que é possível a 

imanentização do futuro de Deus na Terra.  

A tradição judaico-cristã, num primeiro momento, apresenta uma representação de Deus 

como Senhor da história. Foi quem criou, organizou e segue administrando e determinando os 

rumos da história. E a partir dessa concepção de Deus, a tradição judaico-cristã o visualiza e o 

tem como sujeito da história todo-poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. 

 Com a perspectiva da modernidade, ocorrem mudanças de pensamento, Deus, antes da 

modernidade, é o transcendente e todo-poderoso, visto como sujeito da história e a história 

como objeto da sua vontade e ação. Com a mudança, Deus foi substituído por um novo sujeito.O 

sujeito da história passou a ser  o ser humano. Há uma transferência, e, com isso, uma 

usurpação; vale dizer, com a secularização, Deus deixa de ser o sujeito da história. 

(HINKELAMMERT, 1998, p. 52).  

Enfim, “[...] o sujeito da modernidade outro não é que o descendente secularizado do 

sujeito da religião. O dilaceramento do sagrado rompe a ordem religiosa como todas as formas 

de ordem social e liberta o sujeito encarnado na religião como liberta o conhecimento encerrado 

em uma cosmogonia” (TOURAINE, 1994, p. 225-226). 

O sujeito na modernidade é identificado a partir de uma experiência dinamizada pela 

secularização, o primado da razão e o iluminismo. A religião não tem o poder de direcionar e 

governar a vida do sujeito como no período medieval. O secular e a racionalidade exercem 

poder determinante na vida do ser humano. Além disso, o iluminismo influenciou muito a 
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compreensão da realidade. Tudo contribuindo para um sujeito que busca a liberdade e a 

autonomia frente aos poderes instituídos, preferencialmente no que diz respeito à instituição 

religiosa.  

Para o pensamento Hinkelammertiano, a modernidade 

 

...segue, por todos os lados, um núcleo celeste do terrestre e o pensa a partir de 

uma realidade secular. Os senhores a pensam a partir do poder e, por 

conseguinte, a partir de um progresso projetado ao infinito, que não conhece os 

limites do possível e que dá aos senhores sua sensação de onipotência. No outro 

lado, a humanização do ser humano projetada também ao infinito, tal como 

ocorre nas imaginações da anarquia e do comunismo. Tampouco essas 

projeções conhecem os limites do possível. O próprio comunismo de Marx é 

um grande banquete para o qual todos são convidados. Ele o é, embora seja 

imaginado em termos seculares. (HINKELAMMERT, 2012, p. 182)  

 

 

Hinkelammert nessa reflexão demonstra que muitos projetos sociais e políticos são 

construídos a partir de uma concepção de progresso ilimitado. Na prática, constata-se que essa 

concepção não é factível e tampouco o é quando se trata de uma humanização para o ser 

humano. Há que trabalhar o processo educativo considerando o factível quando se trata da 

humanização.  

Com a perspectiva moderna a respeito do ser humano como sujeito, ocorrerá também 

uma nova abordagem antropológica, a ponto de se chegar a um antropocentrismo na atualidade. 

 

Nos tempos modernos, verificou-se um notável excesso antropocêntrico, que 

hoje, com outra roupagem, continua minando toda a referência a algo de 

comum e qualquer tentativa de reforçar os laços sociais. Por isso, chegou a 

hora de prestar novamente atenção à realidade com os limites que a mesma 

impõe e que, por sua vez, constituem a possibilidade de um desenvolvimento 

humano e social mais saudável e fecundo. Uma apresentação inadequada da 

antropologia cristã acabou promovendo uma concepção errada da relação do 

ser humano com o mundo. Muitas vezes foi transmitido um sonho prometeico 

de domínio sobre o mundo, que provocou a impressão de que o cuidado da 

natureza fosse atividade dos fracos. Mas a interpretação correta do conceito 

de ser humano como senhor do universo é entendê-lo no sentido de 

administrador responsável. (FRANCISCO, Papa, 2015, p. 90-91) 
 

Pode-se afirmar também que, com a modernidade, já não são os deuses e a religião, ou 

um ser divino que determinarão a história em nível de conhecimento e construção. Agora, é o 

ser humano, com a realização do progresso a partir das leis racionais e inteligíveis, o grande 

sonhador que sonha construir na Terra o “jardim do Éden”. “O Deus-ordenador do mundo e da 
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história é substituído pelo sujeito humano ordenador do mundo e da história segundo a razão” 

(SUNG, 2002, p. 53). 

O ser humano, como sujeito histórico-messiânico, ao alimentar o sonho prometeico da 

construção do paraíso na Terra, corre o risco de viver a ilusão de que é possível a Terra ser o 

céu na Terra. Essa ilusão está presente em alguns projetos sociais, sistemas político-econômicos 

e instituições religiosas. Nesse sentido, afirma-se: 

 

[...] crer que é possível com ações humanas finitas construir um mundo pleno 

que pressupõe conhecimento, tempo e espaços infinitos. Ilusão esta que está 

no cerne dos projetos de mercado perfeito do neoliberalismo, do planejamento 

perfeito do socialismo de modelo soviético e até mesmo em muitos projetos 

de ‘construção do Reino de Deus’. O problema dessa ilusão não se reduz ao 

campo teórico, esta ilusão gera sistemas sacrificiais, sistemas e instituições 

sociais que exigem sacrifícios de vidas humanas como ‘custo necessário’ para 

se atingir o ‘paraíso’, a ‘redenção’ da história e da humanidade. (SUNG, 2002, 

p. 54) 

 

Os sistemas políticos implantados nas sociedades, seja o capitalismo neoliberal ou o 

planejamento perfeito do socialismo real ou burocrático, apresentam a ilusão de uma sociedade 

paradisíaca; ilusão que tem sido defendida e promovida à custa de muito sacrifício humano.  

Sung (2020) comenta que 

 

A ordem perfeita, a nova sociedade sem sofrimentos, opressão e injustiça, de 

harmonia perfeita, não somente não é possível de ser construída no interior da 

história, como também não deve ser desejada. Isso mesmo! Não devemos 

desejar a construção desta ordem social ‘perfeita’. O que desejamos é um 

horizonte utópico do Reino de Deus, e devemos sempre nos lembrar que este 

horizonte, como todo horizonte, só é atingível pelos olhos dos desejos, mas é 

impossível de ser alcançado pelos nossos passos humanos. O que podemos e 

devemos construir é uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, 

mas que sempre conviverá com a possibilidade de erros e problemas, 

intencionais ou não. (SUNG, 2002, p. 56) 

 

Importante compreender que, na história de qualquer sociedade, não é possível 

concretizar uma sociedade perfeita. O que pode-se conquistar é uma sociedade menos 

desumana e injusta. Não se deve confundir a utopia de um mundo mais humano e justo com o 

real possível. 

Ao tratar do sujeito, é fundamental ter clara a sua transcendência em relação aos 

sistemas sociais, religiosos, econômicos e políticos. Com isso, porém, ele não deve se iludir 

com uma visão errada e perigosa de si, confundindo-se com um ator social, o qual deveria 

trabalhar pela “imanentização da escatologia medieval”, como se fosse, dessa maneira, possível 
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trazer o “céu para a terra”, ou, como se as sociedades (medieval, capitalista, socialista) fossem 

planejadas, construídas e legitimadas como espelhamento do mundo divino, perfeito e sagrado.  

Assmann e Hinkelammert (1989, p. 368-369), com lucidez, comentam: 

 

O céu tem uma história, assim com a terra. Ao mudar a terra, muda o céu, pelo 

simples fato de que o céu é uma imaginação humana a partir da terra. O céu 

é, em certo sentido e na maioria das vezes, um projeto humano inconsciente. 

É isso especificamente na tradição cristã, na qual aparecem os projetos da 

sociedade humana pela antecipação do céu na terra. Quem quiser influir sobre 

o projeto na terra, tem que influir sobre a imaginação do céu, cuja antecipação 

é o projeto social. Por isso, ao mudar a terra, mudam os céus, sendo a mudança 

no céu, normalmente, anterior - e no sentido lógico o é - ao projeto para a 

terra. Não há mudanças sem projeção do que será. Sendo o que será, sempre 

derivado como antecipação do céu na terra, a luta pelo poder na terra é sempre 

uma luta pelos céus. 

 

Essa realidade leva à compreensão de que, por trás de uma luta social, ocorre uma 

implicação religiosa. E quando se analisam as sociedades socialistas e as de tradição liberal, o 

céu é imaginado em termos secularizados. 

 No fundo, trata-se de projetos societários de criações científicas de projetos 

transcendentais, que poderiam antecipar ou refletir o “céu” aqui na Terra. As imaginações 

científicas, para vários modelos de sociedade, vão ao encontro de imaginações de sociedade 

perfeita - como é o caso do modelo liberal da competição perfeita e do socialismo apontando 

para o comunismo. 

Quando se trata do sujeito humano, há que visualizar que, por trás da sujeiticidade, está 

o indivíduo em sua relação concreta com a realidade econômica, política e religiosa, que pode 

ser atravessada, como passo imprescindível, pela criação imaginária do antecipar o céu na 

realidade terrena.  

O ser humano vive a experiência do estar estreitamente ligado às etapas do céu. Uma 

primeira etapa do céu - importante ser considerada pela nossa reflexão - tem a ver com o céu 

feudal. 

 

O céu medieval é um céu feudal. Todos os homens têm alma, mas são almas 

hierarquizadas feudalmente. O céu, portanto, se parece com uma corte feudal 

hierarquicamente estruturada a partir do Deus-rei, os estamentos de clérigos, 

aristocratas, e inclusive a gente simples que rodeia a corte. E, paralelamente a 

esta corte, existe o inferno eterno. A relação antecipativa com a terra transluz 

já um elemento dinâmico. Esta terra é também estritamente hierárquica. Mas 

não há nenhuma garantia de que o homem de alta hierarquia na terra alcance 

alta hierarquia no céu. Tampouco o homem de baixa hierarquia na terra passa 

necessariamente para um lugar de baixa hierarquia nos céus. O servo na terra 
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pode se tornar um alto hierarca no céu e o papa na terra pode acabar até no 

inferno [...]. (ASSMANN; HINKELAMMERT, 1989, p. 370) 

 

Segundo essa política teológica medieval, ocorre uma relação de antecipação em que a 

aceitação do estado no qual o ser humano se encontra na Terra determina o seu lugar na 

hierarquia do céu. A experiência de vida na Terra dependerá da imaginação que se tem do céu, 

e isso foi compreendido, por exemplo, nas relações feudais de produção. Sendo assim, a 

experiência do ser humano se faz mediante a legitimidade das estruturas de poder terrestre 

vigentes, o que exige também determinada experiência ética. Um servo, por exemplo, 

eticamente, não tem direito de se rebelar, mas tem que cumprir seus deveres. Isso implica que 

todo comportamento sempre deverá antecipar o céu, exigência fundamental para a dinâmica e 

existência da sociedade medieval. 

A mudança desse esquema medieval - e, consequentemente, o novo modelo de se viver, 

pessoal e socialmente - implica, impreterivelmente, uma afirmação do ser sujeito para além da 

hierarquia econômica, política e eclesiástica. A partir do momento em que se constrói uma 

experiência humano-social, se promove a igualdade (e a solidariedade) entre os seres humanos. 

Por isso, a imaginação que tem do céu medieval não se sustenta. Em outras palavras: 

 

Uma vez afirmada esta igualdade, o céu tem que mudar e, com a mudança do 

céu, também as relações de produção feudais. Mas esta igualdade significa 

agora que não se aceitam mais nem servos nem aristocratas na terra.  Portanto, 

também não aparecem mais no céu. O céu deixa de ser uma corte feudal e se 

transforma num céu de almas, gozando todas de igual felicidade. 

(ASSMANN, HINKELAMMERT, 1989, p. 370) 

 

Pensar o ser sujeito na relação capitalista demanda entender essa imaginação de céu de 

almas iguais, as quais deverão gozar de igual felicidade. Por isso, as relações capitalistas de 

produção são constituídas à luz e em função de uma imaginação de um céu onde as almas são 

iguais; imaginação do céu que dará origem a um sujeito vivenciado pelo indivíduo burguês. 

Considerando os problemas na esfera celeste, abre-se a possibilidade de se enxergarem, 

também, os problemas terrestres e, consequentemente, a capacidade de enfrentá-los. Nessa 

visão, surgirá a possibilidade de rebeliões, o que se concretizou, por exemplo, nas revoluções 

burguesas (inglesa e francesa) que são, por assim dizer, a antecipação do céu das almas na 

Terra. Então, 

 

[...] o céu não é um simples substituto da terra, que serve como consolo para 

os explorados. Embora este elemento de consolo exista, em momento algum 

é dominante. É a instância através da qual é definido o sentido da vida como 
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vida em plenitude; a sociedade é legitimada em relação à eternidade. Os 

deveres do dominador, como também os do dominado, são derivados do céu. 

(ASSMANN; HINKELAMMERT, 1989, p. 372) 

 

Também a antecipação do céu na realidade terrestre garante, para os que dominam 

aspirações do bem-estar e para os dominados e sofredores, a certeza de consolo na eternidade; 

enfim, os dominadores terão gozo na terra e gozo no céu, e os dominados apenas o gozo do 

outro mundo como compensação do gozo do mundo terrestre que eles não tiveram. 

O ser humano, na experiência do indivíduo burguês, é tido como proprietário privado; 

ou seja, para garantir a experiência de céu o indivíduo tem que cumprir o que determinam os 

cânones morais da sociedade burguesa, que são derivados da propriedade privada e das relações 

mercantis entre proprietários. 

Esse sujeito de corte burguês é criação subjetiva desde a secularização da sociedade 

moderna, que entende a transcendência em forma de um modelo societário funcional elaborado 

cientificamente. Não necessita, como antes, de uma explicitação ou clara referência ao céu das 

almas. 

 

O céu das almas iguais é sem dúvida um céu absolutamente insípido. A 

imaginação humana se perde diante dele. Trata-se de um céu de igualdade 

abstrata no qual, finalmente, nem os santos querem ficar. Trata-se do céu mais 

vazio que a tradição cristã jamais produziu. Como toda imaginação humana é 

concreta e corporal, uma existência de espíritos puros é imaginável apenas 

através da negação do concreto e corporal. Positivamente o homem não pode 

imaginar a vida espiritual pura. É vida sem corpo, sem concreção, sem 

necessidade de comer, vestir, beber, dançar etc. Portanto, a imaginação pode 

apresentá-la somente como vida sem nada e só pode louvar felicidades 

imaginárias com palavras ocas. Por isso, quando aparece a construção de uma 

transcendência cientificamente elaborada, ela pode substituir facilmente este 

céu. Além do mais, é um céu que se torna, com o tempo, cada vez mais vazio 

e se desgasta enquanto é expresso, cada vez mais, sem distorções concretas 

em toda a sua pureza insignificante. (ASSMANN; HINKELAMMERT, 1989, 

p. 373) 
 

Com o esvaziamento do céu das almas que sustentava uma experiência de sujeito e de 

sociedade, surge uma nova imaginação de céu. Trata-se agora de um “céu da igualdade 

abstrata”. Nessa nova imaginação, afirma-se que todos os seres humanos são iguais em relação 

aos seus direitos formais, mas não quanto às suas possibilidades reais de vida. E, assim, se inicia 

um processo a favor de uma reivindicação de igualdade entre os seres humanos que garanta os 

direitos básicos na vida concreta. 
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Ao lado do céu das almas, aparece a reflexão de um novo céu em termos da 

vida humana concreta e muito ligada com a tradição do Apocalipse de São 

João e a promessa cristã antiga de uma nova terra no sentido de esta terra sem 

a morte. Contudo, esta reflexão, que aparece subterraneamente no século XIX, 

é logo substituída pela reflexão marxista, que é paralela mais realizada em 

termos mais secularizados e, finalmente, ateus. No entanto, continua sendo 

uma reflexão a partir de uma terra transformada em terra ao serviço da 

satisfação das necessidades de todos. Em termos seculares, aparece uma nova 

transcendência: o reino da liberdade, como Marx o concebe. Sendo impossível 

sua realização concreta, surge um pensamento de antecipação deste reino da 

liberdade em termos de um ‘mais possível’. (ASSMANN; 

HINKELAMMERT, 1989, p. 374-375) 

 

Para a construção dessa sociedade, elabora-se um projeto de sujeito. Ao passar do céu 

das almas para uma “terra sem morte”, cuja antecipação se torna a sociedade socialista, que, de 

modo semelhante à sociedade burguesa, sonha com um céu de almas iguais, o novo sujeito 

busca ser o revolucionário que implanta a justiça contra toda desigualdade. A revolução tem 

que antecipar a nova Terra, onde se sonha com um mundo sem oprimidos e empobrecidos! O 

sujeito, cujos os direitos humanos básicos são garantidos, tem expectativa de uma terra em seu 

sentido real; uma terra que completa todos os desejos não realizados, uma terra que garante e 

promove a plenitude de vida para todos na outra vida. 

A partir da perspectiva de Hinkelammert a respeito da ilusão de transcendental do 

acreditar na imanentização da escatologia medieval desde a concepção moderno-secular, pode-

se deduzir que a prática educacional está desafiada a uma formação de um sujeito que não seja 

prisioneiro dessa ilusão transcendental. 

 Trata-se de uma imaginação celeste que oprime, martiriza, sacrifica em nome de um 

projeto prometeico de sociedade desenvolvida, igualitária, mas que não passa de uma sociedade 

ilusória e fantasiosa e nada factível. E, ao mesmo tempo, esse sujeito vivenciando essa ilusão 

transcendental, jamais se chegará a um sujeito livre, rebelde e esperançoso conforme o 

pensamento freiriano. O “ser mais” não terá oportunidade de florescer, e como consequência 

disso, adiar-se-á um processo formativo mediante uma humanização. 

O processo formativo, através de uma educação que tem como horizonte a humanização, 

deverá assumir um compromisso com a desfetichização ou desidolatrização de sistemas sociais 

e políticos, instituições que promovem a ilusão do céu na terra, sobretudo esse céu medieval ou 

como um banquete festivo: “assim na terra como no céu” – como se reza na oração do Pai-

nosso.  

 

Quando se antecipa um céu desse tipo (grande banquete celeste onde todos são 

convidados e saciados)... entra-se em desespero. A terra é agora o céu na terra 
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e, caso se antecipe o céu em sua forma celeste, ele se mostra sempre o que já é. 

O céu passa a ser o desdobramento da terra. Os condenados da terra são, ao 

mesmo tempo, os condenados no céu. Isso é seu inferno. A antecipação de um 

céu assim caracterizado provoca o desespero dos condenados da terra e nada 

tem de consolo. Pode ser consolo apenas se o céu não é simplesmente um 

desdobramento da terra. (HINKELAMMERT, 2012, p. 181)   

 

A educação poderia focar-se na preocupação primeira, que é a formação de um sujeito 

livre e libertado. Caso contrário, é impossível pensar em humanização. A humanização supõe 

se rebelar, lutar e esperançar contra toda exclusão. Contudo, há que entender que esse processo 

de humanização se dá dentro dos limites do próprio ser humano e da natureza. Nessa direção, 

afirma-se: “Aquilo que é projetado nas grandes projeções só pode ser antecipado a partir do 

interior desses limites. Nenhuma abordagem linear pode levar à sua realização.” 

(HINKELAMMERT, 2012, p. 185)  

Nenhum processo educativo será defesa e promoção de humanização sem compromisso 

com a libertação dos oprimidos e excluídos da sociedade. A globalização capitalista neoliberal 

não garantirá banquete para todos, mas, sim, o inferno para a grande maioria dos povos da 

Terra. Isso, hoje, é inegável e assustador. Com isso, se pode compreender o grande desafio para 

o campo da educação, responsável pela sustentação de vidas dignas e justas. 

 

 

 

1.3 O sujeito e os desafios do desejo mimético 

 

A reflexão sobre o sujeito se apresenta como um dos desafios fundamentais para 

aprofundar a respeito da realidade antropológica que determina a vida do sujeito na  sociedade. 

Uma visão idealista ou ingênua em nada contribuirá para uma compreensão do indivíduo na 

sua experiência do fazer-se sujeito na história; vale dizer, a experiência de sujeiticidade 

acontece a partir de determinada subjetivação do ser humano, que é produto de vários fatores 

(culturais, econômicos, religiosos, políticos etc.) que dinamizam a realidade humana e social.  

Um dos elementos constitutivos do ser humano que contribui para a subjetivação é o 

desejo. O ser humano é um ser de desejo, mas o desejo não tem limites, é a ordem do ilimitado. 

Por isso, o ser humano é um ser desejante que busca o ilimitado. 

 O ser humano é um ser da insatisfação, aquele que nunca está satisfeito, que sente a 

falta de algo que possa completá-lo. (SUNG, 1998, p. 50).  Na atual sociedade capitalista e 

consumista, os indivíduos vivem buscando objetos que satisfarão seus desejos. As sociedades 
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liberais e neoliberais estão dinamizadas por teorias econômicas que têm como preocupação a 

satisfação dos desejos dos consumidores.  

 Para Franz Hinkelammert, o pensamento neoclássico e neoliberal, no campo 

econômico,   

 

Pressupõe que o homem não tem necessidades, mas unicamente gostos. Por esse 

enfoque, o homem não apresenta a exigência de satisfazer suas necessidades de 

alimentação, roupas, etc., mas unicamente tem gostos ou preferências, que lhe 

permitem preferir a carne ao peixe, o algodão à fibra sintética, etc. Assim, o 

problema econômico da teoria neoclássica do equilíbrio se reduz à análise dos 

preços relativos e das preferências. Não importa qual seja o nível de renda de 

uma pessoa, mas somente seu modo preferencial de utilizar a renda segundo 

seus gostos e preferências. (HINKELAMMERT, 1986, p. 63) 

 

O ser humano parece ser conduzido pelo desejo, e não tanto pelas necessidades. Os 

gostos têm mais a ver com o desejar. Nesse sentido, é possível entender certas preferências que 

rondam a vida de uma pessoa, sobretudo, quando se trata do que é prioridade na área do 

consumir.    

O desejo é constitutivo do ser humano e apresenta-se numa dinâmica mimética. Nesse 

sentido, o pensador René Girard (1990, p. 180) afirma que “o desejo é essencialmente 

mimético, ele imita exatamente um desejo modelo; ele elege o mesmo objeto que este modelo”. 

O ser humano, para ser reconhecido pelo outro, tem como intenção desejar e possuir o objeto 

desejado pelo outro. Em outras palavras, a “estrutura básica do desejo mimético consiste em 

que eu desejo um objeto não pelo objeto em si, mas pelo fato de que outro deseja.”   (SUNG, 

1998, p. 55)  

 Também é um elemento relevante a escassez de um objeto desejado por ambos. 

Qualquer coisa  contribuirá para que ocorra uma rivalidade. A rivalidade e a violência se somam 

porque a insatisfação atinge a todos.  

 

No fundo, é uma corrida sem fim rumo ao consumo infinito para tentar 

satisfazer de modo pleno e definitivo todos os desejos. O problema é que é 

impossível satisfazer plenamente todos os desejos de consumo, seja por causa 

da escassez dos bens materiais, do limite dos recursos naturais e do limite 

ecológico, seja porque o objeto é desejado exatamente porque é escasso e o 

objeto de desejo está sempre mudando. SUNG, 1998, p. 56) 

 

Um problema sério nasce da seguinte hipótese: se a sociedade capitalista neoliberal tem 

como princípio que o progresso é resultado da competição, da concorrência e da lei pela 

sobrevivência dos mais competentes, na trilha do desejo mimético, então, se pode deduzir que 
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os sacrifícios dos que não conseguem competir e concorrer se tornam uma necessidade exigida 

pelo próprio progresso. (SUNG, 1998, p. 62) E nesse sentido, os pobres e excluídos são 

merecedores dos sacrifícios que lhes impõem a sociedade.  

Na atual globalização capitalista, o problema do conflito gerado através do padrão de 

consumo é real. O que se deseja imitar não é acessível para toda a população, especialmente, a 

população empobrecida. Daí, a situação de exclusão social. 

 

Os super-ricos e ricos concentram cada vez mais riquezas no desejo de se 

manterem na corrida pela imitação do padrão de consumo da elite dos países 

ricos ou da elite global. Não só os super-ricos e ricos, mas também a classe 

média deseja consumir o que a nossa elite lhe aponta; e os pobres lutam entre si 

para ver quem consegue chegar primeiro no padrão de consumo que está logo 

acima do seu. Sem romper com esse desejo de imitação do consumo que serve 

de guia principal do sentido da vida na nossa sociedade, não há como vencer ou 

enfrentar de fato a lógica da globalização atual e a exclusão social, ou, no dizer 

de Celso Furtado, o dualismo social. A concentração de riqueza e a consequente 

exclusão social são o outro lado da moeda de uma sociedade movida pelo desejo 

de imitar o padrão de consumo dos países mais ricos (SUNG, 2006, p. 135).  

 

 

A dinâmica social acontece pelo desejo em imitar um consumo que espelha a vida da 

elite. Esse consumo se apresenta como referência a ser buscada, e todos sonham em melhorar 

o padrão de consumo. Muito do que existe de violência tem raiz nesse desejo de ter o que o 

outro tem. E a exclusão social existe para quem não tem acesso ao consumo exigido pela 

sociedade consumista.  

Na questão do desejo mimético, o pensamento freiriano apresenta-nos uma visão de 

mimetismo pertinente e relevante.  

 
O grande problema está em como poderão os oprimidos, que “hospedam” ao 

opressor em si, participar da elaboração, como seres duplos, inautênticos, da 

pedagogia de sua libertação. Somente na medida em que se descubram 

“hospedeiros” do opressor poderão contribuir para o partejamento de sua 

pedagogia libertadora. Enquanto vivam a dualidade na qual ser é parecer e 

parecer é parecer com o opressor, é impossível fazê-lo. A pedagogia do 

oprimido, que não pode ser elaborada pelos opressores, é um dos instrumentos 

para esta descoberta crítica – a dos oprimidos por si mesmos e a dos opressores 

pelos oprimidos, como manifestação da desumanização. (FREIRE, 1978, p. 32-

33 [grifos meu]) 

 

Para Paulo Freire 1978), o oprimido vive uma adesão ao opressor. Com isso, tende a ser 

opressor ou subopressor. Ser um novo ser humano significa tornar-se opressor de outros. O 
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medo da liberdade, de que faz o oprimido objeto e não sujeito, o leva a ser opressor ou a se 

manter no status de oprimido.  

Manter a dominação e a moldação dos indivíduos é um projeto dos dominadores. Para 

isso, eles promovem a invasão cultural, e dessa maneira, os invadidos perdem sua originalidade 

cultural. Essa invasão cultural é uma política para manter a dominação cultural e econômica. 

(FREIRE, 1978, p. 178) Com isso, o povo vive o mimetismo em relação à cultura dos invasores 

opressores. “É importante, na invasão cultural, que os invadidos vejam a sua realidade com a 

ótica dos invasores e não com a sua. Quanto mais mimetizados fiquem os invadidos, melhor 

para a estabilidade dos invasores.” (FREIRE, 1978, 179)  

Outro problema decorrente da invasão cultural diz respeito ao “falar a seu modo”. O ser 

humano é aquele que também garante a sua palavra. Viver no mimetismo que consiste em 

imitar os opressores torna o indivíduo impossibilitado de falar de sua vida e histórias, de seu 

mundo e esperanças. “O ‘roubar a palavra” é uma forma de negar a capacidade de ser sujeito, 

de se expressar e compartilhar a sua vida, os seus sofrimentos e esperanças.” (SUNG; 

GEBARA, 2020, p. 165)  O indivíduo, para ser sujeito, tem que cultivar uma linguagem que o 

leve a expressar o modo de ser para si próprio e para os outros. Há que transcender o linguajar 

dos sempre dominadores; vale dizer, “romper com as regras do jogo de linguagem e passar pela 

fase da ‘afasia social’, perceber que há confusão entre o que se quer dizer e as palavras usadas 

para falar.” (JUNG, 2020a, p. 171) 

Enquanto os oprimidos se mantiverem na pauta cultural dos opressores, não lutarão pela 

liberdade, liberdade para “ser mais”, ser humanizado. Para vivenciar um processo de 

humanização há que superar a dualidade através da libertação. Comentando sobre essa situação 

dos oprimidos, Paulo Freire afirma que aqueles que 

 

Sofrem uma dualidade que se instala na “interioridade” do seu ser. Descobrem 

que, não sendo livres, não chegam a ser autenticamente. Querem ser, mas 

temem ser. São eles e ao mesmo tempo são o outro introjetado neles, como 

consciência opressora. Sua luta se trava entre serem eles mesmos ou serem 

duplos. Entre expulsarem ou não ao opressor de “dentro” de si. Entre se 

desalienarem ou se manterem alienados. Entre seguirem prescrições ou terem 

opções. Entre serem espectadores ou atores. Entre atuarem ou terem a ilusão de 

que atuam, na atuação dos opressores. Entre dizerem a palavra ou não terem 

voz, castrados no seu poder de criar e recriar, no seu poder de transformar o 

mundo. Este é o trágico dilema dos oprimidos, que a sua pedagogia tem de 

enfrentar. A libertação, por isto, é um parto. E um parto doloroso. O homem 

que nasce deste parto é um homem novo que só é viável na e pela superação da 

contradição opressores-oprimidos, que é a libertação de todos. (FREIRE, 

1978, p. 36) 
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A educação, como experiência que favorece o processo de formação do sujeito, pode 

despertar no ser humano aquilo que está introjetado do opressor. Contudo, o processo de 

formação o fortalece para libertar-se. Também não adianta apenas a consciência de que vive o 

falso sujeito, há que seguir na práxis libertadora. 

A educação deveria provocar o cultivo do desejo mimético que promove uma relação 

positiva com o outro – relação construída pelo cuidado essencial e pela solidariedade 

responsável almejando a defesa e a promoção de uma vida digna e justa. Na verdade, é renunciar 

ao desejo de apropriação, que é  assassino e violento, e abraçar um desejo de representação em 

ser abertura à vida do outro, preferencialmente, os mais pobres e excluídos. (MÍGUEZ, 2012, 

p. 209)  

Os seres humanos que vivem o que é prescrito pelos opressores são tratados como 

objetos, como quase “coisas”, não têm e nem podem ter finalidades. As finalidades são as dos 

opressores. (FREIRE, 1978, p. 50)  Enfim, reproduzem o que querem os opressores. Daí, a 

situação de mimetismo indisfarçável. Esse querer imitar parece claro para o pensamento 

freiriano, ao afirmar que  

 

Há... em certo momento da experiência existencial dos oprimidos, uma 

irresistível atração pelo opressor. Pelos seus padrões de vida. Participar destes 

padrões constitui uma incontida aspiração. Na sua alienação querem, a todo 

custo, parecer com o opressor. Imitá-lo. Segui-lo. Isto se verifica, sobretudo, 

nos oprimidos de ‘classe média’, cujo anseio é serem iguais ao ‘homem ilustre’ 

da chamada classe ‘superior’. (FREIRE, 1978, p. 53)  

 

  Para superar o mimetismo, segundo o pensamento freiriano, é fundamental ser sujeito 

rebelde, da indignação e de resistências, aquele que busca “ser mais” através da experiência da 

liberdade e da autonomia. É uma reinvenção do ser humano em relação à própria vida.  

A educação não poderá ser conivente com a perpetuação de um status quo imposto pelos 

dominantes opressores, como também não pode ser reprodutora da ideologia dominante. 

(FREIRE, 2007, p. 112) 

Refletir sobre o status quo dos dominantes, na atual sociedade neoliberal, implica 

compreender a identidade construída pelo poder do consumo: “consumo, logo existo”. 

(CORTINA, 2002) Por isso, a sociedade capitalista tem como modelo um ser humano 

consumidor, um ser para o consumo de produtos, o que certamente fomenta o desejo de imitar 

a vida de consumo de uma classe social modelo - a elite. 
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Ao analisar a modernidade, pode-se constata que a mesma é caracterizada, entre outras 

coisas, pelo mito do progresso. E se tratando de progresso econômico e tecnológico o segredo 

está no “desejo mimético”.  

Numa sociedade marcada pela fetichização da mercadoria, é complicado superar ou 

driblar a estrutura básica do desejo mimético, e não se trata de posse de uma mercadoria, mas 

de mercadorias que são referências de identidade social. O consumir de mercadorias que são 

queridas e apreciadas pelo desejo mimético contribui com uma experiência de autossatisfação, 

prazer e realização, e ao mesmo tempo, de ter poder para atrair o reconhecimento do outro.  

O ser humano não vive a partir de qualquer desejo, mas do desejo criado pela sociedade 

capitalista; vale dizer, um desejo que nasce graças ao critério do mercado;  desejo que vai ser 

“mola propulsora” do progresso econômico. E desejo criado pelo critério do mercado é o 

testemunhado da elite opressora.  

A partir do desejar imitar o consumo da elite, surge uma situação de rivalidade, tal como 

descrita por René Girard: 

 

Em todos os desejos que observamos não há somente um objeto e um sujeito, 

há um terceiro termo, o rival, ao qual se poderia tentar, por sua vez, dar uma 

primazia. (...) Trata-se de definir a posição do rival no sistema que ele forma 

com o objeto e o sujeito. O rival deseja o mesmo objeto que o sujeito. Renunciar 

à primazia do objeto e do sujeito para afirmar a do rival só pode significar uma 

coisa. A rivalidade não é o fruto da convergência acidental de dois desejos para 

o mesmo objeto. O sujeito deseja o objeto porque o próprio rival o deseja. 

Desejando tal ou tal objeto, o rival designa-se ao sujeito como desejável. O rival 

é o modelo do sujeito, não tanto no plano superficial das maneiras de ser, das 

ideias etc., quanto no plano mais essencial do desejo. (GIRARD, 1990, p. 179-

180) 

 

Por isso, há que aprofundar-se a respeito de como a rivalidade, a competitividade e a 

concorrência são conceitos-chave no processo societário que requer o desenvolvimento e, ao 

mesmo tempo, é um complicador para o surgimento de sujeitos solidários. 

Uma educação voltada para a formação do sujeito que tem como horizonte político e 

utópico uma cidadania, a partir de seres humanos livres, alternativos e que estejam, por 

exemplo, a favor da vida libertada dos excluídos e vulneráveis, deverá trabalhar seriamente a 

questão de uma antropologia alicerçada na experiência do desejo mimético.  

Não parece possível sonhar como uma sociedade mais humana e justa sem entender a 

raiz das rivalidades, do ódio e das violências que são endêmicos na atual conjuntura da 

sociedade, sendo fundamental tentar compreender como o sujeito pensa, sonha e age desde a 
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busca desenfreada para responder aos seus desejos miméticos, sobretudo, os desejos que levam 

ao consumo elitista. 

 Vive-se nessa sociedade do consumo uma luta desenfreada e sem fim, desumana e 

violenta! Também pode-se entender que não existe maneira de satisfazer todos os desejos e 

todos os desejantes humano-sociais.  

A sociedade não se importa com os sofrimentos causados pelos desejos insatisfeitos, e 

tampouco se preocupa em diminuir nível de violência causado por uma violência instigada pelo 

desejo mimético (HAYEK, 1991). 

Um trabalho educacional a ser considerado na formação de um sujeito livre deve ser, 

por princípio, democrático, alternativo e libertador, a fim de enfrentar a visão-opção de que, 

para ser reconhecido pelo outro, é preciso desejar e possuir o objeto que o outro possui e deseja. 

Os sujeitos empobrecidos sofrem quando não conseguem viver o desejo de imitar o consumo 

da elite. Talvez, isso possa ter uma relação até com o fato de os roubos, assaltos, assassinatos 

estarem ligados, inconscientemente, à luta cega para conseguir o que outro tem de objeto que é 

referência para a sociedade. O problema não é o consumir, mas consumir do desejo mimético, 

que,  segundo Assmann e Sung (2000, p. 184), a 

 

[...] crítica à cultura do consumo que reduz o ser humano ao consumidor não 

pode ser entendida como uma crítica ao consumo como tal. Isso seria uma 

outra forma de reducionismo. Um dos problemas fundamentais dos pobres é 

o seu baixo nível de consumo. O que significa dizer que as lutas solidárias são 

no fundo lutas voltadas para aumentar o nível de consumo dessas pessoas. E 

este consumo não pode ser restrito ao que se chama de ‘cesta básica’ para 

suprir as necessidades básicas. Pois, um outro ponto importante, 

frequentemente esquecido pelas esquerdas, é que o ato de consumir também 

proporciona prazeres sensitivos e é um meio de realização dos desejos. 
 

Com uma subjetividade ou política de vida que tem a elite opressora e exploradora como 

referência, fica complicado ser um sujeito solidário, alternativo e libertário quando se mergulha 

num culto idolátrico da mercadoria, e que tem como razão maior o consumo exacerbado, e com 

isso, o amparo para conceber a identidade social a partir do poder de compra ou de 

endividamento, cuja parcialidade com o setor da sociedade privilegia a ostentação, o nascer 

para o ser humano solidário com a causa dos excluídos é praticamente inviável. 

 Na atual sociedade, ocorre uma articulação entre a lei do mercado, o poder tecnológico 

e o discurso do campo científico. Realidade que contribui para a produção de um sujeito 

moldado pelas características de um ser uniformizado, sem história, sem preocupações com as 

questões sociais, robotizado e pragmático-utilitário ou funcional para a política da ordem 
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sistêmica capitalista, o que complica para um projeto educativo levar à frente uma formação 

por um sujeito humano alternativo e não apático, transformador e não conformado ou 

adormecido pelo “biopoder disciplinador” da sociedade.   

Sendo fundamental, então, recuperar a “multirreferencialidade da nossa identidade” 

(ASSMANN; SUNG, 2000) como elemento urgente, necessário, essencial para fugir de uma 

sociedade que trabalha a identidade do indivíduo desde uma monorreferencialidade injusta e 

excludente.   

Enfim, há que superar uma perspectiva de identidade humana e social construída 

injustamente a partir de uma referencialidade hegemônica capitalista, pela razão de que essa 

opção ou política identitária não darão sustentabilidade para uma vida humanizada e uma 

sociedade sustentável política, econômica e ecologicamente. 

Para superar a mentalidade e a experiência de que ser solidário é não ser solidário, 

sobretudo, com os mais vulneráveis e empobrecidos. Exige-se da educação trabalhar a partir de 

uma perspectiva - ideológica e política de ser humano e de sociedade - que aponte para a 

complexidade da organização social.  

Uma consideração que o processo educativo deveria ter presente está ligada a um 

pressuposto preocupante e desagradável, mas antropologicamente presente na vida social, o 

qual tem a ver com o fato de que 

 

[...] o passado histórico da espécie humana sugere certa cautela quanto à 

pretensão de estabelecer princípios organizativos de conjuntos sociais 

relativamente amplos, nos quais não fique ninguém de fora do atendimento 

básico de suas necessidades mais elementares. De fato, não parece ter havido 

jamais nenhuma organização social humana sem alguma forma de 

discriminação ou exclusão social. De modo que parece recomendável ater-se 

a princípios organizativos da sociedade que impliquem tendências 

decrescentes de discriminação e exclusão social. Na situação socialmente 

desvairada do mundo de hoje de fato não se vislumbra nenhuma convergência 

rápida de políticas decisórias que prometam uma universalização do ideal da 

solidariedade humana, entendido como igualdade de oportunidades 

satisfatórias de felicidade par todos os seres humanos. (ASSMANN; SUNG, 

2000, p. 153-154) 

 

O princípio originado com a modernidade sobre a universalização de alguns direitos 

básicos não se sustenta na atualidade, ou melhor, está longe de ser realidade para a maioria das 

pessoas. 

 Os modelos de sociedade que tentaram implantar o princípio e os que seguem tentando 

são atravessados ou confrontados por uma realidade antropológica em que o ser humano é 
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regido pelo interesse próprio, por desejos incontroláveis, voracidade consumista, idolatria do 

lucro e outros aspectos.  

Nessa mesma linha, pode-se afirmar que, atualmente, o ódio, a insensibilidade e a 

ganância para “ganhar mais” falam mais alto nas comunidades humanas. Não adianta, portanto, 

esperar por espontaneidade no que tange à cordialidade e generosidade, aspectos referidos por 

Assmann e Sung na citação abaixo:  

Como é sabido, em meados do século XIX, com desdobramentos até a 

penúltima década do século XX, sonhou-se com uma outra solução, a das 

economias planificadas por um poder político centralizado. A saída socialista 

mataria de uma vez a charada de dupla cara, a econômica e a política. Só que 

para isso precisava de uma visão do ser humano muito diferente daquela 

proposta pela economia burguesa. Agora os seres humanos deviam ser vistos 

como tendencialmente generosos, naturalmente abertos a sacrifícios, entregas 

e dedicações quase espontâneas, bastando para isso uns piparotes de formação 

da consciência política. Simplificando um pouco as coisas, o espontaneísmo 

auto-organizativo dos mecanismos do mercado, pregado pela economia 

liberal, seria substituído por outro processo auto-organizativo, igualmente 

quase espontâneo, mas dessa vez apoiado na capacidade de adesão espontânea 

e consciente das massas. Estava inventada uma auto-organização, a da 

consciência histórica coletiva. (ASSMANN; SUNG, 2000, p. 155) 
 

Não se debe, também, confundir utopia com realidade. Importante desfazer-se a 

mentalidade de que é possível tornar factível a utopia, que, apesar de ser um horizonte não 

alcançável, pode dar sentido à existência humana e às lutas sociais. Devido a uma compreensão  

incorreta a respeito da utopia, muitas vidas foram sacrificadas. Por isso, é possível e importante 

dizer: 

 

Sociedades ‘harmônicas, justas e solidárias’, ou sociedades sem exploração 

do ser humano, são horizontes utópicos que nos motivam a lutar e a caminhar, 

mas devemos reconhecer que, como todos os horizontes, são impossíveis de 

serem atingidos. [...] Os horizontes puxam e atraem, e nisso são necessários. 

Mas também podem ser um sorvedouro de vidas, como se viu na Nicarágua. 

Não estamos propondo a renúncia dos desejos que geram esses horizontes, 

mas o reconhecimento de que esses horizontes, como todo e qualquer 

horizonte de perfeição ou de soluções definitivas, são irrealizáveis em 

plenitude na história humana. (ASSMANN; SUNG, 2000, p. 157) 

 

O processo formativo não tem condições que possam favorecer uma visão de 

“solidariedade perfeita”, de conquista de metas impossíveis, de “pseudoprofetismo 

apocalíptico”3, nem soluções definitivas; caso contrário, será uma educação que fomentará 

muito sacrifício humano e não chegará a projetos humanos e sociais viáveis e factíveis. O 

                                                 
3 Trata-se de um processo que se resume em criticar e denunciar soluções fáceis. 
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sujeito que se espera do processo formativo é aquele que conjuga o real e o ideal, a factibilidade 

e a utopia. 

O problema não é desconsiderar o desejo porque é impossível safar-se dele, como 

tampouco deixar de aprofundar ou conhecer a presença do desejo mimético em todos os seres 

humanos. O desafio que fica para a educação que quer viabilizar um processo formativo para 

uma humanização deverá ser aquele que possa integrar um modelo de mimetismo considerável 

e sustentável, tendo por meta o ser humano como sujeito, e não objeto de instituições 

desumanizadoras e dos mecanismos injustos do mercado.   

Partindo do pensamento freiriano, pode-se dizer que o fundamental em sua teoria é 

contribuir para um sujeito ser livre e autônomo, rebelde e em processo de libertação contínua, 

um processo que contribua para humanizar-se cada vez mais a partir de um mimetismo que 

assume um desejo modelo menos opressor, objetivador e alienador da condição humana no 

mundo.   

 A visão antropológica do capitalismo neoliberal prioriza a iniciativa de uma liberdade 

empreendedora, numa busca por interesses próprios e cultivo do desejo mimético no modelo 

do consumo exacerbado, fazendo acreditar que o mercado é o grande salvador da promoção e 

da garantia do bem comum, como, também, uma antropologia que não supõe que existe um ser 

humano atravessado pelas ambiguidades, compreendendo-o somente como um ser 

essencialmente solidário, o que não se sustenta.  

 

Precisamos ser realistas. O ser humano é um feixe de paixões e de interesses, 

de necessidades e desejos, de egoísmo e com potencialidade de solidariedade 

mais generosas. Em outras palavras, o ser humano é um ser complexo que não 

pode ser reduzido a nenhum princípio bom ou mau, que vive da e na 

convivência dessas características distintas, mas inseparáveis. (ASSMANN; 

SUNG, 2000, p. 161) 

 

É preciso compreender, para além de um idealismo ou de uma sacralização, que todo 

ser humano constitui-se como condição humana ambígua. Ele é, por um lado, solidariedade e 

fraternidade e, por um lado, insensibilidade e egoísmo.  

Para Hinkelammert, no processo de fazer-se experiência de liberdade e experiência do 

transcender humano, pode-se superar ambiguidades e amarras opressoras do sistema dominante 

mediante as objetivações das relações sociais institucionalizadas.  

Também é fundamental assumir os gritos dos sujeitos, preferencialmente, dos mais 

pobres e oprimidos e, ao resistir à lógica excludente do sistema dominante, tornar o ser humano 
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livre, cuja rebeldia, liberdade, luta e resistência por uma educação libertadora contribuirão na 

formação do sujeito alternativo e transformador.  

Para o sujeito, fica a vocação de viver os elementos da compaixão e a sensibilidade 

solidária visando, com isso, assumir compromissos de uma vida digna e justa.  

 

Educar para a sensibilidade solidária pressupõe e implica em ajudar as pessoas 

a perceberem a complexidade da realidade e da nossa vida social, a tomarem 

consciência da nossa condição humana, a relativizarem as suas certezas, a 

aprenderem a tolerar aos outros e a si próprio nas suas limitações e falhas, a 

aceitar e conviver com a ‘resistência’ da realidade social em se adaptar aos 

nossos mais sinceros e honestos desejos de uma vida baseada na justiça e 

solidariedade. (ASSMANN; SUNG, 2000, p. 165) 

 

O sujeito assume o processo de humanização quando é capaz de ouvir o grito do outro 

a fim de transcender-se, de abrir-se ao “desejo novo que articula um novo horizonte de sentido 

às nossas vidas e gera um horizonte de utopia e de esperança de um mundo justo e fraterno. 

Este novo horizonte utópico dá sentido à sensibilidade solidária e realimenta o nosso de um 

mundo humano, acolhedor e solidário” (SUNG, 2002, p. 175).   

O trabalho educativo enraizado nesse horizonte antropológico e societário tem tudo para 

ser mais condizente e responsável com a demanda que existe para a formação do sujeito no 

mundo contemporâneo.  

 

 

1.4 O sujeito na perspectiva do paradigma da complexidade 

 

A visão do sujeito, que é determinante nas ciências humanas e médicas, na organização 

e apreensão da vida e do mundo e nas práticas cotidianas, está vinculada ao paradigma moderno 

hegemônico; paradigma que cultua a razão e o conhecimento científico. Para esse grande e 

hegemônico paradigma do Ocidente, 

 

[...] a razão científica aristotélico-cartesiana considera a complexidade do real 

apenas uma aparência que deve ser desvendada pela ciência para chegar à 

essência das causas primeiras dos fenômenos, que são ‘claras e distintas’. Por 

trás da complexidade, há fundamentos claros e simples que explicam o real. 

A operação cognitiva da busca desses fundamentos é guiada pela disjunção - 

dividir o objeto ou a situação para estudar suas partes em separado - e pela 

exclusão: ir excluindo o que é considerado secundário até chegar ao 

fundamento explicativo, operando-se a redução do objeto e este elemento 

isolado. O paradigma isola e escolhe o que considera fundamental. O que não 

foi escolhido é excluído, e passa a não existir ou a ter uma existência 
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secundária. Daí seu enclausuramento na lógica binária do ou/ou [...], 

absolutizando o princípio aristotélico da não-contradição, o qual dá coerência 

à identidade das coisas por exclusão mútua dos opostos. (CAMARGO, 2007, 

p. 21-22) 

 

Essa perspectiva paradigmática polariza e dicotomiza a vida e o mundo com  alternativas 

que excluem corpo e alma, matéria e espírito, razão e emoção, homem e mulher, prosaico e 

poético, ordem e desordem.  

A partir dessas dicotomias e exclusões, conclui-se que a relação entre o ser humano e o 

mundo afeta a maneira de pensar e agir material, objetiva, racional, prosaico-utilitária, ordenada 

e estável. 

Desse paradigma, surge o sujeito: 

 

Este é o sujeito cartesiano todo-poderoso, o que ‘pensa, logo existe’, o sujeito 

como pura substância pensante, unitário, reduzido ao logos. Ancorado 

exclusivamente na razão, tem a primazia, o poder sobre a realidade. Neste 

sentido, é autossuficiente e autorreferente.  A cultura moderna é 

antropocêntrica e logocêntrica e o sujeito moderno construiu-se como pura 

consciência, razão, transparência, ego. É um sujeito de identidade 

ilusoriamente fixa, porque fragmentado e reduzido ao logos. (CAMARGO, 

2007, p. 22) 

 

Compreende-se que esse sujeito cartesiano existe desde a experiência da cisão entre 

sujeito e objeto, em que o sujeito todo-poderoso, soberano - pura razão humana - é dissociado, 

isolado do seu entorno e dos indivíduos, negando-lhe o “ser-relacional”, levando-o a um auto-

fechamento que o impede de interagir com o outro. Enfim, o sujeito moderno cartesiano é um 

sujeito separado da sua totalidade, da sua inteireza e de si. Além disso, é individualista, 

privatista e deseja dominar até a deusa ciência. 

Ocorre que a visão cartesiana, ao apresentar os limites humanos, exige das ciências uma 

atualização no que diz respeito ao paradigma científico. Contudo, parece fundamental partir da 

complexidade do ser humano e sua realidade considerando que a educação pode se fortalecer 

ao se basear no pensamento complexo. Em outras palavras, é relevante uma visão diferente da 

vida e das coisas e como estas se estruturam e se dinamizam diante dos desafios que a educação 

tem para trabalhar o “paradigma da complexidade”, tendo como representante Edgar Morin.  

Na ontologia moriniana, o sujeito deve ser compreendido como organização e, nesse 

sentido, todos os seres são organizações no nível da matéria físico-química inorgânica, no nível 

dos seres vivos no que tange aos aspectos biológico e social, psicológico e cultural, estendendo-

se, também, para a religião, as ideologias, política etc. 
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A partir dessa complexidade, Morin reflete sobre o “sujeito complexo” e o 

“conhecimento complexo” considerando que  

 

O conhecimento que propomos é complexo: - porque reconhece que o sujeito 

humano estudado está incluído no objeto; - porque concebe, 

inseparavelmente, a unidade e a diversidade humanas; - porque concebe toda 

as dimensões ou aspectos, atualmente separados e compartimentados, da 

realidade humana, que são físicos, biológicos, psicológicos, sociais, 

mitológicos, econômicos, sociológicos, históricos; - porque concebe homo 

não apenas como sapiens, faber, e  economicus, mas também como demens, 

ludens e consumans; - porque junta verdades separadas e que se excluem; - 

porque alia a dimensão científica (ou seja, a verificação dos dados, o espírito 

de hipótese e a aceitação da refutabilidade) e as dimensões epistemológicas e 

reflexiva (filosóficas); - porque dá novamente sentido às palavras perdidas e 

esvaziadas nas ciências, inclusive cognitivas: alma, espírito, pensamento. 

(MORIN, 2002, p. 18-19) 
 

Morin apresenta uma concepção complexa do sujeito (humano), na qual está presente o 

macro conceito ontológico da organização ativa, e na qual se presentifica o sujeito em vida. A 

concepção morineana a respeito do sujeito pode ser compreendida a partir de várias questões 

fundamentais.  

A primeira questão diz respeito a uma visão do sujeito humano como “totalidade 

biopsicossociocultural”. É o ser humano como sujeito enraizado numa natureza psicológica, 

numa realidade biológica, social e cultural, sujeito pertencente a uma sociedade (MORIN, 

2000).  

 Importante compreender, no estudo da complexidade de Edgar Morin, que a 

hominização foi possível pela morfogênese complexa e multidimensional, tendo interferências 

genéticas, ecológicas, cerebrais, sociais e culturais.  

Em outras palavras, “[...] o ser humano insere-se na natureza com um enraizamento 

biológico nela, e sobre ela retroage por meio da cultura, constituindo-se como organização ativa 

que se autoproduz como totalidade biopsicossociocultural” (CAMARGO, 2007, p. 51). 

Existe uma relação triádica indivíduo/sociedade/espécie, ou seja, 

 

Os indivíduos são produtos do processo reprodutor da espécie humana, mas 

este processo deve ser ele próprio realizado por dois indivíduos. As interações 

entre indivíduos produzem a sociedade, que testemunha o surgimento da 

cultura, e que retroage sobre os indivíduos pela cultura. [...] Não se pode tornar 

o indivíduo absoluto e fazer dele o fim supremo desse circuito; tampouco se 

pode fazê-lo com a sociedade ou a espécie. No nível antropológico, a 

sociedade vive para o indivíduo, o qual vive para a sociedade; a sociedade e o 

indivíduo vivem para a espécie, que vive para o indivíduo e para a sociedade. 

Cada um desse termos é ao mesmo tempo meio e fim: é a cultura e a sociedade 
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que garantem a realização dos indivíduos, e são as interações entre os 

indivíduos que permitem a perpetuação da cultura e a auto-organização da 

sociedade. Entretanto, podemos considerar que a plenitude e a livre expressão 

dos indivíduos-sujeitos constituem nosso propósito ético e político, sem, 

entretanto, pensarmos que constituem a própria finalidade da tríade 

indivíduo/sociedade/espécie. A complexidade humana não poderia ser 

compreendida dissociada dos elementos que a constituem: todo 

desenvolvimento verdadeiramente humano significa o desenvolvimento 

conjunto das autonomias individuais, das participações comunitárias e do 

sentimento de pertencer à espécie humana. (MORIN, 2013a, p. 54-55) 

 

A complexidade demonstra, como uma primeira questão, que o ser humano, como 

sujeito, deve ser concebido a partir da ideia de unidade e diversidade. Essa realidade é uma 

constatação que se constrói nas dimensões biológicas, psicológicas, sociais, culturais, 

psíquicas, afetivas e intelectuais. Sendo assim, o sujeito se faz na tensão dialética entre unidade 

e diversidade, ou seja, unidade na diversidade e diversidade na unidade, a unidade do múltiplo 

e a multiplicidade do uno. 

Uma segunda questão tem a ver com a “singularidade” do sujeito, construída na 

complexidade do autônomo/dependente do circuito indivíduo/sociedade/espécie, o que não 

deixa de ser uma experiência tensa. 

 

O indivíduo se construiria como sujeito pela realização de sua singularidade, 

do que ele tem de específico e diferente dos outros sujeitos. Neste sentido, sua 

autoafirmação e realização implicam exclusão do outro, egocentrismo. No 

entanto, ‘a necessidade de reconhecimento não se separa da necessidade 

subjetiva de auto-afirmação’[...] E, neste outro sentido, a necessidade do outro 

é radical e o altruísmo faz parte também da qualidade do sujeito complexo. 

(CAMARGO, 2007, p. 52) 

 

Tudo indica a necessidade de que o sujeito, na visão da complexidade, é realidade dentro 

do movimento de exclusão/inclusão do outro. 

 

Nenhum outro indivíduo pode dizer Eu em meu lugar, mas todos os outros 

podem dizer Eu individualmente. Como cada indivíduo vive e experimenta-

se como sujeito, essa unicidade singular é a coisa humana mais 

universalmente partilhada. Ser sujeito faz de nós seres únicos, mas essa 

unicidade é o aspecto mais em comum. [...] O sujeito é egocêntrico, mas o 

egocentrismo não conduz somente o egoísmo. A condição de sujeito 

comporta, ao mesmo tempo que o princípio de exclusão, um princípio de 

inclusão; este nos permite nos incluirmos numa comunidade, um Nós (casal, 

família, partido, Igreja) e incluir esse Nós no centro do mundo. Enfim, por 

apego intersubjetivo [...] o sujeito pode, por amor, dedicar-se a outro, como 

numa relação mãe/filho ou de apaixonados. Portanto, o egocentrismo do 

sujeito favorece não somente o egoísmo, mas também o altruísmo, pois somos 

capazes de dedicar o nosso Eu a um Nós e a um Tu. (MORIN, 2002, p. 75-76) 
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O outro é uma exigência interna do sujeito cujo vínculo intersubjetivo é imprescindível 

na estruturação de si. Sendo assim, surge, para a educação, a necessidade de compreender a 

importância da integração intersubjetiva no processo educativo. 

O sujeito, numa terceira questão, é concebido como abertura para o outro, fundamental 

na sua estruturação interna, que, por natureza não é autossuficiente. Por isso, é um ser 

relacional. O sujeito se constitui também na abertura para o outro. Daí, a relação ambivalente 

(MORIN, 2002). Ao comentar sobre o ser-relacional, numa reflexão a respeito da relação do 

sujeito com o outro, Morin (2002, p. 77) diz: 

 

Outro significa, ao mesmo tempo, o semelhante e o dessemelhante; 

semelhante pelos traços humanos ou culturais comuns; dessemelhante pela 

singularidade individual ou pelas diferenças étnicas. O outro comporta, 

efetivamente, a estranheza e a similitude. A qualidade do sujeito permite-nos 

percebê-lo na semelhança e dessemelhança. O fechamento egocêntrico torna 

o outro estranho para nós; a abertura altruísta o torna simpático. O sujeito é 

por natureza fechado e aberto. Estamos, numa relação ambivalente, diante de 

um desconhecido, hesitando entre simpatia e medo, não sabendo se ele se 

mostrará amigo ou inimigo. Para pacificar a relação e ir na direção da amizade, 

trocamos com ele gestos de cortesia. Mas estamos prontos, em caso de 

hostilidade, a fugir, atacar, defendermo-nos. A relação com o outro seria 

secundária em relação a um para si primeiro? Primário é o duplo programa: o 

outro já se encontra no âmago do sujeito. O princípio de inclusão está na 

origem, como no filhote que sai do ovo e segue a mãe. O outro é uma 

necessidade interna confirmada pelas recentes pesquisas sobre o apego entre 

os recém-nascidos e entre as crianças. [Grifos meus] 
 

Não é compreensível tratar do sujeito complexo fora da trama de uma superação de si 

isolado do outro e do contexto cultural, social, natural, histórico. O sujeito emerge como um 

indivíduo que se constrói como único no e através do outro e do mundo, o que favorece ser um 

ser relacional. 

Essa experiência de um ser ser-relacional tem a ver com a educação. 

 

O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto convive com 

o outro e, ao conviver com o outro, se transforma espontaneamente, de 

maneira que seu modo de viver se faz progressivamente mais congruente com 

o do outro no espaço de convivência. O educar ocorre, portanto, todo o tempo 

e de maneira recíproca. Ocorre como uma transformação estrutural 

contingente com uma história no conviver, e o resultado disso é que as pessoas 

aprendem a viver de uma maneira que se configura de acordo com o conviver 

da comunidade em que vivem. A educação como ‘sistema educacional’ 

configura o mundo, e os educandos confirmam em seu viver o mundo que 

viveram sem sua educação. Os educadores, por sua vez, confirmam o mundo 

que viveram ao ser educados no educar. [...] Como vivermos é como 
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educaremos, e conservaremos no viver o mundo que vivermos como 

educandos. E educaremos outros com nosso viver com eles, o mundo que 

vivermos no conviver. (MATURANA, 1998, p. 29-30) 

 

Sem a aceitação do outro na experiência do face a face, não há fenômeno social, o que 

complica o fazer andar e avançar a educação. Viver a coexistência na aceitação do outro como 

um legítimo outro, sem explorar, sujeitar, dominar, é imprescindível para o desempenho do 

educar a si mesmo e o outro. 

Uma sociedade que abdica da ideia de sujeito ético em favor de identidades 

parcializadas, construídas pela lógica do interesse próprio, das regras do mercado de bens ou 

de marcas estampadas no corpo, goza, por sua vez, da desumanidade infligida ao outro. A 

idealidade como condição para uma subjetividade humana e humanizador, na relação com o 

outro, tem que superar os atributos que compõem a atual sociedade: violência, ódio, cinismo, 

delinquência, narcisismo e banalização da vida (CASTELLO, 1994);  atributos, ou melhor, 

experiências humano-sociais que permeiam a sociedade e que exigem do educar um trabalho 

sério e responsável. 

Uma quarta questão, que diz respeito à experiência do ser sujeito, refere-se à identidade 

polimorfa. Isso significa que todo ser humano 

 

[...] é uno, singular, irredutível. Contudo é, ao mesmo tempo, plural, 

incontável e diverso. Ainda aqui encontramos o problema da unidade 

múltipla. [...] A espécie humana é uma, mas, num sentido, dupla, separada e 

unida pelo masculino e pelo feminino. [...] A complexidade da relação 

masculino - feminino está na dialógica complementariedade/antagonismo, na 

unidade dessa dualidade e na dualidade dessa unidade, na profundidade e na 

falta de profundidade da diferença. Há guerra de sexos, mas na irresistível 

atração, em que a dominação da dominada sobre o dominador pode tornar-se 

absoluta. Há intimidade extraordinária na diferença irredutível e, enfim, há 

presença, escondida, recalcada ou invisível, do outro sexo no interior de cada 

um. Sem dúvida, do ponto de vista espiritual, há uma realização andrógina 

desejável. Michelet dizia: ‘Tenho os dois sexos da mente’. Assim, pode-se 

concluir: cada ser humano, homem e mulher, contém a presença mais ou 

menos marcada, mais ou menos forte, do outro sexo. Cada um é de certa 

maneira hermafrodita. Carrega essa dualidade na sua unidade. (MORIN, 

2002, p. 82-84) 

 

Enfim, tratar do sujeito desde a identidade polimorfa exige compreender que o eu 

emerge continuamente desde o múltiplo, o diverso e o anônimo. O Eu favorece a unificação da 

heterogeneidade “dos Egos”; unifica a multiplicidade formidável e a totalidade 

multidimensional. Na verdade, 
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[...] existem vários Ego em uma pessoa, mas eles quase não se frequentam e 

são ligados por um Eu único. Todo indivíduo contém uma personalidade 

dominante, que nem sempre consegue inibir uma segunda personalidade 

antagônica, e, sequestradas, duas ou três personalidades mais ou menos 

cristalizadas. A personalidade dominante reina sobre uma caverna fervilhando 

de prisioneiros. A personalidade dominante pode estar sujeita a eclipses e dar 

lugar a uma das personalidades, que se cristaliza atualizando-se. Um rosto é 

um teatro onde atuam múltiplos atores. Uma vida também. Cada um enfrenta 

descontinuidades pessoais na sua caminhada contínua. Os outros moram em 

nós; nós moramos nos outros [...]. Cada um contém a multiplicidade e 

inúmeras potencialidades mesmo permanecendo um indivíduo sujeito único. 

(MORIN, 2002, p. 94-95) 

 

Tratar o sujeito a partir da identidade polimorfa é compreendê-lo como um contínuo 

devir, isto é, um vir-a-ser, uma realidade una e múltipla. O processo educativo não poderá 

descuidar de compreender o ser humano em sua unidade na diversidade e sua diversidade na 

unidade, isso em todas as esferas da vida humana. 

Uma quinta questão que caracteriza o sujeito complexo refere-se à experiência humana 

no que diz respeito à ética individualizada. “O indivíduo humano é portador da possibilidade 

de construção de uma auto-ética impulsionada pela experiência de uma exigência moral interna, 

independente de coerções e/ou fundamentos exteriores. Esta possibilidade faria parte do 

potencial autopoético do sujeito humano” (CAMARGO, 2007, p. 56).  

Uma experiência de autopoesis pode conduzir o sujeito para uma contínua reconstrução 

da própria vida, o que determinará uma orientação de vida pessoal e social voltada para o 

desabrochar de uma ética, não individualista ou privatista, mas individualizada que o faz 

responsável pelos próprios atos e atitudes, comportamentos e escolhas. Compromissos que não 

deverão alicerçar a onipotência diante do outro; enfim, numa auto-ética que aponta para um 

trabalhar do pensar bem e do pensar-se bem. 

Para compreender essa autoética, desde o impulso do potencial autopoético, é preciso 

considerar a noção de “causalidade circular”; causalidade decorrente do circuito 

autorregenerador ou recursivo; vale dizer, 

 

[...] circuito no qual os efeitos e os produtos tornam-se necessários à produção 

e à causa daquilo que os causa e daquilo que os produz. Um exemplo evidente 

desse tipo de circuito somos nós mesmos, pois somos os produtos de um ciclo 

de reprodução biológica do qual nos tornamos os produtores a fim de que o 

ciclo continue. Somos produtos produtores. [...] Os indivíduos produzem a 

sociedade que produzem os indivíduos. (MORIN, 2015, p. 111-112) 
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Realidade que implica, necessariamente, a consequência da autoprodução e da auto-

organização. Isso contribui com o fenômeno contínuo que marca a vida do sujeito: a 

regeneração. 

 

Vivenciamos a regeneração a todo instante: nossas moléculas se degradam e 

são substituídas por novas, nossas células morrem e são substituídas por 

novas, nosso sangue circula e desintoxica nossas células por meio do oxigênio, 

nosso coração bate e sua bomba cardíaca aciona a circulação do nosso sangue. 

Cada momento de nossa vida é um momento de regeneração. Eu afirmaria que 

o ser humano só pode se autoproduzir e se automanter se ele se se 

autorregenerar. Nossas vidas dependem desse processo permanente de 

regeneração. (MORIN, 2015, p. 112-113) 
 

A vida humana vive a partir de um processo permanente de autoprodução e auto-

organização, nunca está definitivamente acabada. O inacabamento da vida humana é um fator 

primordial para favorecer a necessária regeneração contínua da própria vida.  

Uma sexta questão tem a ver com o princípio hologramático. Significa considerar que 

cada ponto singular de um holograma apresenta a totalidade da informação, cada indivíduo, 

singular hologramaticamente, contém o todo do qual faz parte e que, ao mesmo tempo, faz parte 

dele (MORIN, 2013a, p. 37-38). Sendo assim, o sujeito se faz realidade dentro de um sistema 

ou de um mundo complexo. A complexidade compreende que 

 

[...] não apenas uma parte encontra-se no todo, mas o todo encontra-se na 

parte. Não apenas o indivíduo existe em seu interior, uma vez que, desde seu 

nascimento, a sociedade inculcou nele a linguagem, a cultura, suas proibições, 

suas normas. Nele existem, também, as partículas que se formaram na origem 

de nosso universo, os átomos de carbono que se formaram em sóis anteriores 

ao nosso, as macromoléculas que se formaram antes mesmo que a vida 

nascesse. Carregamos em nós o reino mineral, vegetal, animal, os vertebrados, 

os mamíferos etc. [...] De qualquer modo, não somos meros espelhos do 

cosmo, simples microcosmos idênticos ao macrocosmo, como se pensava 

antigamente; é exatamente por sermos singulares que trazemos em nós a 

totalidade do universo, o que nos situa na mais ampla religação que possa ser 

restabelecida. (MORIN, 2015, p. 116-117) 

 

Tratar da complexidade implica compreender que o sujeito é experiência a partir da 

interdependência e da coexistência com todos os seres do Planeta e do Cosmo. Por isso, é 

fundamental compreender que o ser humano vive numa permanente dinâmica de religação com 

a totalidade do universo.  

As seis questões apresentadas da perspectiva do paradigma da complexidade colocam, 

para a educação, desafios a serem considerados quando se trata da formação do sujeito. O 
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sujeito não é concretude, surgimento, experiência cotidiana fora da trama da complexidade. Por 

isso, uma das vocações essenciais no mundo da educação deverá ser, cada vez mais, o exame e 

o estudo da complexidade humana. Há que se preparar para enfrentar a complexidade do real, 

entendendo que o sujeito é fruto da condição comum a todos os humanos e da rica e 

fundamental diversidade de tudo que existe na Terra e no Cosmos. 

Afirma Morin (2013b, p. 186): 

 

[...] o problema crucial de nosso tempo é o da necessidade de um pensamento 

capaz de enfrentar o desafio da complexidade do real, isto é, de compreender 

as ligações, interações e implicações mútuas, os fenômenos 

multidimensionais, as realidades simultaneamente solidárias e conflituosas 

[...]. Pascal já havia formulado esse imperativo de pensamento, que hoje se 

trata de introduzir em nosso ensino como um todo, a começar pelo curso 

maternal: ‘Todas as coisas sendo causadas e causantes, ajudadas e ajudantes, 

mediatas e imediatas, e todas se interligando por um laço natural e insensível 

que liga as mais distantes e as mais diferentes, considero impossível conhecer 

o todo sem conhecer particularmente as partes’. 

 

 

O ser humano não sobrevive sem as experiências das ligações, interações e implicações 

mútuas com tudo que existe na realidade planetária e cósmica.  

Partindo dessa ideia ou visão de complexidade e de interligação, é possível e necessário 

explicitar uma sétima questão: o sujeito e sua identidade terrenal ou planetária. Identidade que 

espera do sujeito humano-social que assuma, por exemplo:  

a)  uma consciência ecológica capaz de reconhecer a missão consubstancial com a 

biosfera; capaz de nutrir uma convivialidade a fim de permitir a sustentabilidade ecológica da 

Terra;  

b)  uma consciência cívica terrena mediante um compromisso de responsabilidade e 

solidariedade para com os filhos da Terra.  

A identidade planetária, no processo educativo, pode ser construída desde a formação 

de consciências que defendam a Terra lutando e defendendo uma ética da justiça planetária. 

“Civilizar e solidarizar a Terra, transformar a espécie humana em verdadeira humanidade torna-

se o objetivo fundamental e global de toda educação que aspira não apenas ao progresso, mas 

à sobrevida da humanidade” (MORIN, 2013a, p. 78). 

O paradigma da complexidade alarga nossa compreensão a respeito do que significa 

educar para  a formação do sujeito que tem que vivenciar o processo de humanização, que parte 

de uma visão profunda e abrangente do que é e significa a vivência humana desde a 

complexidade, visão relevante diante dos desafios atuais. 
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 Contudo, não adianta cuidar da vida humana e descuidar da realidade ecológica porque 

tudo está interligado, coexistindo, interdependente. Nesse sentido, o ser humano pertence à 

natureza e depende dela para seguir sobrevivendo. Descuidar da natureza é desfavorecer o 

futuro da vida humana na Terra.  

Ser sujeito é se responsabilizar pela Casa comum. E ao se fazer sujeito ético e 

responsável pela Casa comum, está-se compromissado, solidariamente, com e pela vida do 

outro, sobretudo, do outro que grita por amor e justiça. E nessa maneira de se comprometer, o 

ser humano entra no processo do humanizar-se.   

 

 

1.5 O sujeito humano na pós-modernidade 

 

A civilização mundial contemporânea tem sido atravessada por uma realidade cultural 

identificada como pós-modernidade. Controversas à parte sobre a questão se existe de fato uma 

pós-modernidade ou não, queremos discutir realidade dita como pós-moderna, que favorece 

uma subjetivação que reorienta ou reestrutura a vida humana e as instituições sociais.  

Os princípios sagrados e universais, as verdades perenes e absolutas parecem que se 

evaporaram. Os discursos significativos, críticos e as utopias não encontram a mesma 

ressonância de antes; o indivíduo é motivado a ser senhor de si, mas se encontra mais frágil e 

vulnerável diante do outro; a família é envolvida pela onda de privatizações e  

desinstitucionalizações; o vazio existencial manifesta-se nas experiências de ansiedade e 

depressão; o pós-dever está presente pelo  e na esfera pessoal ou interpessoal.  

Essa situação determina o ser sujeito na atual sociedade. Por isso, o processo educativo 

não pode deixar de considerar a importância de despertar o indivíduo para sonhos possíveis e 

para compromissos com a vida, preferencialmente, em relação às vidas desfavorecidas e 

desesperançadas, empobrecidas e excluídas. Do contrário, fica difícil seguir acreditando numa 

humanização capaz de reencantar a vida.  

É importante, neste mundo pós-moderno, ficar atento às novas possibilidades que 

desamarram o sujeito de certos preconceitos, de certas normatizações castradoras da liberdade 

e da autonomia e de certos enquadramentos coletivos (família; igreja), ainda que uma sociedade 

livre e libertada de certas opressões  pareça-nos longe de ser atingida. 

 Nesse contexto, cabe lembrar da xenofobia, da misoginia, do sexismo, da 

insensibilidade em relação aos mais pobres e excluídos. Há que seguir trabalhando no processo 
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formativo com ética, liberdade e responsabilidade a fim de garantir vidas mais humanizadas e 

realizadas. 

Paulo Freire, refletindo com otimismo sobre a educação na pós-modernidade, afirma: 

 

Para mim, a prática educativa progressivamente pós-moderna... é a que se funda 

no respeito democrático ao educador como um dos sujeitos do processo, é a que 

tem no ato de ensinar – aprender um momento curioso e criador em que os 

educadores reconhecem e refazem conhecimentos antes sabidos e os educandos 

se apropriam, produzem o ainda não sabido. É a que desoculta verdades em 

lugar de escondê-las. É a que estimula a boniteza da pureza como virtude e se 

bate contra o puritanismo enquanto negação da virtude. É a que, humilde, 

aprende com as lideranças e recusa a arrogância. (FREIRE, 2001, p. 159) 

 

O pensamento freiriano apresenta uma perspectiva importante quando, ao tratar da pós-

modernidade, acentua a questão da democracia. Sem o processo democrático, dificilmente será 

possível viver a sujeiticidade no processo educativo, seja pelo educador ou pelo educando. 

Também a vivência da pós-modernidade, num contexto democrático, abre a possibilidade de 

educar na perspectiva da liberdade e da alternatividade, do reencantamento e da libertação. 

Para compreender melhor os desafios que ficam para o processo educativo nesse tempo 

de pós-modernidade num contexto democrático, refletir-se-á sobre esse tempo na experiência 

do ser humano. Entre os pensadores que tratam da pós-modernidade, cita-se, aqui Gilles 

Lipovetsky (2004), que comenta o seguinte: 

 

Embora o termo ‘pós-modernidade’ seja problemático porque parece indicar 

uma grande ruptura na história do individualismo moderno, o fato é que ele é 

adequado para marcar uma mudança de perspectiva nada negligenciável nessa 

mesma história. De início, pensa-se a modernidade segundo dois valores 

essenciais (a saber: a liberdade e a igualdade) e numa figura inédita (o 

indivíduo autônomo, em ruptura com o mundo da tradição). Só que, na era 

clássica, o surgimento do individualismo ocorreu concomitantemente com a 

ampliação do poder estatal, o que fez que essa autonomização dos indivíduos 

permanecesse mais teórica que real. A pós-modernidade representa o 

momento histórico preciso em que todos os freios institucionais que se 

opunham à emancipação individual se esboroam e desaparecem, dando lugar 

à manifestação dos desejos subjetivos, da realização individual, do amor-

próprio. As grandes estruturas socializantes perdem a autoridade, as grandes 

ideologias já não estão mais em expansão, os projetos históricos não 

mobilizam mais, o âmbito social não é mais que o prolongamento do privado 

- instala-se a era do vazio, mas ‘sem tréguas e sem apocalipse’. 

(LIPOVETSKY; CHARLES, 2004, p. 22-23) 

 

Outro pensador que refletiu muito sobre a pós-modernidade, utilizando a categoria do 

líquido, foi Zygmunt Bauman (2011), que pontua que  
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A pós-modernidade [...] é a coroação final do sonho moderno de liberdade e 

do longo e tortuoso esforço para tornar o sonho realidade. Celebremos então 

o mundo livre de obrigações imaginárias e falsos deveres. Com os princípios 

universais e as verdades absolutas dissipados ou chutados para fora do campo 

da moda, não importa muito mais que princípios ou verdades pessoais alguém 

abrace (esse abraçar não deverá nunca ser rígido, de um modo ou de outro) e 

siga (esse seguir não precisa ser fiel demais nem comprometido, para falar a 

verdade). (BAUMAN, 2011, p. 15-16) 

 

Essa pós-modernidade é produzida e vivenciada, segundo Lipovetsky e Serroy (2011), 

dentro de um mundo hipermoderno. E entre as características desse mundo hipermoderno, 

pode-se destacar: o hipercapitalismo, a hipertecnicização, o hiperindividualismo e o 

hiperconsumo, polos estruturantes que promovem a organização de uma cultura-mundo. 

Mercado, tecnociência e indivíduo dinamizam a atual sociedade. 

Analisando três polos estruturantes (hiperindividualismo, hiperconsumo e 

hipertecnologia) da atual sociedade pós-moderna, é possível perceber grandes questões para a 

educação quando se trata de compreender a experiência do sujeito. Quanto ao polo da cultura 

do indivíduo, constata-se que o individualismo é apresentado como um sistema de valores, e o  

indivíduo é compreendido a partir da experiência do ser livre e igual, e um valor central na 

cultura e no fundamento da ordem social e política. E, 

 

[...] primeira vez na história, as regras da vida social, a lei e o saber não são 

mais recebidos de fora, da religião ou da tradição, mas construídos livremente 

pelos homens, únicos autores legítimos de seu modo de ser coletivo. Enquanto 

o poder deve emanar da livre escolha de cada um e de todos, ninguém deve 

ser mais coagido a adotar esta ou aquela doutrina e submeter-se a regras de 

vida ditadas pela tradição. (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 47) 

 

O indivíduo assume a responsabilidade daquele que busca a verdade, as escolhas 

decisivas na sua vida e o modo como pode conduzir-se a vida. Não há dúvida de que essa 

“revolução” na vida do indivíduo encontrou obstáculos no século XX. O indivíduo não ficou 

totalmente livre de morais autoritárias, normas sexistas, poderes totalitários, ideologias 

revolucionárias e opressoras etc.  

Ainda nos deparamos com preconceitos étnicos, políticos, culturais e sociais. A 

xenofobia, a homofobia são realidades vivenciadas na atual civilização. Também há que 

considerar que o mercadocentrismo provoca um tipo de “ditadura” que recai sobre os 

trabalhadores, a ponto de excluir os não hábeis da concorrência, por conta da eficiência e da 

produtividade.  
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Constata-se, inclusive, que há mais valorização das máquinas inteligentes que do ser 

humano, num tempo em que a inteligência artificial “dita as regras para a vida”. Por isso, o 

trabalho de reinventar a vida humana deve seguir com determinação ao processo educativo pela 

humanização.  

Nas últimas décadas, vive-se uma segunda “revolução individualista”. A sociedade 

contemporânea fomenta valores hedonistas. A liberdade foi ampliada apenas para o consumo, 

tendo-se um acesso livre ao mundo da comunicação, uma contracultura que coloca em xeque 

os chamados “enquadramentos coletivos” (família, partidos políticos, Igreja, escola, 

sindicatos). Tudo contribuindo para uma vida dinamizada pela lógica da individualização, da 

autonomização e da existência individual, na qual o que conta é a busca do bem-estar pessoal. 

 

As formas desse neoindividualismo centrado na primazia da realização de si 

são incontáveis. Paralelamente à autonomia subjetiva, ao hedonismo e ao 

psicologismo, desenvolve-se uma nova relação com o corpo: obsessão com a 

saúde, culto do esporte, boa forma, magreza, cuidados de beleza, cirurgia 

estética... manifestações de uma cultura tendencialmente narcísica. Claro que 

essas lógicas são desenvolvidas de maneira muito desigual em todo o globo 

[...]. (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 48) 
 

Essa nova revolução, para a experiência do indivíduo, implicou uma desorientação em 

vários aspectos. Uma desorientação constatável na atual sociedade diz respeito à política. Numa 

sociedade em que se vive uma crise de “esvaziamento” das megaideologias que prometiam um 

futuro num mundo mais justo e igualitário e grandes projetos políticos estruturantes em 

benefício de todos. Esses desencontros geraram ceticismo, absenteísmo, desesperança e 

descrédito em relação aos políticos e às coisas públicas. Somam-se, nesse cenário, a constatação 

da corrupção de governos e despolitização do povo. Em outros termos pode-se afirmar que 

ocorre uma 

 

[...] perda de bússola política que, amplificando-se, expressa a influência 

declinante dos partidos políticos sobre o eleitorado, bem como das crenças e 

das identidades políticas menos ‘sólidas’. O hiperindividualismo coincide 

com a diminuição das consciências de classe e com uma identificação menos 

forte com as famílias políticas. Enquanto o político é muito menos produtor 

de identidade social que na era modernista, a subjetivação da identidade 

política progride. O recuo da dominação dos partidos e das ideologias 

messiânicas acarreta um aumento da proporção de eleitores que não seguem 

as palavras de ordem de nenhum partido. (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, 

p. 49) 
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Enfim, vive-se um descrédito ou desconfiança da política e, ao mesmo tempo, uma 

contradição: de um lado, existe um setor da sociedade que quer e luta pela consagração dos 

direitos humanos e ecológicos erigidos nos fundamentos universais da vida em sociedade, e por 

outro lado, um setor reacionário que combate a inclusão justa num processo democrático em 

relação, por exemplo, aos homossexuais, aos indígenas, aos negros, aos imigrantes etc. 

Outro aspecto que revela mudança de paradigma no seio da sociedade pela cultura 

neoindividualista tem a ver com o vínculo com a experiência familiar e as relações de gênero, 

como afirmam Lipovetsky e Serroy:  

 

[...] a família é arrastada em um processo de privatização e de 

desinstitucionalização radical: ela se tornou uma questão estritamente afetiva 

e psicológica, um instrumento de realização das pessoas, livre das exigências 

de grupo. A dinâmica de individualização rompeu a ordem tradicional que 

fazia prevalecer as tradições e os interesses de grupo sobre os desejos pessoais. 

A instituição obrigatória e diretiva de antigamente se metamorfoseou em 

instituição emocional e flexível, em laço contratual que se pode construir e 

reconstruir livremente. Tendo perdido todo caráter de evidência, a família 

tornou-se ‘incerta’, objeto de hesitação, de deliberação, de decisão 

estritamente individual. (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 53) 

 

Ao refletirmos sobre o sujeito, surge uma inquietude quanto à sua identidade na cultura 

pós-moderna, pelo fato de que tudo se tornou líquido, aberto, indeterminado e incerto. Numa 

distribuição de funções, por exemplo, a cada um dos cônjuges na família, defronta-se com o 

não imutável, definitivo e irreversível. Ocorre uma desestabilização dos papéis, como, também 

das identidades afetivo-sexuais, dos laços familiares e sociais, o que não deixa de provocar a 

insegurança interior, o isolamento das pessoas, as experiências de frustrações pessoais e as 

crises subjetivas. 

 

Quanto mais o indivíduo é livre e senhor de si, mais aparece vulnerável, frágil, 

desarmado internamente. Dão testemunho disso a multiplicação dos suicídios 

e as tentativas de suicídio, a espiral de ansiedade e de depressão, o crescimento 

da toxicomania, dos psicotrópicos e das demandas psiquiátricas. Uma 

fragilização que se desenvolve tendo ao fundo uma solidão crescente. O 

sentimento de solidão é experimentado ‘de tempos em tempos’ ou ‘com 

frequência’ por mais de um terço dos europeus. Como se o desaparecimento 

de todas as barreiras que constrangiam a liberdade individual resultasse 

apenas no encerramento do indivíduo em uma cela pessoal. [...] É esse estado 

de solidão e de miséria subjetiva que fundamenta, em parte, a escalada 

consumista, que permite à pessoa oferecer a si mesma pequenas felicidades 

como compensação pela falta de amor, de laços ou de reconhecimento. Quanto 

mais os laços sociais e interindividuais se tornam frágeis ou frustrantes, mais 

triunfa o consumismo como refúgio, evasão, pequena ‘aventura’ remediando 
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a solidão e as dúvidas sobre si próprio. (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 

56) 

 

Parece relevante que uma tarefa que o processo formativo pode considerar é a dos 

elementos que provocaram a pós-modernidade objetivando reconstruir uma experiência mais 

libertária, sendo o sujeito capaz de compreender sujeiticidade para saber recriar e reinventar a 

própria vida. A vida é processo contínuo, que deve ser realizado buscando dar um novo sentido 

para o próprio viver, dado que não se deve estacionar no pessimismo ou ceticismo, mas seguir 

esperançando na busca do “ser mais”. 

Outra característica do indivíduo na cultura pós-moderna diz respeito ao hiperconsumo, 

considerando que é um elemento responsável por uma profunda “revolução” na esfera do 

consumo. Fato é que o indivíduo adquire equipamentos4, e a partir deles, organiza  a sua vida 

de acordo com seus interesses e desejos, por estar menos sujeito às coerções da sociedade e 

mais ligado ao seu conforto e autossatisfação.  

Com isso, o “[...] comprador de novo estilo deixou de ser compartimentado e previsível: 

tornou-se errático, nômade, volátil, imprevisível, fragmentado, desregulado. Porque liberto dos 

controles coletivos à antiga, o hiperconsumidor é um sujeito zapeador e descoordenado” 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 57). Tudo contribuindo para que o indivíduo consumidor 

esteja liberto do peso do ethos, das tradições de classe, dos hábitos familiares e sociais. 

 Faz-se importante esclarecer que a não coerção ocorre no âmbito do consumo. O que 

ocorre é uma forma de “dessublimação repressiva”. Por quê? A suposta liberdade para o 

consumir deve ser compreendida entre aspas, pois a liberdade está vinculada à necessidade de 

alavancar o desempenho econômico. O indivíduo, por exemplo, vive uma livre manifestação 

do princípio do prazer desde essa dessublimação promovida, em outras palavras, a “aparência 

libertadora da dessublimação repressiva lança uma cortina de fumaça sobre a repressão que 

continua manietando os indivíduos à racionalidade econômica” (MANTEGA, 1979, p. 23). 

 Na política econômica do capitalismo, o consumo é estimulado para depois ser 

capitalizado através de mecanismos de mercado. Por isso, ao refletir sobre o hiperconsumo, 

faz-se necessário compreender a ligação que existe com a mercantilização, que se faz tentacular, 

onipresente, totalitária e ilimitada.  

                                                 
4 Pode-se citar como exemplo desses equipamentos, o celular com dezenas de aplicativos, computador pessoal 
e outros. 
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A atual civilização se transformou, entre outras coisas, num grande mercado, onde se 

consome em toda parte, em todos os lugares e em todos os momentos e, entre esses lugares, 

encontra-se a catedral do consumo: o shopping. Tudo convergindo para que o 

 

[...] essencial de nossas trocas tende a tornar-se relações mercantis, é a quase 

totalidade de nossa existência que se encontra colonizada pelas marcas e pelo 

mercado. Ele não cessa de estender-se e penetra em todos os interstícios da 

vida: depois dos objetos, são a cultura, a arte, a política, o tempo, a 

comunicação, a experiência vivida, o próprio religioso que são apanhados nas 

redes do marketing e da mercantilização integral. A época do hiperconsumo é 

a dilatação extrema, da excrescência da esfera mercantil. Por isso, se os 

indivíduos são mais livres em sua vida privada, são também mais dependentes 

do mercado para a satisfação de seus desejos. Quanto menos este impõe no 

detalhe as maneiras de consumir de cada um, mais aumenta a influência geral 

do consumo sobre os hábitos de vida e os prazeres. (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2011, p. 58) 

 

Não resta dúvida de que o ser humano, na sua busca por constituir-se sujeito, precisa 

saber situar-se diante das possibilidades de escolhas. O risco de uma orfandade, no que diz 

respeito a pontos de referência para a própria identidade, não é descartável. Mas, ao mesmo 

tempo, o indivíduo poderá ser beneficiado pelo bem-estar material, informação, saúde etc. 

Ademais, a incerteza e a ansiedade pelo consumir tomam conta da vida do hiperconsumidor 

desnorteado. Ao mesmo tempo em que se buscam respostas para a vida através de muitos meios 

- como a Internet, tem-se informação sobre todos os assuntos, e o sujeito é impelido a acreditar 

que a identidade passa pelo consumir. Se, por um lado, tudo pode se revelar de maneira incerta, 

imprevisível e surpreendente; de outro lado, pode-se descobrir novas oportunidades para a vida 

humana. 

O pensador Joel Birman aponta o aspecto da imprevisibilidade e da surpresa: 

 

A contemporaneidade se revela como uma fonte permanente de surpresa para 

o sujeito, que não consegue se regular nem se antecipar aos acontecimentos, 

que como turbilhões jorram de maneira disseminada ao seu redor. Onde quase 

tudo se revela de maneira imprevisível e intempestiva, o efeito mais evidente 

disso, o sujeito, é a vertigem e a ameaça do abismo. Como o improvável acaba 

quase sempre por acontecer, subvertendo-nos, isso nos faz vacilar em nossas 

certezas. Assim, as mais diversas escalas e dimensões da experiência são 

permanentemente perpassadas pela surpresa e pelo improvável. Nos registros 

da economia, da política, das ciências, das artes e da cotidianidade, o sujeito 

se choca com o imprevisível, que o desorienta. Assim, podemos dizer que, 

tanto no registro coletivo como no individual, nas escalas local e global, a 

subjetividade foi virada de ponta-cabeça. (BIRMAN, 2020, p. 7) 
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Mas apesar da subjetividade ter sido virada de ponta-cabeça, o processo educativo tem 

que descobrir brechas que ajudam o ser humano a se reencontrar num processo novo e 

humanizador da vida e da sociedade. Há que saber implementar uma educação gestadora de um 

sujeito aberto às novas possibilidades sociais, ecológicas e políticas que ajudam a humanização 

da vida na atual civilização.  

Problema preocupante surge quando os indivíduos que almejam ostentar uma identidade 

pessoal e social são excluídos do paraíso mercantil. O ser humano que aspira usufruir do 

consumo possibilitado pela sociedade e vive uma situação de subconsumo ou pobreza 

excludente, sofre com o sentimento de frustração, de autodesqualificação, derrota pessoal e 

social, autoestigmatização e o ressentimento de viver uma subexistência. 

O hiperconsumo é muito mais que um momento na cadeia da atividade econômica da 

produção, do intercâmbio, da distribuição e do consumo. É uma forma de ser identidade, 

relacionar-se, comunicar-se e empoderar-se: “consumo, logo existo”, frase discutida por 

Bauman (2008). Daí, a afirmação de que o consumir é a essência humana no século XXI 

(CORTINA, 2002). 

O terceiro polo, que se apresenta como desafio para trabalhar a respeito do sujeito, é o 

da cultura hipertecnológica. Cultura que se universalizou e espalha por todos os domínios da 

vida. 

 

É nesse sentido que há um verdadeiro universalismo técnico. Uma técnica que 

se encontra em toda parte, que requer os mesmos símbolos e o mesmo sistema 

de valores (a eficácia máxima, a racionalidade operacional, a calculabilidade 

de toda coisa). E é a ela, ainda, que nos dirigimos para melhorar a vida e 

remediar os desastres produzidos pelo tecnomundo: não é mais a política que 

deve ‘mudar a vida’, é a high-tech e sua demiurgia infinita. [...] ‘A técnica traz 

consigo, para todos, maneiras de ser, de pensar, de viver’. (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2011, p. 43) 

 

Os autores ainda afirmam que 

 

A esperança de um futuro radioso é relançada pela revolução das 

biotecnologias, da bioquímica, das nanotecnologias, da microeletrônica. A 

hig-tech se apresenta, assim, como promessa de saúde perfeita, juventude 

eterna, saber para todos, robôs domésticos à nossa inteira disposição. Segundo 

a corrente ‘transumanista’, a união da genética, da robótica e das 

nanotecnologias permitirá transformar a própria definição do ser humano – 

uma mutação sem precedentes que o verá enriquecer suas capacidades 

fisiológicas e intelectuais: um dia nascerá o cyborg, e o tecno sapiens terá 

substituído o Homo sapiens. Ao mesmo tempo que ilustra a dominação da 

razão, a espiral da high-tech não cessa de destilar uma multidão de mitos e de 

novas utopias. (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 43-44) 
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Não é possível pensar ou compreender o mundo contemporâneo sem reconhecer o 

poderio tecnológico e seus aparatos, que carrega consigo um progresso como o do humanismo 

prometeico. 

Não obstante, ocorre uma desconfiança, entre outras, da relação do ser humano com seu 

próprio corpo, com a experiência sensível, com o outro e com a sociedade da incerteza. Pela 

razão de que os indivíduos se encontram com menor frequência, vivem uma vida abstrata e 

digitalizada não possibilitando a experiência do encontro, e devido à experiência tecnológica, 

a tendência é encapsular-se, e o enfrentamento  no contexto societário e o compromisso com o 

outro tornam-se complicado, distante, inoperante; vale dizer, organiza-se num universo 

desrealizante, descorporificado e dessensualizado, prevalecendo uma vida ensimesmada ou 

dessocializada, descompromissada com as questões da sociedade e voltada para contatos on-

line.  Também se pode falar de um “grande panóptipo” que promove, cada vez mais, o 

monitoramento e o controle dos indivíduos. 

Nesse cenário, é relevante e preocupante a formação do sujeito. Preocupam-nos os 

hipers individualismos, consumismo, tecnicização, lógicas em contínua interação que 

dinamizam, constroem e promovem uma cultura-mundo global e totalizante em que o ser 

humano é mais uma peça de uma sociedade universal de consumidores, que favorecem uma 

crescente comercialização planetária em tempo de capitalismo global neoliberal. O sujeito, 

nessa (des)ordem capitalista neoliberal pós-moderna, é compreendido como Homo economicus, 

que tem como princípios a rentabilidade, o desempenho, a maximização dos dividendos e o 

cálculo individualista dos custos e benefícios. 

Outro fator determinante na constituição do sujeito tem a ver com a visibilidade. O lema 

difundido é este: “Sou visto, logo existo”. A condição do ser visto acabou se transformando 

num critério ontológico para o sujeito contemporâneo. O sujeito só existe, efetivamente, com 

base no olhar do outro, do contrário, estaria destinado à inexistência e à insignificância 

(BIRMAN, 2019, p. 451-456). A questão que fica é: qual a consequência desse novo critério 

ontológico? 

 

Essa proposição nova sobre o estatuto do sujeito coloca devidamente em 

destaque que um deslocamento fundamental aconteceu efetivamente na nossa 

tradição social e cultural, na contemporaneidade. Pode-se dizer, com efeito, 

que nos deslocamos decisivamente de um código de existência fundado na 

ideia de reconhecimento, como valor crucial, em direção a um outro código, 

articulado agora em torno dos registros da presença e da visibilidade, como 

valores fundamentais. (BIRMAN, 2019, p. 454-455) 
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Isso significa dizer que o reconhecimento que dá consistência ontológica ao sujeito não 

vem pelas obras, mas, sim, pela presença corporal concreta diante do outro e pela condição de 

ser visto. Esse novo critério torna-se um desafio também para o processo educativo.  

 

Porque pela construção especular do eu o sujeito fica capturado pelo olhar do 

Outro e perde então, de maneira significativa, sua autonomia subjetiva. Fica 

assim submetido à injunção do Outro, que passa a dominá-la, seja da forma 

direta, seja indireta. O indivíduo fica então numa condição de alienação na sua 

relação ao Outro e não pode mais se retirar de sua posição assujeitada, pois, 

sem a presença e a insistência do olhar do Outro, não poderia mais existir. 

(BIRMAN, 2019, p. 457) 

 

O problema é saber quem é esse Outro. Se é o Outro5 colonizador, explorador, opressor 

e excludente, não resta dúvida de que esse outro aliena, sujeita e desumaniza. Nesse contexto, 

compete indagar como o pobre poderá viver como sujeito diante de uma elite exploradora e 

discriminadora, ou diante de uma necropolítica e necroEstado? Numa sociedade pós-moderna 

hiperconsumista, em que o indivíduo vale ou tem identidade por aquilo que consome, e 

consumir no modelo da elite, significa que se trata de um ser humano para a grande maioria da 

população do país?  Se o reconhecimento vem do olhar do Outro que tem como critério o corpo 

perfeito, jovem, bonito, atleta, como ser sujeito  idoso, indígena, negro, descuidado  

fisicamente, doente? Com certeza, a tendência é aumentar o número dos que são considerados 

invisíveis e excluídos, refugos humanos (BAUMAN, 2010).  

A experiência da construção especular do eu deixa para a educação uma tarefa 

imensurável, no sentido de que o sujeito, no processo educativo, deveria ser capacitado a 

superar a injunção do Outro que o domina. Do contrário, a alienação, a manipulação e a 

exploração impedirão o nascimento do sujeito na atual sociedade. 

Além disso, está ocorrendo o “segundo limiar” da secularização ética. Vive-se um 

tempo do pós-dever! O que importa agora é o bem-estar próprio e os direitos subjetivos. A atual 

sociedade é atravessada por um tempo que, 

 

[...] longe de exaltar a observância dos preceitos superiores, faz deles um uso 

eufêmico e lança-os ao descrédito, deprecia o ideal da abnegação mediante o 

estímulo sistemático à satisfação das aspirações imediatas, à paixão pelo ego, 

à felicidade intimista e materialista. Nossas sociedades tornaram inúteis todos 

os valores inerentes ao sacrifício, sejam eles relacionados à aspiração da vida 

                                                 
5 Se na acepção da palavra outro pode-se entender que se trata de uma pessoa; instituição social; Estado; 
movimentos sociais 
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eterna ou a finalidades profanas. E como a cultura do cotidiano não é mais 

embebida pelos imperativos hiperbólicos do dever, mas sim pelo bem-estar e 

pela dinâmica dos direitos subjetivos, deixamos de reconhecer a necessidade 

de uma dependência de qualquer coisa que seja extrínseca a nós. [...] O 

encadeamento da história moderna levou à eclosão de uma estrutura de gênero 

inédito: as sociedades pós-moralistas. (LIPOVETSKY, 2005, p. xxix) 

 

Essas sociedades pós-moralistas combatem a retórica do dever rígido e estrito e, junto 

com isso, promovem os direitos individuais no que diz respeito à autonomia, à felicidade, à 

autossatisfação e outros. Aqui, não cabe o dever heroico, mas o trabalho por uma experiência 

de reconciliação entre o coração e a ostentação exacerbada, a vida virtuosa e o interesse próprio, 

o sonho de um futuro melhor e a defesa do individualismo, a defesa ecológica e a promoção do 

consumo desenfreadamente e sem previsão de controle.   

Contudo, essa experiência do pós-dever não é bem regulamentada no âmbito que está 

além do pessoal, interpessoal e familiar, por exemplo, no mundo do trabalho. Os colaboradores 

nas empresas são exigidos a contribuír com um ritmo de trabalho estressante, visando cumprir 

determinadas metas que favorecem a lucratividade empresarial.  Quando se tomam algumas 

decisões pessoais e familiares, de repente, o pós-dever é mais presenciado, sobretudo, em 

sociedades mais laicas, secularizadas e pós-modernas. 

Enfim, pensar a formação do sujeito humano numa sociedade pós-moderna exige da 

educação um trabalho profundo quanto à subjetividade humana. Uma subjetividade humana 

fechada no neoindividualismo, no hiperconsumismo e numa interação humano-social reduzida 

ao virtual pela tecnologia, terá dificuldade para ingressar no processo de humanização. Sem a 

experiência da solidariedade humana, da compaixão diante do grito do outro oprimido e de uma 

abertura às questões sociais - por exemplo, a saúde pública e a educação para todos – 

dificilmente, haverá espaço para o ser mais, para o processo de libertação pela liberdade.   
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2. O SUJEITO E A EDUCAÇÃO NA GLOBALIZAÇÃO CAPITALISTA 

NEOLIBERAL 

 

 

Esse capítulo tem como preocupação central tratar a respeito do sujeito num processo 

educativo que acontece em tempo de globalização neoliberal. Processo educativo que deverá 

compreender, num primeiro momento, como se dá a construção da subjetividade humana que 

contribui com a humanização. E ainda, sem uma subjetivação a partir do contexto societário, 

não é possível entender o surgimento do sujeito. 

Também a construção de um sujeito alternativo e livre implica dessubjetivação, a fim 

de capacitá-lo para se afastar do que não contribui para sua libertação. Nesse contexto, não é 

possível ser submetido à lógica capitalista neoliberal que exclui, oprime e empobrece a vida 

humana.  

A educação que forma o sujeito não é conivente com uma política educacional orientada 

pela mercantilização. Mercantilização que tem como preocupação a formação do neossujeito 

neoliberal ou sujeito empresarial.  

Há uma mentalidade de que o econômico é a chave que deverá nortear o processo 

educativo. Por isso, nessa perspectiva o sujeito deve pensar, viver e se projetar na sociedade 

como empresário de si mesmo. Também a educação é vista como uma mercadoria ou 

mercantilizável. Sendo assim, ocorrerá uma padronização dos objetivos e dos controles, do 

investimento e do conteúdo a ser trabalhado desde a mentalidade econômica. Contudo, pensar 

a educação como processo de humanização exige trabalhar por uma desmercadorização da 

educação.  

Outro entrave que não pode ser ignorado ao querer trabalhar, partindo do processo 

educativo transformador, tem a ver com a financeirização e a privatização. O capitalismo 

cognitivo é amparado pela financeirização, e tem como meta a privatização dos direitos sociais; 

e entre esses direitos sociais está o da educação. A pessoa se torna objeto de confinamento, 

intervenção e monitoramento constante pelo mercado, governo e instituições educativas.  

A educação, para contribuir na formação do sujeito, tem que passar pela mudança 

epistemológica. Sem epistemologias que combatam as estruturas neocoloniais e patriarcais, 

torna-se complicado avançar no processo de humanização. Falar de uma subjetividade 

responsável por sujeitos livres e humanizados suscita a necessidade de descolonizar as 

epistemologias alicerçadas no patriarcalismo, no heterocentrismo, entre outros.  
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Um desafio, na realidade brasileira, diz respeito a um processo de privatização da 

educação a partir de grupos economicamente poderosos. E o grande interesse é capitalizar e 

não investir na formação do sujeito visando à sua humanização.  

 

 

 

2.1 A subjetividade e a construção do sujeito no processo formativo  

 

Tratar da formação do sujeito no campo da educação implica, entre outras coisas, 

aprofundar a subjetivação que este vive de acordo com as circunstâncias das quais faz parte. 

Sujeito envolve a dimensão da subjetividade, e subjetividade diz respeito ao sujeito, pela razão 

de que a subjetividade tem a ver também com o nível de significação do existir humano; e 

ninguém é sujeito fora da subjetivação. 

A produção de subjetividade, numa primeira compreensão, ocorre por um processo de 

subjetivação a partir da cultura, do fator psicossocial, da política econômica, do poder tecno-

científico que estruturam o que somos e fazemos. Por isso, dependendo do meio social, da 

ideologia, da cultura, da política econômica e outros, o indivíduo vai-se fazendo sujeito mais 

humanizado ou mais desumanizado. 

 

Não pense ‘Subjetividade’ apenas como singularidade de cada qual, este toque 

personalizado de subjetivação. Situe-se a Subjetividade como realidade 

cultural, ou seja, pense o Sujeito como sendo parte de um conjunto de sentidos 

e significações, de valores e padrões, subjacentes e/ou incorporados às 

expressões de ação e de comunicação de um grupo humano e em determinada 

época ou fase da história. (ALMEIDA, 1992, p. 171) 

 

Enfim, a compreensão da subjetividade não pode ser dada por uma perspectiva 

reducionista, porque ela, além de ser produção determinada pelo contexto social, político, 

cultural, tem elementos do inconsciente, das agências básicas de socialização6 e elementos 

pertencentes ao domínio do consentimento e da escolha (ALMEIDA, 1992, p. 170-171). 

Preocupa-nos abordar o sujeito partindo de uma subjetividade produzida. O indivíduo, 

ao sofrer interferências advindas da sociedade determina sua própria maneira de ser sujeito.  

 

Quando cada um de nós nasce indivíduo, chegamos para a vida no mundo em 

determinado modo de produção da Subjetividade, uma cultura, que, antes de 

nos educar através de instâncias básicas, de agenciamento de nosso ser-como 

                                                 
6 Agências básicas de socialização podem ser a família, a escola, o clube etc. 



70 

 

e ser-assim [...] encontra ressonância e apoio natural em nós. Nenhum de nós 

se constitui Sujeito fora da Subjetividade Coletiva. (ALMEIDA, 1992, p. 172-

173) 

 

Sendo assim, ao aprofundar a discussão nessa compreensão sobre o sujeito, há que 

concebê-lo como “suposto”, ou seja, sujeito quer dizer “suposto”. 

 

O subjectum é suposto. Colocado sob algo ou abaixo de alguma coisa. Sobre 

o que se fundamenta o sujeito? Pergunta que novamente estranharia o falante 

do latim, ‘fundamento’ e ‘sujeito’ podem ser a mesma palavra, pois ambas 

indicam algo por debaixo. Suporte, fundamento e sujeito. Um status está 

posto, o sujeito está sob algo, subordinado a algo, está suposto. É uma 

suposição e sobre ela precisamos supor algo. (SATHLER, 2016, p. 36) 

 

 

Contudo, guiamo-nos também pela concepção de Edgar Morin, que compreende a 

definição de sujeito como sujeito humano e pela de Michel Foucault, que identifica a 

perspectiva de um sujeito construído num processo de subjetivação; vale dizer, não é falar do 

sujeito em si, mas de um lugar em sua descontinuidade e dispersão (SATHLER, 2016, p. 36-

37). Discute-se, desde a introdução desta tese, o sujeito, entendendo-o como sendo o sujeito 

humanizado 

Também a subjetivação deve ser concebida como produção de modos de existência ou 

estilos de vida desde o processo de individuação, processo pessoal ou coletivo (DELEUZE, 

2017, p. 146-147). Partindo dessa concepção ou perspectiva a respeito da subjetivação, surge a 

questão: Como formar o sujeito na atual sociedade dinamizada pela globalização capitalista 

neoliberal? Parece-nos que, num processo educativo, é imprescindível a dessubjetivação que 

capacite o sujeito a se afastar ou posicionar-se, combativamente, contra a subjetividade que lhe 

desfavoreça a “consciência de si” livre, soberana e libertadora em relação a tudo que nega uma 

vida digna e justa.  

Nesse sentido, é possível  

 

diferenciar dois tipos de dessubjetivação, grosso modo: capitalística e 

nomádica. Por dessubjetivação capitalística, entenda-se aquela que desfaz 

identidades, contornos, territórios – é a desterritorialização imposta pelo capital 

ou pelo Estado... Por dessubjetivação nomádica, em contrapartida, entendemos 

aquela que, através de processos imanentes, nos permite escapar das identidades 

ou dos modelos que nos eram impostos... Se, em princípio, a primeira parece 

destruidora e a segunda, libertadora, tudo pode se inverter conforme a 

configuração. (PÁL PELBART, 2019, p. 158)  
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Não há dúvida de que, se este trabalho se propõe pensar o sujeito não sujeitado ao 

capitalismo antropófago e genocida, ou uma ordem sociocultural alienante e massificadora da 

vida, consequentemente, é fundamental trabalhar em sintonia com a dessubjetivação nomádica. 

O problema para o processo educativo não é somente trabalhar por uma dessubjetivação, 

mas, também, pela construção de uma subjetivação positiva, alternativa em oposição a uma 

subjetivação assujeitada por ser reprodução da vida produzida pelo capitalismo. A subjetivação 

positiva pode ser compreendida como subjetivação herética advinda, justamente, de uma 

criação individual e coletiva, singular e plural (PÁL PELBART, 2019, p. 159). Mas, junto a 

tudo isso, vem a pergunta: 

 

[...] como detectar ou forjar os pontos, situações, contextos, dispositivos em 

que a dessubjetivação nomádia dispara um processo de subjetivação herética, 

individual ou coletiva, dando-se tal conjunção sob o signo da afirmação e da 

resistência, em oposição à dessubjetivação capitalística operada pelo Estado 

ou Capital, que desemboca em subjetivações assujeitadas forjadas pelos 

mecanismos de poder disciplinar ou biopolítico, em um conformismo 

assumido ou denegrado? (PÁL PELBART, 2019, p. 159) 

 

Um desafio, diante da formação do sujeito, diz respeito à maneira como são processadas 

as dessubjetivações e subjetivações, tendo como preocupação de fundo a batalha entre uma 

micropolítica assustadora, no seio da sociedade, e a luta por uma biopolítica humanizadora da 

vida em geral. Por isso, afirma-se: 

 

Quando a dessubjetivação negativa se converte em dessubjetivação positiva e 

dispara uma subjetivação não identitária, remetendo a um agenciamento 

coletivo ou, em outros termos, quando a dessubjetivação capitalística se 

converte numa dessubjetivação nomádica e aciona uma subjetivação herética, 

estamos mais próximos da ativação de uma máquina de guerra e mais longe 

da guerra. (PÁL PELBART, 2019, p. 160) 

 

A dessubjetivação herética deverá resistir a toda necropolítica que decorre, entre outras 

coisas, de uma sujeição do indivíduo ao biopoder desumanizador, tendo como agenciador 

principal uma máquina de guerra. Com a preocupação de elucidar a respeito da necropolítica, 

afirma Achille Mbembe (2018, p. 71): 

 

Tentei demonstrar que a noção de biopoder é insuficiente para dar conta das 

formas contemporâneas de submissão da vida ao poder da morte. Além disso, 

propus a noção de necropolítica e de necropoder para dar conta das várias 

maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, as armas de fogo são 

dispostas com o objetivo de provocar a destruição máxima de pessoas e criar 

‘mundos de morte’, formas únicas e novas de existência social, nas quais 
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vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o 

estatuto de ‘mortos-vivos’. 

 

Quanto à máquina de guerra, pode-se dizer que ela nunca apresenta um funcionamento 

impessoal, mesmo quando parece funcionar automaticamente, pois os indivíduos (burocratas, 

tecnocratas, políticos, militares etc.) são adjacentes aos automatismos técnicos ou sociais, e 

agem sempre diante dos problemas econômicos ou políticos. São sujeitos a partir de 

subjetivações da megamáquina sistêmica (LAZZARATO, 2019, p. 141-144). 

 

As subjetividades escolhem, tomam decisões, mas essas decisões e essas 

escolhas são destinadas a estabelecer ou restabelecer o funcionamento da 

máquina. Elas aplicam as estratégias que a máquina de guerra requer, que a 

máquina implica, que ela impõe quando se desregula, mas que só uma 

subjetivação é capaz de atualizar. (LAZZARATO, 2019, p. 143-144) 

 

Problema complicado para o processo formativo é o trabalho do recriar subjetividades 

condicionadas, produzidas e cultivadas pela lógica da máquina de guerra que serve à política 

do capitalismo neoliberal. Os indivíduos são conduzidos, pelas agências de socialização, a 

depositarem na vida princípios e políticas sociais que respaldam as demandas impostas pela 

globalização capitalista. 

Nessa perspectiva de compreensão, Lazzarato comenta sobre o poder vampiresco do 

Capital sobre as subjetividades: 

 

O funcionamento da máquina de guerra [...] é indissociável da intervenção das 

diferentes subjetividades. O capital precisa sugar subjetividades como o 

vampiro precisa sugar sangue (Marx). A empresa capitalista contemporânea 

demonstra claramente que o automatismo dos dispositivos não é ele próprio 

automático; ele precisa ser pensado, fabricado, mantido e aceito por uma 

multiplicidade de subjetividades, “escravas” em diversos graus, mas que, 

todas elas, participam desse processo que sujeita ao mesmo tempo a máquina 

técnica e o ser humano à maquinaria da empresa. (LAZZARATO, 2019, p. 

158) 

 

O processo educativo diante do desafio da formação do sujeito, tendo em vista a 

subjetivação, a dessubjetivação ou a ressubjetivação, e na expectativa de despertar as potências 

adormecidas ou esquecidas, desprezadas, massificadas, colonizadas ou excluídas, não poderá 

deixar de cultivar o compromisso com a subjetividade herética que se opõe à máquina de guerra 

e à dessubjetivação quanto à influência da necropolítica.  
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A máquina de guerra implica um contexto societário produzido por uma divisão entre 

dominantes e dominados, integrados e excluídos, a existência de leis, políticas sociais e 

econômicas que fazem morrer os mais empobrecidos e indefesos na atual civilização. 

Não se pode ignorar ou ser ingênuo diante da máquina de guerra criada por grandes 

empresas que estão na ponta da inovação tecnológica. Essa inovação tecnológica é constatada 

e apresenta por parte de provedores como Google, Amazon, Apple, WhatsApp, com a ideia de 

que trazem inovação e esta produz subjetividades necessárias à ordem sistêmica reinante desde 

o enquadramento dos indivíduos às políticas dos governos.  

Em outras palavras, através da inovação tecnológica, doutrinam-se ou “evangelizam-

se” os indivíduos a partir de valores, princípios, relação a si que interessam ao capitalismo 

contemporâneo (LAZZARATO, 2019, p. 111-112). Fabricam-se informações que capturam e 

afetam subjetividades humanas. Por isso a dificuldade em formar sujeitos humanos rebeldes, 

alternativos e libertadores por uma sociedade mais humanizadora e justa. 

 

Os mais despolitizados entre os críticos cyber afirmam a impossibilidade de 

qualquer ação política nessas condições, pois uma ação política pressupõe 

uma elaboração consciente e coletivamente partilhada da informação que a 

circulação digital impede. A informação é rápida demais, intensa demais, 

demasiado densa e complexa para que os indivíduos e os coletivos possam 

elaborá-la. E, no entanto, nesse “caos” de informações, a cada dia os conselhos 

administrativos das empresas, os grandes bancos, os Estados, as máfias, 

conseguem facilmente selecionar, elaborar e extrair estratégias, políticas e 

lucros. As organizações políticas de extrema direita, racistas, sexistas, 

xenófobas, simplificam facilmente a “complexidade” nomeando o inimigo 

(imigrante, mulher, muçulmano). [...] A complexidade, o caos, a 

superabundância de informações, de imagens, de discursos, constitui um 

problema para o indivíduo submerso por esses fluxos, mas não para uma 

máquina social capaz de selecioná-los e de elaborá-los coletivamente 

(coletivo composto de humanos e não humanos). A máquina de guerra 

montada [...] se orienta, escolhe, decide nesse magma. O problema é antes 

político que tecnológico. (LAZZARATO, 2019, p. 113) 

 

Esse contexto tecnológico, midiático, exige do processo educativo o estar livre de 

qualquer pacto ou aliança conivente com os saberes constituídos, como os poderes 

hegemônicos, dominantes, e excludentes dos vulneráveis e desempoderados da sociedade 

contemporânea. Caso contrário, as instâncias educativas não colaborarão, efetivamente, para a 

formação do sujeito alternativo ou, como se defende nesta tese, sujeito / um “ser mais”.  

Também existe uma reflexão que fala do sujeito automático; vale dizer, o caráter 

automatizado da subjetividade na sociedade capitalista. O sujeito automático aparece pelo 

acúmulo de capital e pela produção de valor excedente.  
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A subjetividade de todas as classes ganha nova forma no processo (função do 

acúmulo de capital e produção de valor excedente) – não só a da classe 

trabalhadora, mas também a da classe dominante. Em outras palavras, a 

subjetividade dominante é ilusão; até a subjetividade dos proprietários dos 

meios de produção é automatizada e reduzida às funções de acúmulo de capital, 

que se torna um fim em si mesmo sob as condições do capitalismo. (MÍGUEZ, 

2012, 61) 

 

A educação, ao ter como meta a formação do sujeito, não poderá deixar de tratar a 

questão da subjetividade influenciada pela lógica capitalista. O ser humano fica despojado da 

sua existência porque tudo é medido de acordo com o valor dado para circulação do dinheiro. 

Então, a sujeiticidade é negada ao indivíduo reconhecido apenas como parte de um jogo 

econômico. Por isso, a identidade humana e as relações entre as pessoas serão formadas, 

mensuráveis e consideradas mediante os relacionamentos entre os bens consumíveis.  

Pensar uma formação que promova a humanização exige superar uma educação 

conivente e cúmplice com a subjetivação capitalista neoliberal. E para isso, é preciso construir 

subjetividades alternativas. Essas subjetividades vão se formando desde a experiência da 

liberdade e da solidariedade num processo do “ser mais”, do assumir um compromisso em 

libertar-se dos mimetismos que reproduzem a política de vida dos dominadores.  

A sujeiticidade sem a liberdade construída no processo de libertação do que oprime e 

desumaniza a vida humana, se constitui como uma farsa. A liberdade na formação do sujeito é 

vivida na rebeldia, e não na resignação. Nas resistências, tem-se um posicionamento a tudo que 

oprime e explora, enquanto que, a sujeição aos poderes, tem-se a morte idolátrica numa 

experiência fracassada do transcender aos sistemas sociais e políticos que desumanizam. 

(FREIRE, 2007, p. 78-79; HINKELAMMERT, 2006, p. 510-511)  

 

  

2.2 A mercantilização da educação e os impasses no campo da educação 

 

Uma problemática coerente para a educação tem como objetivo a formação do sujeito, 

levando-o para uma experiência alternativa na atual civilização dinamizada pela globalização 

neoliberal, que tem a ver com a mercantilização da própria educação.  

Mercantilização que demanda a existência de um neosujeito neoliberal. Em outras 

palavras, da educação, é exigido um devir-outro do sujeito que responda aos mecanismos e 

determinações da ordem mercadocêntrica.  
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A educação, de acordo com a política da sociedade de mercado, produz seres humanos 

dóceis ao trabalho, compulsivos no consumo, que se relacionam com o outro a partir da política 

da utilidade, reinando, assim, o ressentimento e o interesse próprio e, ao mesmo tempo, 

eficiente, competitivo e com poder de concorrência. Por isso, se fala do “sujeito neoliberal”, 

“sujeito empresarial”. Ocorre um processo interativo ou de mútua correspondência entre a 

cultura de empresa e a construção de uma nova subjetividade. 

 

A governamentalidade empresarial está ligada a uma racionalidade de 

conjunto que tira força de seu próprio caráter abrangente, já que permite 

descrever as novas aspirações e as novas condutas dos sujeitos, prescrever os 

modos de controle e influência que devem ser exercidos sobre eles em seus 

comportamentos e redefinir as missões e as formas de ação pública. Do sujeito 

ao Estado, passando pela empresa, um mesmo discurso permite articular uma 

definição do homem pela maneira como ele quer ser ‘bem-sucedido’, assim 

como pelo modo como deve ser ‘guiado’, ‘estimulado’, ‘formado’, 

‘empoderado’ [...] para cumprir seus ‘objetivos’. Em outras palavras, a 

racionalidade neoliberal produz o sujeito de que necessita ordenando os meios 

de governa-lo para que ele se conduza realmente como uma entidade em 

competição e que, por isso, dever maximizar seus resultados, expondo-se a 

riscos e assumindo inteira responsabilidade por eventuais fracassos. 

‘Empresa’ é também o nome que se deve dar ao governo de si na era 

neoliberal. (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 328) 

 

Partindo dessa compreensão de como o indivíduo deve agir como sujeito neoliberal, 

vale dizer, governo de si empresarial, isso implica que o alunado deverá viver uma “moral” que 

corresponderia a uma contínua vigilância sobre si mesmo e que tem como primeiro princípio: 

“ajuda-te a ti mesmo”. E a conjunção entre as aspirações individuais e os objetivos de 

excelência em qualquer instância de trabalho, somente ocorrerá se cada indivíduo se tornar uma 

empresa, entendendo a empresa como entidade constituída de pequenas iniciativas empresariais 

de si mesmas (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 333-334). 

O sujeito, nesse contexto neoliberal, vive e projeta a experiência de ser ator social a 

partir da mentalidade de ser um empresário de si mesmo e que é um prestador de serviço para 

os outros. Essa mentalidade, trabalhada desde a esfera do econômico, onde tudo se torna 

mercadoria ou mercantilizável, atinge também o mundo da educação.  

O campo educativo é atingido, cada vez mais, pela monopolização incontrolável da 

ideologia neoliberal. E com isso, a educação é considerada uma mercadoria privada e tem como 

valor econômico e como indicador a competitividade no sistema econômico vigente. Nesse 

contexto, é possível afirmar que 
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As reformas liberais da educação são [...] duplamente guiadas pelo papel 

crescente do saber na atividade econômica e pelas restrições impostas pela 

competição sistemática das economias. As reformas que, em escala mundial, 

pressionam para a descentralização, para a padronização dos métodos e dos 

conteúdos, para o novo ‘gerenciamento’ das escolas, para a profissionalização 

dos professores, são fundamentalmente ‘competitivity-centred’. A escola que 

antigamente encontrava seu centro de gravidade não somente no valor 

profissional mas também no valor social, cultural e político do saber, valor 

que era interpretado, de resto, de maneira muito diferente segundo as correntes 

políticas e ideológicas, está orientada, pelas reformas em curso, para objetivos 

de competitividade que prevalecem na economia globalizada. (LAVAL, 2004, 

p. xiii) 

 

Constata-se, progressivamente, que investir no sistema educativo é lucrativo. Com isso, 

o campo da educação está, cada vez mais, a serviço da competitividade econômica, e 

estruturado como um mercado que é gerido ao modo da política econômica das empresas. 

Realidade que nega os objetivos clássicos da educação que tinha como função, além do 

favorecer conhecimento, preparar os educandos para serem cidadãos responsáveis pela vida em 

geral, pela emancipação política e no engajamento social pelo processo democrático 

participativo.  Na atualidade, o que conta é a eficácia produtiva e, ao mesmo tempo, a 

transmutação progressiva de todos os princípios importantes para a cidadania, a partir 

unicamente do  valor econômico. Tudo leva a compreender que o novo sistema educativo tem 

como premissas os que segue abaixo: 

 

O novo modelo escolar e educativo que tende a se impor está fundamentado, 

inicialmente, na sujeição mais direta da escola à razão econômica. Ele 

depende de um ‘economismo’ aparentemente simplista cujo axioma principal 

é que as instituições, em geral, e as escolas, em particular, só têm sentido 

dentro do serviço que elas devem prestar às empresas e à economia. O 

‘homem flexível’ e o ‘trabalhador autônomo’ constituem, assim, as 

referências do novo ideal pedagógico. (LAVAL, 2004, p. 3) 

 

Esse sociólogo comenta a respeito do sentido utilitarista em relação às instituições do 

campo da educação. A escola na nova ordem educativa perde sua autonomia em função de sua 

valorização empresarial visando responder à lógica econômica. 

 

A educação não traz apenas uma contribuição essencial à economia, ela não é 

somente um “input” em uma função de produção, ela é, daqui em diante, 

compreendida como um fator cujas condições de produção devem ser 

plenamente submetidas à lógica econômica. Desse modo, é considerada como 

uma atividade que tem um custo e um rendimento e cujo produto é assimilável 

a uma mercadoria. (LAVAL, 2004, p. 4) 
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A sociedade assiste ao processo de neoliberação do sistema educativo com a 

padronização dos objetivos e dos controles, descentralização, mutação do gerenciamento 

educativo, investimento na formação dos profissionais da educação, conteúdo trabalhado por 

parte do alunado, em que todos respondem por uma política centrada na produtividade e na 

concorrência econômica. É a mercantilização da educação na perspectiva capitalista. 

A grande esperteza é transformar o campo da educação de um bem comum, em 

investimento lucrativo, e, ao mesmo tempo, retirar dela o poder de oferecer uma produção de 

conhecimento que seja promotora e defensora do pensamento crítico, livre e alternativo! Os 

estudantes são “presas” como consumidores da almejada mercadoria: a educação e são, 

também, receptores de um conhecimento que responda às lógicas neoliberais. 

O sociólogo Boaventura de Sousa Santos (2019, p. 31-32) com lucidez, comenta as fases 

que geraram aquilo que ele chama de “capitalismo universitário”. Essas fases têm ocorrido em 

vários países, e no Brasil, não tem sido diferente. 

Para Santos (2019), a primeira fase ocorreu com a degradação financeira da 

universidade pública, que trabalhou em cima dos salários dos professores e bloqueou a ascensão 

de carreiras, fato que permitiu o surgimento de universidades privadas com políticas de 

qualificação dos profissionais. Com isso, houve uma transferência massiva do investimento 

público para o privado. Uma segunda fase sintonizou-se com a política econômica que exigiu 

que a educação privilegiasse a formação da força de trabalho qualificada. A consequência foi 

negligenciar ou eliminar outros objetivos importantes. Na terceira fase, a grande jogada foi 

transformar as instituições da educação em mercado, onde os estudantes devem pagar para 

entrar, e os professores, mais competitivos, criando-se mecanismos quantitativos para medir a 

produtividade e tornando precárias as carreiras visando à competitividade. Uma quarta fase teve 

como preocupação a criação dos rankings na instituição de educação. Isso tem como objetivo a 

promoção do valor de mercado globalmente reconhecido. A preocupação é a globalização 

capitalista da educação. Uma quinta fase diz respeito à política educacional em que o sistema 

educativo não deve ser apenas um mercado capitalista, mas gerido como uma empresa 

capitalista privada. 

Não há dúvida de que o que conta, em primeiro lugar, é a rentabilidade na educação. No 

neoliberalismo, o ponto de partida é o mercado como realidade central, e tem como categoria 

teórica básica uma projeção ao infinito da realidade empírica do mercado.  

O grande objetivo é alcançar a competitividade perfeita e, consequentemente, o mercado 

perfeito. E a educação deve estar a serviço desse projeto neoliberal capitalista. Nesse cenário, 

não importa uma educação voltada para  a responsabilidade social em relação à pauperização,  
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à exclusão do povo, à destruição da natureza e da Casa Comum, mas, sim, a eficiência 

econômica.  

Frente a essa realidade, urge trabalhar por um desmercadorizar a educação. 

Desmercadorizar deverá ser, cada vez mais, neste tempo de financeirização, um imperativo 

incontornável se a sociedade quiser garantir o direito fundamental da educação para todos. Do 

contrário, a educação de qualidade se tornará uma mercadoria de luxo para poucos da 

sociedade. Por isso, é importante compreender o que se entende por mercadorizar: 

 

Desmercadorizar significa impedir que a economia de mercado estenda o seu 

âmbito a tal ponto que transforme a sociedade no seu todo numa sociedade de 

mercado, numa sociedade onde tudo se compra e tudo se vende, inclusive os 

valores éticos e as opções políticas. O imperativo de desmercadorizar envolve 

a promoção do mais amplo conjunto de inciativas, muitas delas já testadas 

pelo tempo e pela capacidade de criar bem-estar para os que nelas participam. 

Com algumas adaptações, as propostas pela desfinanceirização [...] estão hoje 

a ser avançadas em nível mundial. Constituem um dos núcleos centrais do 

objetivo de desmercadorizar a vida pessoal, social, política, cultural. 

(SANTOS, 2011, p. 145-146) 

 

A ação de desmercadorizar tem que considerar os direitos fundamentais, como a 

educação, um bem comum insusceptível de ser privatizado e mercantilizado. Não garantindo o 

acesso, de uma educação de qualidade, à grande maioria do povo. O projeto neoliberal atua 

também através da transnacionalização do mercado de serviços na área da educação. Enfim, 

essa política de neoliberalização da educação desfavorece o setor pobre da sociedade.  

Segundo Santos (2005, p. 28-29), a expansão do mercado, na área educacional, é 

presidida, entre outras, por ideias como: 

 a) as universidades conseguirão sobreviver se cultivarem as ideias mestras: sociedade 

de informação e economia baseada no conhecimento;  

b) o paradigma institucional que deverá reinar na área da educação, sobretudo da 

universidade, é o empresarial e, com isso, maximizar a rentabilidade;  

c) a economia baseada no conhecimento exige capital humano como condição de 

criatividade no uso da informação, de aumento de eficiência na economia de serviços e como 

condição de empregabilidade;  

d) na sociedade da informação, a gestão, a qualidade e a velocidade da informação são 

essenciais à competitividade econômica.  

Por isso, falar de liberdade acadêmica é assunto “fora de moda” para o pensamento 

neoliberal, por ser obstáculo à empresarialização da educação e à responsabilização da 

educação frente às empresas às quais presta serviços. Transformar a educação numa mercadoria 
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rentável é um imperativo irrenunciável e potencializador da transnacionalização de economia 

de mercado. 

A educação, para enfrentar o problema da mercantilização em vista de uma formação 

humanizadora, deverá enfrentar a irracionalidade da racionalidade do próprio sistema de 

mercado globalizado. E no sistema de mercado, encontramos as mercadorias rentáveis, e entre 

estas está a educação.  

Fundamental considerar uma questão séria a ser enfrentada, como a da idolatria do 

mercado. Em nome dessa idolatria, salve-se quem puder. (ASSMANN; HINKELAMMERT, 

1989, p. 198-290)  Exigem-se sacrifícios humanos, e por isso, cada vez mais, a educação tem 

que estar a serviço do mercado e não da garantia de vida humanizada para todos. Muitos, 

inclusive, que terão acesso à educação deverão adquirir conhecimento para acolitar a política 

do mercado como indivíduos na sociedade. Não existe numa educação que não defenda e 

promova a subjetividade alternativa, a preocupação de fundo pela formação do sujeito rebelde, 

solidário e transformador.   

Tratar da formação do sujeito, em tempo de mercantilização da educação, tem que levar 

a pensar num sujeito a partir de uma racionalidade que enfrenta a irracionalidade da 

racionalidade hegemônica e excludente. Nessa perspectiva, é possível pensar um processo de 

libertação que leva a recuperar o ser humano como sujeito. (HINKELAMMERT, 2006, p. 509-

510) 

 

 

2.3 A financeirização e a privatização: impacto sobre o sujeito no processo formativo 

 

Na atual ordem sistêmica capitalista, (re)produzida e dinamizada a partir do capitalismo 

financeiro, a financeirização decorrente encontra uma oportunidade de crescimento também a 

na esteira do capitalismo cognitivo. Ou seja, 

 

[...] a acumulação essencial do capitalismo contemporâneo é a acumulação 

cognitiva, assumida no sentido lato, compreendendo o conhecimento, a 

informação, a comunicação, a criatividade, em suma, as atividades da mente. 

É papel central dessa acumulação que diferencia o capitalismo cognitivo do 

período histórico do qual recentemente saímos, o capitalismo industrial. Neste 

último contexto, a acumulação é centrada principalmente no capital físico e 

na organização do trabalho. No período pós-industrial (ou cognitivo), o 

investimento físico e a organização do trabalho não desaparecem, mas não são 

mais centrais e não constituem mais a orientação essencial da acumulação e 

do progresso. (PAULRÉ, 2011, p. 235-236) 
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O constatável é a implicação mútua entre a financeirização e a esfera da educação, neste 

tempo de uma acumulação que é essencialmente imaterial. Por isso, pode-se compreender que 

ocorre uma espécie de coevolução do capitalismo cognitivo e o processo de financeirização. 

Não se pode tratar o capitalismo cognitivo como uma hipótese alternativa àquela do surgimento 

do capitalismo financeiro; pelo fato de que a financeirização encontra uma oportunidade e uma 

justificação desde o contexto do capitalismo cognitivo. 

Ao tratar da formação do sujeito, desde a consideração do capitalismo cognitivo, exige 

compreender o processo de subjetivação vinculado ao dispositivo do endividamento, além, do 

exemplo da precariedade existencial e estrutural. Em muitas situações, não se promove e nem 

se garante um mínimo de dignidade para a maioria do povo. Ao que parece, contribui-se para 

uma subsunção da vida que pode ser compreendida por um comportamento subjetivo alinhado 

a um processo de exploração implementado pelo endividamento e uma subjetividade 

individualista corroborada por um sistema educacional. 

Ocorre um modelo de governança controlador do comportamento do indivíduo através 

da dívida, considerada como uma ferramenta disciplinar indireta que controla e sujeita o 

indivíduo a uma biopolítica a qual revela sua eficácia pelo regramento de sanções e processos 

normativos. A dívida não compreendida mais como um termo contábil e econômico. Fala-se, 

inclusive, do sujeito da dívida. Eis o que afirma Rodrigo Diaz de Vivar y Soler (2016, p. 7) a 

respeito disso: 

 

Nesse sentido, a dívida se torna o elemento categórico de um dispositivo 

confessional de adestramento das subjetividades capturando modos de 

resistência no contexto do mundo contemporâneo. O alastramento da crise 

financeira não coloca sob suspeita a soberania dos territórios somente, mas 

intensifica formas de governamentalidade delimitadas pelo modo 

neoliberalista de se pensar as relações e as práticas sociais. Fina película de 

assujeitamento, portanto, responsável por impelir o sujeito em constituir-se 

para além de qualquer outro projeto que não o Capital. 

 

Quando se aprofunda a respeito da educação, neste tempo de capitalismo cognitivo, vem 

à tona a reflexão a financeirização e a privatização dos direitos sociais. Ocorre um deslocamento 

dos direitos sociais para a esfera das dívidas sociais.  

Não existe para o povo, sobretudo, os mais empobrecidos e excluídos da sociedade, a 

garantia de acessos aos direitos sociais. Inclusive esse setor da sociedade, destituído de qualquer 

sistema jurídico ou político que o proteja do endividamento, deverá carregar consigo o 

“mantra”: “crédito é força, dívida é culpa”. 
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 A dívida, que surge como força punitiva aos indivíduos, promove a produção de 

“sujeitos” obedientes a uma lógica política de vida pela qual se sentem responsáveis, além de 

vítimas do sistema e das frustrações, consequência das crises financeiras vivenciadas. O 

indivíduo vive o perverso processo social que se dá pelo jogo da relação entre culpa e 

endividamento. Em outras palavras, pode-se dizer, de acordo com Vivar y Soler (2016, p. 8): 

 

A obrigação em ter de honrar seus compromissos leva um número cada vez 

maior de sujeitos a abrir mão de um envolvimento com a política, com a 

cidadania e com a ética uma vez que o dispositivo do endividamento é 

profundamente controlador dos desejos e afecções inibindo qualquer potência 

criativa por parte do sujeito. A financeirização da vida é, portanto, um 

dispositivo agregado à lógica do mercado neoliberal que procura, a todo custo, 

intensificar o controle dos processos de subjetivação do sujeito, já que ela se 

baseia na propagação de discursos referentes a uma esperança quase 

escatológica por parte do indivíduo em acordar e não possuir dívida alguma, 

ou pelo menos, passar um único dia de sua curta existência sem ter de colocar 

a mão na carteira para sacar seu cartão de crédito. 

 

Tudo aponta para uma concepção do indivíduo a partir da subjetividade em que o 

critério que se destaca é o da mercantilização ou comercialização, sendo que o valor de uma 

pessoa não se dá mais por referências éticas, religiosas ou políticas, e, sim, pela capacitação do 

indivíduo em converter suas práticas e projetos em potenciais financeiros, o que contribuirá 

para a capacidade de se endividar e, ao mesmo tempo, sair do endividamento.  É possível, 

inclusive, é possível afirmar que pagar dívidas torna-se o “absoluto” recurso estatutário para 

que o “sujeito” construa sua identidade social. 

Além da subsunção da vida pelo fator endividamento, o indivíduo também é explorado 

pela subjugação social. 

 

A subjugação social é precisamente a produção da subjetividade apropriada 

pelo capital, no próprio momento em que o sujeito trabalhador está livremente 

envolvido no processo de valorização, já que nele ele vê ou, melhor, tem a 

ilusão de ver sua própria realização. ‘A sujeição social, como resultado de 

sujeitos individuais, dá-nos uma identidade, um gênero, uma profissão, uma 

nacionalidade. Ele constitui uma armadilha semiótica significativa e 

representativa da qual ninguém escapa’ (M. Lazzarato). No capitalismo 

biocognitivo, as técnicas de sujeição mobilizam formas de representação (a 

arte, por exemplo) e práticas discursivas, estéticas e visuais. Elas encontram 

realização no conceito de capital humano, capazes de assumir sua própria 

responsabilidade individual e, no caso de fracasso, de se sentir ‘culpados’ e 

‘em dívida’. A figura que melhor representa esse processo de subjugação é, 

ao mesmo tempo, o trabalhador autônomo e o consumidor. (FUMAGALLI, 

2016, p. 19) 
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Se os direitos sociais forem controlados pelas empresas e bancos privados, esse controle 

se dará através da financeirização que faz dos direitos sociais, educação no meio, uma fonte de 

rentabilidade. Não há dúvida de que riscos ocorrem, conforme está explicitado a seguir: 

 

Os riscos são os mesmos colocados aos da concorrência mercantil: há 

investimento naquilo que pode se tornar rentável e o investimento é 

intermitente de acordo com os interesses dos grupos financeiros. Certamente 

algumas áreas da educação receberão maiores investimentos que outras, 

ampliando a desigualdade entre campos de produção de conhecimento. O que 

podemos esperar da produção de conhecimento e formação profissional cada 

vez mais sob controle do capital? (CATINI, 2019, p. 13) 

 

Diante desse contexto de financeirização e privatização rentáveis, o sujeito está, 

impreterivelmente, submetido a uma constante violência, não mais como sujeito de direitos, 

mas, sim, como objeto da intervenção, de confinamento e de um monitoramento social 

constante pelo mercado ou empresa, governo e instituições educativas. A educação é mais uma 

mercadoria rentável, e por isso, investe-se nela visando à lucratividade. 

O impacto sobre a constituição do sujeito, desde o poder da financeirização é grande. 

Fica, por isso, complicado falar de autonomia pessoal, individualidade respeitada, liberdade 

promovida, cidadania garantida. Exalta-se o individualismo, a mercantilização de tudo, a 

exclusão dos considerados inadaptados ou inapropriados para esse mundo de privatização e 

financeirização. Frente a isso, fica uma tarefa única e fundamental para a educação que é 

trabalhar em prol da formação do sujeito livre, alternativo num processo de libertação. 

Uma questão a esclarecer diz respeito ao que se pode entender por financeirização da 

educação. Entendendo que é natureza própria do capitalismo a acumulação, o que importa é 

saber que essa acumulação, como modo da sociedade, se projeta no futuro, concebe o progresso 

e tem a ver hoje, de forma determinante, com o cognitivo. Essa acumulação cognitiva vive uma 

hibridização com a financeirização. Temos por financeirização a conceituação do economista 

Bernard Paulré (2011, p. 259-260): 

 

Sugerimos uma definição mais qualitativa que quantitativa: tem-se 

financeirização no momento em que as lógicas financeiras prevalecem sobre 

as lógicas econômicas; dito de outro modo, no momento em que os 

comportamentos são menos focalizados nos valores do fluxo econômico e 

mais sobre a evolução das vozes do estado patrimonial. A financeirização se 

traduz numa ‘patrimonialização’ dos comportamentos. 

 

Também de acordo com Michael Peter (2016, p. 11), pode-se afirmar que a 
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[...] financeirização é um termo que descreve um sistema ou um processo 

econômico que tenta reduzir todo valor que é trocado (seja tangível, 

intangível, futuro ou presente, promessas, etc.) a um instrumento financeiro 

ou a um derivativo de um instrumento financeiro. A intenção original da 

financeirização é poder reduzir qualquer produto ou serviço de um trabalho a 

um instrumento intercambiável. É um aspecto da maior simbolização, 

matematização, e informatização dos mercados financeiros que são tendências 

dentro do capitalismo do conhecimento. O neoliberalismo é uma expressão do 

poder da fiança que ganhou ritmo com a internacionalização do capital e a 

globalização dos mercados. 

 

Uma tarefa para a educação no processo formativo do sujeito, neste tempo em que a 

financeirização é o modelo atual do comando capitalista, tem a ver com o chamado rentismo 

das finanças. O capital que o dinheiro mobiliza, mundialmente, torna-se uma poderosa 

ferramenta para a governança dos povos. E, aqui, fica a questão: como dar à luz sujeitos que 

lutam contra um rentismo absoluto que se opõe a um processo democrático coparticipativo, e 

que tem possibilitado a exploração, exclusão e invisibilidade social dos mais pobres e 

vulneráveis? E pensando-se em sujeito, há que agilizar uma prática de acordo com estas 

preocupações: 

 

Em primeiro lugar, reintroduzir um sujeito: entre quem e quem se dão as lutas 

quando o rentismo mistifica o comum da produção social? Um sujeito, diria-

se, uma força antagônica, multitudinária, que tem a capacidade de demolir a 

rigidez do biopoder (ou a injustiça do necropoder) exercido em nome do 

rentismo absoluto. Mas como se constrói esse sujeito? Pode-se construir 

somente mediante a imposição de um terreno de luta baseado, estruturado, 

orientado pelo rentismo relativo. Mas como alcançar esse objetivo? Só se pode 

alcançá-lo por meio da construção de um sujeito em luta. O rentismo é 

transformado em relativo quando é submetido à democracia das lutas. 

Convém, portanto, conduzir lutas que levem à construção desse sujeito. 

(NEGRI, 2011, p. 360-361) 

 

Considerando o que foi citado acima, surge, necessariamente, uma demanda para a 

educação alternativa - que é o recompor e o reestruturar o trabalho intelectual - que tem como 

horizonte o sujeito político que assuma, ativamente, uma prática crítica no terreno do rentismo 

controlado pelo campo das finanças. Prática que deveria ser como um compromisso na luta em 

torno do rentismo. Caso contrário, que sujeito poderá a educação formar que seja ator político 

ético, responsável e transformador? Ou seja, o fundamental é a ação que tenha como meta não 

apenas o poder ou a mudança dos mecanismos de reprodução da sociedade, mas a reapropriação 

do comum e o favorecimento de uma prática democrática participativa. 

O sujeito terá sempre, como grande utopia, a democracia participativa que viabiliza e 

promove compromissos pela transparência, visando à emancipação, sobretudo, dos sobrantes, 
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insignificantes, invisíveis e excluídos na e da sociedade contemporânea. Nesse contexto, 

afirma-se: 

 

A democracia pode e deve destruir o rentismo absoluto para alcançar aquela 

potência e aquela força necessárias para desenvolver a luta contra o rentismo 

relativo. O rentismo absoluto, depois de ter sido a figura inicial e violenta da 

ascensão capitalista, é agora a figura da exploração capitalista que vive no 

mais alto nível de desenvolvimento: é a figura da exploração do comum. Em 

meio a contradições da relação entre comando e comum, a fim de que a 

contradição exploda, é esse o caminho a percorrer. Sabendo-se bem que não 

há nenhuma dialética que possa resolver esse problema. Só o pode a 

democracia, quando essa se tornar absoluta, isto é, quando nela se operar o 

reconhecimento de que cada um é necessário ao outro porque é igual no 

comum [...]. (NEGRI, 2011, p. 363) 

 

O sistema capitalista neoliberal ao implementar os aspectos da financeirização e da 

privatização, traz à tona o seguinte problema: se a educação é um direito humano, e se os 

direitos humanos são vivenciados desde a política da privatização, como favorecer a educação 

para todos e uma educação alternativa à lógica neoliberal? E entende-se por direitos humanos 

todos aqueles que dizem respeito à vida concreta, isto é, os  direitos econômicos-sociais. 

 Abolir a educação como um direito humano garantido para todos, sobretudo, para os 

pobres e excluídos, é a maneira para resolver o que se considera distorções do mercado. “O 

mercado é transformado em único valor superior diante do qual todos os valores considerados 

‘inferiores’ são sacrificados. Essa concepção altera também nosso modo de ver uma sociedade 

alternativa possível.” (HINKELAMMERT, 2014, p. 116-117)  

Quando se faz convergir a financeirização e a privatização como política no campo da 

educação e que tem como lógica a maximização dos lucros, a educação, como direito humano, 

é abolida, porque os direitos humanos mais elementares não sobreviverão. É nesse fato que se 

deve focar a educação como formadora de um sujeito humanizado que saiba lutar contra a 

política de financeirização e privatização que faze da educação uma mercadoria garantida para 

os privilegiados da sociedade capitalista. A educação não pode ser uma propriedade privada e 

financeiramente controlada pelos poderosos da sociedade.  

 

 

2.4 A educação e os impasses atuais do neocolonialismo e do patriarcalismo 
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A educação que visa trabalhar seriamente na formação do sujeito humanizado e rebelde 

à idolatria do mercado, alternativo socialmente e libertador em relação a tudo aquilo que 

desumaniza a vida em geral, não poderá deixar de passar por mudanças epistemológicas.  

     Importante educar desde epistemologias que ajudam a combater estruturas neocoloniais 

e heteropatriarcais que não promovem e nem defendem a vida na Casa comum.   

Caso não se trabalhe na perspectiva de uma epistemologia alternativa frente à 

dominante, dificilmente chegar-se-á a mudança social. É impossível haver justiça social sem 

ter, ao mesmo tempo, um trabalho através da justiça cognitiva justa, o que equivale a garantir 

uma justiça entre os diversos conhecimentos. Santos e Meneses (2009, p. 12) afirmam: 

 

[...] as alternativas à epistemologia dominante partem, em geral, do princípio 

que o mundo é epistemologicamente diverso e que essa diversidade, longe de 

ser algo negativo, representa um enorme enriquecimento das capacidades 

humanas para conferir inteligibilidade e intencionalidade às experiências 

sociais. A pluralidade epistemológica do mundo e, com ela, o reconhecimento 

de conhecimentos rivais dotados de critérios diferentes de validade tornam 

visíveis e credíveis espectros muito mais amplos de ações e de agentes sociais. 

Tal pluralidade não implica o relativismo epistemológico ou cultural mas 

certamente obriga a análises e avaliações mais complexas dos diferentes tipos 

de interpretação e de intervenção no mundo produzidos pelos diferentes tipos 

de conhecimento. [...] Designamos a diversidade epistemológica do mundo 

por epistemologias do Sul. O Sul é aqui concebido metaforicamente como um 

campo de desafios epistêmicos, que procuram reparar os danos e impactos 

historicamente causados pelo capitalismo na sua relação colonial com o 

mundo. 

 

Quando a educação se debruça com a questão do conhecimento, é preciso ter presente 

que o conhecimento é o grande fator responsável pelas ideias que comandam o ser humano na 

sociedade, afirma Jessé Souza (2018, p. 13): 

 

Como nunca refletimos sobre este fato fundamental, que se torna ‘natural’ e 

deixa de ser refletido como o ato de respirar e andar, pensamos que as ideias 

são coisas apartadas que ficam nos livros e que não influenciam a vida real. É 

isso que nos imbeciliza e nos faz presas de todos os podres poderes 

interessados na reprodução dos privilégios que estão ganhando. Não refletir 

sobre as ideias que nos guiam é não refletir sobre a vida que se leva. 

 

A mente humana foi e continua sendo colonizada por poderes fetichizados, sagrados 

vindos de pessoas e instituições, como Igrejas, escolas, universidades, famílias, mídia, 

organizações políticas etc. (SOUZA, 2017, p. 39-40). Poderes que favorecem a legitimidade da 

injustiça social, da exploração e da exclusão de um setor amplo da sociedade pela elite nacional 

e internacional. Sem uma des-elitização do conhecimento fica inviável, para não dizer 
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impossível, a educação proporcionar uma formação do sujeito que contribua com uma práxis 

alternativa. Os centros educativos, geralmente, são coniventes e propagadores do discurso do 

colonialismo, ou melhor, de uma ideologia que defende valores e princípios que legitimam e 

justificam os privilégios de um sobre o outro, a dominação social de um estrato sobre o outro, 

acobertando, com isso, a naturalização da desigualdade social. Esses centros, geralmente, fazem 

o jogo político-ideológico dos que sempre dominaram e venceram, a partir do controle das 

ciências. Por isso, 

 

Quem controla a produção das ideias dominantes controla o mundo. Por conta 

disso também, as ideias dominantes são sempre produto das elites dominantes. 

É necessário, para quem domina e quer continuar dominando, se apropriar da 

produção de ideias para interpretar e justificar tudo o que acontece no mundo 

de acordo com seus interesses. No mundo moderno, a dominação de fato tem 

que ser legitimada cientificamente. Quem atribui prestígio hoje em dia a uma 

ideia é o prestígio científico, assim como antes era o prestígio religioso ou 

supostamente divino. É a ciência hoje, mais que a religião, quem decide o que 

é verdadeiro ou falso no mundo. (SOUZA, 2017, p. 25) 

 

Para Homi K. Bhabha (2005), o discurso colonial é responsável pela manutenção da 

colonialidade que continua, que tem um traço importante na construção ideológica da alteridade 

que é a fixidez. “A fixidez, enquanto signo da diferença cultural/histórica/racial no discurso do 

colonialismo, constitui um modo paradoxal de representação: conota rigidez e uma ordem 

imutável, bem como desordem, degeneração e repetição compulsiva” (BHABHA, 2005, p. 

143). 

Outro elemento importante para a estratégia do discurso colonial é o estereótipo. O 

estereótipo permeia o conhecimento e a identificação do outro, e, mas que não deixa de ser 

construído graças ao processo de ambivalência. Pela ambivalência, segundo Bhabha, é 

assegurada a validade do discurso colonial pela estratégia de garantir a “[...] repetibilidade em 

diferentes conjunturas históricas e discursivas; enforma as suas estratégias de individuação e 

marginalização; produz esse efeito de verdade fundado numa teoria das probabilidades e numa 

previsibilidade” (BHABHA, 2005, p. 144). Essa ambivalência tem que se constituir num 

regime de excesso em relação ao que pode ser logicamente construído e empiricamente 

provado. Excesso que determina o poder de seguir discriminando, marginalizando e 

descartando por conta do sexo, da raça, do social e do periférico. 

Para mostrar o desafio que se tem diante da ambivalência produtiva do objeto do 

discurso colonial, sem se sujeitar as representações a um juiz normalizador, o pensador Bhabha 
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aponta para a necessidade de compreender o processo de subjetivação. Quanto a isso, esse 

pensador diz que 

 

O reconhecimento do estereótipo como um modo ambivalente de 

conhecimento e de poder exige uma resposta teórica e política que desafie os 

modos deterministas ou funcionalistas de conceber a relação entre discurso e 

política. A analítica da ambivalência questiona posições dogmáticas e 

moralistas no que respeita ao significado da opressão e da discriminação. A 

minha leitura do discurso colonial sugere que o ponto de intervenção deveria 

ser deslocado do reconhecimento imediato das imagens positivas ou negativas 

para uma compreensão dos processos de subjetivação que o discurso 

estereotípico torna possíveis (e plausíveis). Julgar a imagem estereotipada 

com base numa normatividade política prévia equivale a rejeitá-la e não a 

desloca-la, algo que só é possível fazer-se, se nos confrontarmos com a sua 

efetividade, isto é, com o repertório de posições de poder e de resistência, 

dominação e dependência que constroem o sujeito da identificação colonial 

(tanto o colonizador como o colonizado). (BHABHA, 2005, p. 144) 

 

Como um primeiro desafio, para se trabalhar a partir de uma epistemologia alternativa 

ou epistemologia do Sul, tem-se o imperativo do descolonizar. 

 

Descolonizar é um imperativo bem difícil de concretizar. Por um lado, há 

quem pense que a descolonização já teve lugar e que por isso o colonialismo 

é um fato do passado. Por outro lado, mesmo admitindo que o colonialismo 

continua a existir sob outras formas, é sempre possível confundi-lo com outras 

relações de poder desigual ou justifica-lo em nome de valores ou de exigências 

prioritárias. Colonialismo é toda a relação de opressão assente na inferioridade 

supostamente natural, racial ou étnico-cultural do oprimido. (SANTOS, 2011, 

p. 142) 

 

A necessidade de descolonizar a epistemologia não pode ser desprezada ou minimizada. 

E por que, então, é importante implementar e defender a descolonização epistemológica? 

Devido à razão de que as epistemologias do Sul ou alternativa sempre foram tratadas como 

objeto e não como sujeito epistemológico pelas epistemologias eurocêntricas, o que dificulta 

pensar um sujeito humano alternativo-transformador da realidade visando à humanização. Uma 

educação trabalhada por uma epistemologia que não leva a uma transformação social será uma 

educação a serviço do status quo reinante. 

 

Um sujeito é aquele que pode representar o mundo como seu. Se podemos 

representar o mundo como nosso, podemos transformá-lo. Se o conhecimento 

que temos do mundo não nos permite representá-lo como nosso, tão pouco 

podemos transformá-lo. E, de alguma maneira, as ciências sociais e o 

pensamento do Norte global criaram essa ideia que mantém grande parte da 

população do mundo a sentir-se exilado no seu próprio mundo. Sentem-se do 

lado errado da história porque lhes foi negada a capacidade de representar o 



88 

 

mundo como seu. E essa é, no fundo, a grande tarefa de uma nova 

epistemologia, de uma nova política: permitir que mais pessoas tenham acesso 

a esta grande possibilidade de poder representar o mundo como seu e, 

consequentemente, poder transformá-lo. (SANTOS, 2018a, p. 102) 

 

A epistemologia do Sul, ou alternativa transformadora, não pode deixar de ser uma 

epistemologia política. Isso no sentido de que uma epistemologia que promove uma 

transformação estrutural na sociedade, necessariamente, tem que se opor a toda política que 

descredibiliza os conhecimentos que se opõem à ordem societária estabelecida.  

Destarte, uma educação que tem como meta, entre outras, a formação do sujeito humano 

tem que trabalhar pela emancipação epistêmica dos sempre dominados e vencidos pelo 

colonialismo e pela colonialidade.  Entende-se que a colonialidade tem como política primeira 

manter as relações coloniais e o processo de dominação e exploração dos povos. 

Na questão da colonialidade, Paulo Freire comenta sobre a invasão cultural. Para ele, a 

invasão cultural permite a conquista, a manutenção da opressão e a inferiorização e posse  - do 

invadido. Por isso, é fundamental uma educação não reflexa do mundo dos invasores, 

opressores. (FREIRE, 1978, p. 188-189) 

Para viver a emancipação epistêmica, exige-se que os povos do Sul passem pela 

experiência da descolonização e descolonialidade; vale dizer, sem uma descolonização do 

conhecimento, fica impraticável nortear uma experiência com o sonho do nascimento do sujeito 

humano. Em outras palavras, 

 

Descolonizar o conhecimento passa por uma revisão crítica de conceitos 

centrais, hegemonicamente definidos pela racionalidade moderna – estrutura 

de saber que legitima a expansão do projeto civilizacional moderno ocidental 

no mundo -, como história, identidades, conhecimento, cultura, entre outros. 

A luta pela descolonização e a aposta descolonial sublinham que se trata, 

acima de tudo, de lutas pelo controle da consciência, pela libertação da 

opressão do conhecimento enquanto monocultura. (SANTOS, 2018a, p. 105-

106) 

 

Para a educação assumir o compromisso pela formação do sujeito em processo de 

humanização, ela não poderá desconsiderar a descolonização do conhecimento, ou seja, 

viabilizar uma ação que enfrente o epistemicídio colonial. Enfrentar esse trabalho contra o 

epistemicídio visando à descolonização do conhecimento é possível a partir das seguintes 

premissas:  
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1. Uma educação na perspectiva do conhecimento desde o Sul global – A educação 

deverá partir de um Sul geopolítico, e não geográfico, que favoreça uma 

transformação sóciopolítica em relação a tudo que vem desfavorecendo a vida em 

geral. Isso implica um conhecimento desde a vida e ótica dos vitimados pela 

exploração e exclusão que têm ocorrido pela colonização cultural, política e social, 

em outras palavras, deve-se construir uma epistemologia ou um conhecimento 

desde um Sul que fomente e promova a libertação dos povos oprimidos e excluídos. 

Libertação que não pode deixar de ser também autotransformação; caso contrário, 

não se construirá uma epistemologia libertadora para os sempre vencidos da história 

(SANTOS, 2018a, p. 112-116); 

2. A compreensão nortecêntrica do mundo não é absoluta - A compreensão do 

mundo não pode estar aprisionada por uma visão de mundo a partir da modernidade 

nortecêntrica ou eurocêntrica. O Norte sempre foi imperialista em relação ao Sul 

geográfico, preferencialmente, em relação aos povos vulneráveis. Situação que tem 

provocado um descrédito do conhecimento desses povos milenares. Uma forma de 

desconsiderar um trabalho do sujeito social alternativo é combatendo todo 

conhecimento alternativo em relação ao conhecimento que sempre foi hegemônico 

e considerado o único verdadeiro e válido. Nesse sentido, lembra Santos (2008, p. 

108): “se não houver justiça entre os conhecimentos produzidos no mundo, não é 

possível justiça social no mundo”. Por isso, a formação do sujeito social exige 

considerar a diversidade do pensamento ou saberes; 

3. Entre a diferença e a igualdade - Outro elemento importante contra um 

epistemicídio que coloniza o campo da educação diz respeito ao combate contra um 

conhecimento que não reconhece e, ao mesmo tempo, descaracteriza, inferioriza e 

persegue as diferenças (culturais, afetivo-sexuais, étnicas, sociais). Um poder 

político hegemônico instalado em alguns Estados, instituições, organizações sociais 

que negam, reprimem e até assassinam as diferenças, em nome de crenças 

religiosas, ideologias políticas, superioridade de algumas raças humanas, 

fundamentação a partir da ordem natural, entre outros. Por isso, a importância de 

criar uma epistemologia que possibilite a garantia e a defesa da diversidade, e que 

dê suporte na potencialização de alianças capazes de desafiar estruturas de poder, 

cada vez mais forte, que agride, discrimina o outro; ou seja, o diferente (SANTOS, 

2018, p. 116-117). Trabalhar a favor do conhecimento alternativo é imprescindível! 
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Quantos seres humanos ou grupos humanos têm sofrido, por exemplo, por uma 

cultura da “naturalização das diferenças que ocultam hierarquias, das quais a 

classificação racial, a étnica, a sexual [...] são as mais persistentes. [...] E mais: a 

hierarquia não é a causa das diferenças, mas sua consequência, porque os são 

inferiores [...] o são ‘por natureza’” (SANTOS, 2007, p. 30); 

4. Compreensão mais ampla e plural do mundo - Essa premissa aponta para a 

necessidade não apenas de um conhecimento novo, mas sim de uma refundação das 

ciências (humanas, sociais, políticas), no que elas necessitam ser superadas a 

respeito do viés nortecêntrico; vale dizer, é preciso avançar em um novo modo de 

produção do conhecimento – um pensar alternativo às alternativas. “As ciências 

sociais modernas, sobretudo a partir do século XIX, permitiram uma representação 

do Norte global a partir da sua autorrepresentação” (SANTOS, 2018a, p. 117), o 

que lembra ao Sul como é fundamental criar uma representação global que possa 

se opor à do Norte, ou até mesmo paralela ao Norte, dado que, “Esta capacidade de 

criar uma representação de si próprio significa que os conhecimentos, os conceitos, 

as metodologias, as teorias desenvolvidas a partir do Norte permitem que o Norte 

global experimente o mundo como seu e tenha capacidade de o transformar” 

(SANTOS, 2018a, p. 117). 

 

Outro desafio são os mecanismos herdados do patriarcalismo e do antropocentrismo.  

Compreender a exploração, a dominação e a exclusão que influenciam os sistemas culturais, 

políticos, religiosos e econômicos exige aprofundar premissas, princípios, paradigma, credos e 

valores produzidos por mecanismos patriarcais e antropocêntricos. 

A origem e a evolução dos mecanismos patriarcais e antropocêntricos pertencem a uma 

história de milênios de anos. Pelo ano 5000 a.C., a Europa e o Oriente Médio conheceram o 

patriarcado, vindo, provavelmente, da Ásia Central. Segundo alguns pesquisadores, o 

patriarcado deve ter ganhado posição de domínio na experiência do pastoril pelos homens. 

 

Quando os homens começaram a observar e a entender os processos de   

reprodução animal, eles se tornaram conscientes de seus próprios papéis na 

reprodução. Isso eventualmente levou a uma mudança em sua relação com a 

natureza, e a uma nova divisão de trabalho entre os sexos. Nas sociedades 

nômades do semiárido, o papel tradicional desempenhado pelas mulheres de 

coletoras de alimentos se tornou algo secundário. E por causa disso as 

mulheres foram relegadas a um papel subordinado, que envolve largamente o 

cuidado com as crianças. E um novo modo de produção baseado na coerção, 
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no controle e na manipulação começou assim a funcionar e a se desenvolver. 

(HATHAWAY; BOFF, 2012, p. 120) 

   

Devido ao aperfeiçoamento de práticas agrícolas, houve o excesso da produção de 

alimentos e, com isso, o crescimento da riqueza. Realidade que deu origem à guerra como forma 

de usar a força para pilhar a produção de outros, e não produzir por si mesmo. Tudo contribuiu 

para que o homem tivesse o monopólio das armas e, ao mesmo tempo, uma concentração de 

poder e de prestígio e, consequentemente, o avanço do patriarcado (HATHAWAY; BOFF, 

2012, p. 121). E ainda, o modelo do capitalismo moderno representa uma forma sofisticada e 

exploradora do patriarcado e do antropocentrismo androcêntrico. 

Sendo assim, uma educação que responde a uma política capitalista terá em seu viés 

ideológico a possibilidade grande de respaldar ou ser conivente com um patriarcalismo 

mascarado e explorador. Ao mesmo tempo, o patriarcado, como sistema sociocultural unificado 

em prol da exploração e da dominação, serviu de base para a fundação e a construção do 

capitalismo. Há um condicionamento mútuo e uma política de correspondência entre o 

patriarcalismo e o capitalismo. 

A pesquisadora Maria Mies chega a argumentar que “[...] o capitalismo não pode existir 

sem o patriarcado. A acumulação capitalista é baseada na apropriação da riqueza produzida 

pela natureza, pelas mulheres e pelos pobres (especialmente os não europeus)” (HATHAWAY; 

BOFF, 2012, p. 129). 

Trabalhar a formação do sujeito em Educação, sem compreender a correspondência e a 

articulação do antropocentrismo e do capitalismo, contribui para uma reflexão e uma prática 

educativa pouco consistentes e relevantes para os desafios a serem enfrentados. Desafios 

sobretudo no que diz respeito à formação de sujeitos alternativos às práticas dominadoras e 

excludentes. Uma subjetividade colonizada, por exemplo, por uma visão patriarcal e uma visão 

eurocêntrica do ser humano, contribuirá com o capitalismo que tem explorado o trabalho dos 

mais vulneráveis (ex.: mulheres pobres e negras; o tráfico sexual de mulheres; a exploração dos 

povos do Sul). 

 

 

2.5 A privatização na educação brasileira 

 

No Brasil, é visível a política de privatização em vários setores da sociedade, e entre 

esses setores, está o da educação. Os principais grupos que operam no campo da educação, por 
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exemplo, no ensino superior, e alguns entrando também para o ensino fundamental, podem ser 

classificados em três tipos:  

 

a) empresas de capital aberto brasileiras (sociedades anônimas) com inserção 

no mercado de ações (BM&FBovespa): Kroton/Anhanguera (que se fundiram 

em 2014), Estácio, Ânima e Ser Educacional; b) grupos internacionais que 

passaram a adquirir instituições de ensino superior privadas no Brasil: Laureate 

Education (conglomerado estadunidense de universidades) e Wyden 

Educacional (empresa de capital aberto pertencente ao grupo Adtalem Global 

Education, oriundo dos Estados Unidos); e c) grupos educacionais que ainda 

não abriram o capital no mercado de ações: Universidade Paulista (UNIP), 

Universidade Nove de Julho (Uninove), Universidade Cruzeiro do Sul 

(Unicsul) e Universidade Tiradentes. (CHAVES, 2019, p. 69)  

 

As instituições da área da educação, no que diz respeito à sua expansão, recebem 

incentivo ou são estimuladas pelo governo. Essas instituições se sentem atraídas para o 

investimento devido, por exemplo, à imunidade/isenção fiscal; à isenção da contribuição 

previdenciária concedida às instituições filantrópicas, Fundo de Financiamento Estudantil 

(Fies), empréstimos a juros baixos pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social).  

Também a disputa pelo conteúdo das políticas educacionais tende a se acirrar por conta, 

por exemplo, dos cortes nos fundos públicos e a tendência conservadora. Entre os agentes 

privados que entram fortemente no campo educativo, ganham destaque os filocapitalistas que 

não ocultam a sede pelo lucro no campo educacional.  

 Existe também um estreitamento da relação entre Ministério da Educação (MEC), 

Instituto Ayrton Senna (IAS) e Organização para Cooperação e Desenvolvimento (OCDE) 

desde 2016. Isso tem favorecido para as políticas educacionais brasileira o apoio de agentes 

privados, mas,  ao mesmo tempo, acentua a precarização e a marginalização de uma educação 

mais responsável voltada para os setores mais empobrecidos e excluídos da população. A isso, 

soma-se a aprovação da Emenda à Constituição (PEC) 241 de 2016, que restringe, por 20 anos, 

os gastos públicos , o que contribui para limitar os gastos com a educação.  

A privatização da educação, termo que substitui o de mercantilização, a partir do século 

XX é incamuflável. Apesar de que não é possível deixar de constatar que, por trás da 

privatização, está a política econômica por uma mercantilização como fonte de lucratividade. 

Educação é fonte de rentabilidade, sobretudo para os grandes grupos econômicos. 

A educadora Vera Lúcia J. Chaves, ao tratar da questão da financeirização da educação 

na experiência do privado-mercantil, afirma: 
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No contexto do capitalismo financeiro, a educação deixou de ser direito social 

e foi transformada em serviço altamente lucrativo, favorecendo a expansão do 

setor privado-mercantil no Brasil. A expansão do ensino superior por meio do 

setor privado-mercantil dever ser analisada nesse contexto global de 

valorização do capital. É a partir da ‘mundialização financeira do capital’ que 

se consolida o atendimento educacional via grandes empresas, cujo objetivo é 

declaradamente o lucro. A financeirização no âmbito das empresas 

educacionais no Brasil se deu à medida em que a lógica dos negócios passou a 

ser marcada pela especulação, ou seja, ‘por decisões de compra (venda) de 

ativos comandadas pela expectativa de revenda (recompra) com lucros em  

mercados secundários de ações, imóveis, moedas, créditos, commodities e 

vários outros ativos’. Essa nova lógica financeira das Instituições de Ensino 

Superior (IES) mercantis, acompanhada de outras estratégias organizacionais 

na gestão delas, favorece a oligopolização do setor e são incompatíveis com os 

princípios que norteiam os processos educativos. (CHAVES, 2019, p. 67-68) 

 

Ao procurar aprofundar sobre a privatização, é importante saber em que dimensões ela 

acontece.  Segundo a educadora Theresa Adrião, a privatização é implementada, ou melhor, 

identificada através das três dimensões: gestão, oferta e currículo. (ADRIÃO, 2018), p. 10-20)  

No tocante à oferta educacional ocorre, por exemplo, um financiamento público a 

organizações privadas através de subsídio a ela por meio de convênios, contratos/termos de 

parceria entre governos e organizações privadas, com incentivos fiscais. A oferta privada tem 

como finalidade a lucratividade; oferecendo aulas particulares e tutorias. 

 Quanto à dimensão da Gestão da educação pública, tem ocorrido a transferência da 

gestão escolar para Organizações com fins de lucro; a transferência da gestão escolar para 

Organizações sem fins lucrativos, ou gestão por cooperativas de trabalhadores e de pais. Na 

dimensão do Currículo, ocorre compra ou adoção, através do poder público, de desenhos 

curriculares, tecnologias educacionais, sistemas privados de ensino (SPE), elaborados pelo 

setor privado.  

Comentando as três dimensões, esclarece Theresa Adrião: 

 

A primeira dimensão, relativa à privatização da oferta educacional, 

operacionaliza-se por meio de três formas: financiamento público, aumento das 

matrículas em estabelecimentos particulares e introdução de políticas ou 

programas de escolha parental. O financiamento público à educação privada, 

por sua vez, viabiliza-se, de acordo com o inventariado, por meio de três 

mecanismos: introdução de sistemas de bolsas de estudos; implantação de 

convênios ou contratos entre esferas governamentais e setor privado e presença 

de mecanismos de incentivos fiscais para a escola privada, com dedução de 

impostos ou renúncia fiscal. Em relação aos mecanismos de incentivo à escolha 
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parental, o inventário das produções permitiu identificar três principais formas: 

a introdução de charter schools; a adoção de cheque-educação ou voucher e a 

educação domiciliar ou homeschooling. Já como formas para estimular a oferta 

privada de vagas, encontram-se o estímulo ao atendimento escolar privado por 

escolas comerciais de baixo custo; a diminuição da oferta de vagas públicas e 

as diversas sistemáticas de aulas particulares/tutorias. (ADRIÃO, 2018, p. 11) 

 

 

O texto citado esclarece a política que permeia o campo da educação em vista da 

privatização. É importante ressaltar aspectos dessa política: os privilégios que atraem 

empreendedores que visam lucrar com a educação, e ao mesmo tempo fomenta o interesse do 

alunado diante, por exemplo, de bolsas de estudos e baixo custo nas mensalidades. 

Theresa Adrião com referência à segunda dimensão da privatização, comenta: 

 

Entende-se os termos gestão e administração como equivalentes em seu sentido 

geral: tomada de decisão sobre recursos e processos adequados para os 

objetivos educacionais estabelecidos, de modo que a privatização da gestão da 

educação pública refere-se à subordinação ao setor privado dos processos 

relativos à definição dos meios e dos fins desta educação. Esta dimensão da 

privatização pode ser captada em dois âmbitos: privatização da gestão 

educacional, quando os processos decisórios sobre a política educativa de uma 

rede ou de um sistema público de ensino são delegados ou passam a subordinar-

se a instituições privadas lucrativas ou a estas associadas e privatização da 

gestão escolar relativa aos processos de delegação ou subordinação da gestão 

de escolas a estes mesmos atores. (ADRIÃO, 2018, p. 12) 

 

 

A respeito da terceira dimensão, ou seja, a Privatização do currículo, Theresa Adrião 

afirma: 

 

Trata-se de processos pelos quais o setor privado determina para escolas, redes 

ou sistemas públicos os desenhos curriculares, seja por meio de assessorias, de 

oferta de tecnologias educacionais e demais insumos curriculares, seja ainda 

por meio dos Sistemas Privados de Ensino (SPE). Trata-se da privatização dos 

processos pedagógicos strictu sensu, envolvendo as relações entre professor/a, 

estudante e conhecimento. (ADRIÃO, 2018, p. 12) 

 

No contexto brasileiro, é visível o aumento da oferta privada na área da educação, 

sobretudo, na educação básica, e que vem aumentando no nível superior de ensino. Tudo indica 

a falta de uma resposta responsável do Estado como provedor direto em garantir educação para 

todos. E “essa fragilidade fortalece pressões a favor da privatização da oferta educacional 

custeada com fundos públicos ou de medidas desescolarizantes, tendências alimentadas por 
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orientações ideológicas conservadoras e ou mercantis e que sustentam políticas educativas 

vigentes em diversos países.” (ADRIÃO, 2018, p. 23-24).   

Há que compreender que reformas sugeridas nas políticas educacionais estão vinculadas 

à globalização capitalista neoliberal, onde o crivo econômico é o determinante. Nesse sentido, 

grupos econômicos e organizações sociais como o IAS, encontram o consentimento para 

escolas lucrativas e de baixo custo. Isso é respaldado e potencializado na Constituição Federal 

de 1988.   

Acreditar na formação do sujeito humano livre e transformador, a partir do modelo 

educativo que permeia a estratégia educacional no país de maneira geral, é uma atitude ingênua 

e irresponsável. Isso é constatável nas escolas municipais e estaduais e universidades que visam 

oferecer uma educação pouco crítica e nada formadora de sujeitos livres e democráticos. 

 Inclusive, em algumas escolas quando se procura levar à frente uma educação que 

promova a consciência crítica e responsável, a fomentação do exercício da cidadania pela ação 

ética, democrática e política em relação a alguns temas, por exemplo, a questão de gênero, a 

emancipação da mulher, o problema do fascismo no Brasil atual, as dificuldades e os confrontos 

são muitos e nem um pouco afirmativos, ainda que, na própria BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular) é contemplada entre as Competências Gerais, nos números 6 (seis), 7 (sete), 9 

(nove) e 10 (dez) a abertura para aprofundar as questões sociais, políticas, éticas, ecológicas, 

entre outras.  

Não há dúvida de que, na atual conjuntura política do país, está complicado viabilizar 

uma educação crítica, democrática e de viés libertador, assim como, a instrumentalização do 

currículo pela visão tecnicista; a falta de claridade ou a falta de apoio quando se trata da 

formação integral; o despreparo dos professores e o não investimento adequado para assumir 

as diretrizes da BNCC; a não prioridade no investimento econômico no campo da educação, 

isso com respeito às instituições educacionais mantidas pelos governos, nos níveis: municipal, 

estadual e federal.  Nesse sentido, tudo contribui para que as inciativas privadas tenham espaço 

para deslanchar e responderem à elite do país. De acordo com o que afirma o professor Eduardo 

F. Mortimer, da Faculdade de Educação da UFMG, 

 

O que salta aos olhos na lei do Ensino Médio é a não obrigatoriedade de as 

escolas ofertarem todos os cinco intinerários formativos. [...] O grande 

problema da falta de professores no ensino médio, que toca todas as regiões do 

país, principalmente nas áreas de física e química, evapora-se como num passe 

de mágica. As escolas, não sendo obrigadas a oferecer todos os itinerários, 

poderão simplesmente optar por não oferecer, por exemplo, Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias, pois isso baixa o custo do ensino e resolve o 
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problema da falta de professores nessa área. Com certeza as escolas particulares 

para classe média e alta irão ofertar todos itinerários. Porém, para a escola 

pública, ofertar certos itinerários significa ter professores da área. Isso vai 

aumentar ainda mais o fosso que separa as escolas particulares da elite das 

escolas públicas destinadas a população de baixa renda, ao não permitir que 

estudantes pobres cursem certas áreas – principalmente a das ciências naturais, 

nas quais há deficiências de professores. A medida condena essa população, que 

chega com muito esforço e dificuldade ao ensino médio, a cursar apenas os 

itinerários ofertados por escolas da sua região. ( MORTIMER, 2018, p. 7) 

 

Conhecendo-se as 10 (dez) Competências Gerais contidas no BNCC, impressiona o que 

esse documento propõe. Entendendo por competência “como mobilização de conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e 

valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania 

e do mundo do trabalho.” (BRASIL, 2018, p. 8)   

As Competências Gerais se fossem operacionalizadas a partir de uma política clara e 

responsável pela formação do sujeito livre e alternativo, rebelde e transformador – conforme as 

perspectivas freiriana e Hinkelammertiana – com certeza muito se poderia conquistar no que 

diz respeito à humanização do ser humano e da sociedade.  

O problema é a ideologia política que permeia a maioria das instituições educativas; 

vale dizer, a globalização capitalista neoliberal é quem dá o norteamento de educação. Isso se 

reflete muito nos conteúdos ensinados, nas diretrizes educacionais de muitas instituições 

educacionais, na orientação para responder à demanda de mercado, à mentalidade 

fundamentalista e neoconservadora de bom número de professores e do alunado, à não 

prioridade para a educação por alguns governos, entre outras.  

O analfabetismo político, ecológico, social é fruto também de uma educação 

descompromissada pela formação de uma consciência lúcida e crítica, ética e libertadora em 

relação a tudo que desumaniza a vida na Casa comum. Educação que não assumirá a formação 

do sujeito humano que defende, promove e luta pelo processo de vidas dignificadas e justiçadas. 

A BNCC poderá ser bem aproveitada, desde que se tenha as condições necessárias que se 

exigem. Caso contrário, a aliança entre privatização e mercadorização da educação seguirá 

respondendo pela financeirização também no mundo da educação.   
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3. EDUCAÇÃO CRÍTICA E PARTICIPATIVA: DO SUJEITO AO ATOR 

SOCIAL ALTERNATIVO NO COMPROMISSO COM A CASA COMUM 
 

 

Na ótica moderna, o sujeito “desde sempre aí” é visto ou compreendido como “objeto” 

que recebe influências do contexto (cultural, social, político, religioso, econômico e 

educacional), o que o deixa vulnerável frente à manipulação e alienação. Os problemas 

enfrentados pelo sujeito advêm dessa realidade de manipulação, que encobre, mascara ou 

naturaliza tudo que distorce, levando o indivíduo a acreditar, por exemplo, que as mazelas 

sociais como a violência, injustiça social, exclusão, migração forçada dos pobres etc., são 

problemas naturais ou pertencem ao desígnio divino, e não sendo, portanto fruto de uma 

construção social e político-econômica. 

Diante desse entendimento, acrítico, alienante e ingênuo, urge à educação o desafio de 

formar as pessoas na perspectiva de uma consciência crítica e participativa, em prol de uma 

sociedade sustentável socialmente, culturalmente, politicamente, economicamente e 

ecologicamente. Paulo Freire ao falar da consciência crítica, ingênua e mágica, comenta: 

 

A consciência crítica é a representação das coisas e dos fatos como se dão na 

existência empírica. Nas suas correlações causais e circunstanciais. A 

consciência ingênua (pelo contrário) se crê superior aos fatos, dominando-os 

de fora e, por isso, se julga livre para entendê-los conforme melhor lhe 

agradar. A consciência mágica, por outro lado, não chega a acreditar-se 

superior aos fatos, dominando-os de fora, nem se julga livre para entendê-los 

como melhor lhe agradar. Simplesmente os capta, emprestando-lhes um poder 

superior, que a domina de fora e a que tem, por isso mesmo, de submeter-se 

com docilidade. É próprio desta consciência o fatalismo, que leva ao 

cruzamento dos braços, à impossibilidade de fazer algo diante do poder dos 

fatos, sob os quais fica vencido o homem. (FREIRE, 1978a, p. 105-106) 

 

Tudo leva a concluir que, sem uma educação que possa colocar como meta a consciência 

crítica, fica complicado visualizar sujeitos sociais que se comprometerão com uma ação de 

resistência e de transformação. Se a educação não é uma “[...] alavanca da transformação 

profunda da sociedade a educação pode algo no sentido desta transformação” (FREIRE, 1993, 

p. 53). E para isso, há que favorecer a formação dos sujeitos sociais de pensamentos alternativos 

que visam à transformação. 

É possível, necessário e urgente trabalhar por uma educação por um outro mundo 

possível, mas humano, sustentável e feliz. Para isso, a educação pode trabalhar em prol de 

indivíduos cidadãos que vivem uma autoconsciência crítica e uma prática social que não 
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comungam com uma representação e uma estruturação societária distorcida e 

descompromissada com a humanização da vida e a sustentabilidade da Casa comum. 

Essa concepção de educação por um projeto emancipatório, para a escola básica e a 

universidade, pode favorecer e cultivar subjetividades inconformistas, rebeldes e resistentes em 

lutas por liberdade transgressora, que não contribuem com a trivialização e a banalização do 

sofrimento humano e a destruição da natureza; tampouco aceita a estagnação e/ou inércia em 

alavancar um pensar em defesa e promoção da transformação de tudo que prejudica o que resta 

de vida no Planeta. Por isso, há que se falar de uma educação que trabalhe por um 

“conhecimento-emancipação” e em discordância ao “conhecimento-regulação”. 

 

Tenho vindo a defender que o paradigma da modernidade comporta duas 

formas principais de conhecimento: o conhecimento-como-regulação e 

conhecimento-como-emancipação. O conhecimento-como-regulação consiste 

numa trajetória entre um ponto de ignorância designado por caos e um ponto 

de conhecimento, designado por ordem. O conhecimento-como-emancipação 

consiste numa trajetória entre um ponto de ignorância chamado colonialismo 

e um ponto de conhecimento chamado solidariedade. (SANTOS, 2018b, p. 

535-536) 

 

Um dos problemas a ser enfrentando pela educação consiste no fato de que a educação 

por si mesma não conduz à emancipação. Nesse sentido, há que trabalhar na superação de 

epistemologias, práticas pedagógicas, mercantilização do ensino e outros, que em nada 

contribuem para um salto qualitativo em prol de um distanciamento da educação cúmplice, 

legitimadora e promotora do status quo vigente de barbárie em relação à vida na Casa comum 

e/ou que reproduz uma sociedade estruturada na distância entre os sempre privilegiados e os 

sempre preteridos e excluídos das benesses da sociedade.  

O trabalho educacional não pode cair na armadilha de uma subjetividade produto e 

reprodução da subjetividade capitalista burguesa e neoliberal. Do contrário, a própria realidade 

social objetiva seria a reificação, a coisificação do processo formativo; como também a 

indústria cultural ou o meio sociocultural condiciona o nascimento de um sujeito social 

identificado com a lógica capitalista reinante. Segundo o que afirma Wolfgang Leo Maar na 

Introdução da obra de Adorno, 

 

Não há sentido para a educação na sociedade burguesa senão o resultante da 

crítica e da resistência à sociedade vigente responsável pela desumanização. 

A educação crítica é tendencialmente subversiva. É preciso romper com a 

educação enquanto mera apropriação de instrumental técnico e receituário 

para a eficiência, insistindo no aprendizado aberto à elaboração da história e 

ao contato com o outro não-idêntico, o diferenciado. Por sua vez, a 
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recuperação da experiência formativa permitiria reconstruir um padrão para o 

que seria efetivamente ‘racional’, sem o déficit emancipatório que a 

racionalidade instrumental impõe. Esta não seria simplesmente uma 

necessidade ‘intelectual’, ou ‘cultural’, mas corresponde a uma necessidade 

material, já que tem a ver com os rumos da barbarização que inexoravelmente 

progride na sociedade vigente. É uma questão de sobrevivência. (MAAR, In 

ADORNO, 2012, p. 27) 

 

Partindo da preocupação de uma educação para emancipação do sujeito e transformação 

da sociedade, em nome da superação do descaso e da injustiça, do fascismo social e da 

expropriação do que resta de vida na face da Terra, a reflexão que segue apontará para um 

caminho que quer ser uma pista para a alternatividade alicerçada em pensamentos alternativos. 

Sonhando com uma experiência de vida mais digna e respeitada, humanizada e protegida –  

tanto a vida individual, como também, societária, institucional e a civilizacional. 

A grande questão para vivenciar a libertação autêntica, que se dá pela humanização em 

processo (FREIRE, 1978, p. 77), demanda que o sujeito no contexto societário das instituições, 

movimentos sociais, esfera política e outros, assuma a experiência de ser ator social 

consequente. O ser humano, para se afirmar na experiência de sujeito, precisa objetivar-se como 

ator social nas relações sociais institucionalizadas, porque, apesar de buscar transcender as 

objetivações, não pode existir sem elas. É impossível escapar da armadilha: o viver o papel 

social, apesar da redução da potencialidade humana. O fundamental é que se constitua como 

um sujeito solidário, alternativo e em processo de humanização. (SUNG, 2002, p. 81-82) 

 

No pensamento de Hinkelammert, a relação que há entre o conceito de sujeito 

e ator social é análoga à relação que existe entre a utopia (conceito 

transcendental) e projeto sócio-histórico. Utopia é um horizonte irrealizável que 

dá sentido para projetos históricos concretos. Estes projetos não podem ser 

identificados com a utopia, com o risco de ser tornarem totalitários. Mas ainda, 

não podemos esquecer que estes projetos, ao serem implantados, negam a 

mesma utopia que pretendem antecipar ou concretizar. Esta negação é resultado 

da própria dinâmica das instituições sociopolíticas e da condição humana. 

Contudo, a utopia não pode ser antecipada sem um projeto histórico que a 

negue. (SUNG, 2002, p. 84) 

 

Com a preocupação de uma práxis que se dá na dialética entre o sujeito e o ator social, 

a reflexão que seguirá buscará apontar como ser sujeito humanizado alternativo e libertador; 

como a experiência afetiva e emocional é determinante para o compromisso com uma ação em 

prol da humanização; o sujeito pode favorecer uma prática como ator social no cuidado da Casa 

comum e no compromisso com o projeto democrático da República.  
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3.1  Educar formando sujeitos como atores sociais libertadores 

 

 

Partindo do entendimento de que todo conhecimento é gestado dentro de um contexto 

determinado e, ao mesmo tempo, pertencente a uma prática social do conhecimento 

transformador, implica entender que todo conhecimento protagonizado por indivíduos e/ou 

grupo social concretos estará em rivalidade com outros indivíduos ou grupos rivais também 

protagonizadores de conhecimentos. Por isso, quando se trata de sujeitos autônomos, de 

pensamento alternativo de alternativas e transformadores, recriadores do social, 

necessariamente, esses sujeitos serão inconformistas, rebeldes a subjetividades e práticas que 

convêm ao sistema de opressão e exclusão da vida na sociedade. Um conhecimento 

transformador e alternativo carrega o germe da conflitividade porque posiciona-se contra os 

interesses hegemônicos da elite que sempre foi empoderada, o que exige uma formação 

humanizadora e aberta para uma atuação libertadora frente ao que expropria a vida na Terra. O 

sujeito vive um responsabilizar-se enquanto ator social que assume práticas contra os poderes 

de morte. 

Diante do empoderamento e as conquistas dos “sempre vencedores”, surge a pergunta: 

os “sempre vencidos” poderão reverter essa dinâmica histórica de opressão, genocídio e 

ecocídio fomentada pelo necroEstado?  

Partindo da visão de que cada indivíduo é um nó na trama da sociedade excludente e 

desigual, a normatização e/ou controle antidemocrático sobre cada um é fato inegável, como 

pensar na experiência de sujeitos livres ou resistentes? Como a educação pode contribuir com 

o surgimento de sujeitos que são agentes ou atores de transformação? Entendendo que o sujeito 

é efeito e não causa, qual a subjetivação possível, a partir da educação, que leva à experiência 

da liberdade que promove mudanças substantivas na vida e no mundo dos indivíduos, e na 

realidade societária? E se o sujeito não é agente, e, sim, contingente, vale dizer, “fruto do 

momento”, é possível seguir sonhando por sujeitos livres na atual conjuntura que favorece o 

nascimento de indivíduos aptos para manter a sociedade estabelecida? 

A repetição do “sempre foi assim” poderá passar por mudanças? De acordo com o que 

afirma Santos (2018b, p. 526): 

 

Hoje a burguesia sente que a sua vitória histórica está consumada e ao 

vencedor consumado não interessa senão a repetição do presente. Daí a teoria 

do fim da história. Mas será assim? Estará a vitória da burguesia internacional 
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consumada? Será o presente capaz de repetir-se para sempre? A verdade é que 

a repetição do presente é a repetição da fome e da miséria para uma parte cada 

vez mais importante da população mundial, é a repetição de novos fascismos 

transnacionais públicos e privados que, sob a capa de uma democracia sem 

condições democráticas, estão a criar um apartheid global, é, finalmente, a 

repetição do agravamento dos desequilíbrios ecológicos, da destruição maciça 

da biodiversidade, da degradação de recursos que até agora garantiram a 

qualidade de vida na terra. Perante isto, haverá energias no passado ou no 

futuro suficientes para impedir que o presente se repita indefinidamente? 

 

Numa perspectiva adorniana, a saída para a educação é um trabalho educativo pela 

autorreflexão crítica que possa educar indivíduos para a resistência contra a barbarização; vale 

dizer, a educação possibilita um “voltar-se para o sujeito” ou “resgatar o sujeito assujeitado” ao 

poder hegemônico explorador e manipulador, visando reforçar sua autonomia, estimulando a 

maioridade e fortalecendo-o para a resistência à integração total (JANUÁRIO, 2020, p. 100-

110). O filósofo Adriano M. Januário, na trilha do pensamento de Adorno, lembra: 

 

[...] a educação não é capaz, por si só, de mudar a estrutura da sociedade 

capitalista; ela não é capaz de produzir concretamente tendência para a 

emancipação social. Apesar disso, ela pode alterar o aspecto individual. O 

campo educacional pode intervir diretamente na formação subjetiva, criando 

assim condições de resistência aos mecanismos sociais que deram origem ao 

nazismo. Mais uma vez, no diagnóstico do pós-guerra, há potenciais de 

resistência, e não tendência para emancipação. No entanto, o campo 

educacional não está apartado da sociedade dominada pelos ‘princípios 

burgueses’; não é composto somente de elementos que desenvolvam a 

resistência. Tal como Adorno apresentou suas considerações a respeito da 

noção de formação, a educação também produz a adaptação ao existente. É 

por isso que ele propõe que a educação se volte para a ‘autorreflexão crítica’ 

e para a maioridade e, portanto, para a autonomia. (JANUÁRIO, 2020, p. 101-

102) 

 

Nessa orientação de perspectiva adorniana, tem-se uma visão relevante, dado que não 

se trata da escola como objeto, porque, através dela, pode-se favorecer mudanças. Adorno 

(2012, p. 116) afirma, “Mas não se deve esquecer que a chave da transformação decisiva reside 

na sociedade e em sua relação com a escola. Contudo, neste plano, a escola não é apenas 

objeto”, porque quando uma escola que não é um objeto, e sim um “sujeito”, ela deverá ser 

formadora de outros sujeitos autônomos. A sociedade é dinamizada por uma ordem econômica, 

legitimada por uma subjetividade dependente da ordem econômica, responsável pela 

manutenção de um capitalismo excludente e pauperizador da vida humana e irresponsável com 

a natureza. O ser humano deve permanecer dependente de uma menoridade que o adapta à 

ordem societária reinante. 
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Se a opção é uma adaptação acrítica à ordem existente, essa opção oferecida 

exige como contrapartida abrir mão, riscar do mapa [...] a subjetividade 

autônoma tornada possível ao longo da modernidade, a qual se apresentava 

como potencial emancipatório no interior da sociedade burguesa [...]. Essa 

exigência, porém, torna-se tensa por suas condições, pois a subjetividade 

autônoma é exigida, de maneira constante, para a legitimação de uma 

sociedade organizada politicamente como uma democracia. Para que os 

sujeitos possam decidir de forma autônoma sobre suas ações na sociedade, é 

preciso que estes mesmo sujeitos possuam autonomia; para que uma 

sociedade democrática se legitime enquanto tal, é necessária a existência de 

sujeitos autônomos. (JANUÁRIO, 2020, p. 92) 

 

A sociedade, na sua realidade estrutural, pensando em países neocolonizados e 

dominados por impérios do Norte, não dá, ou melhor, não poderia dar sustentabilidade a uma 

formação educativa em prol de sujeitos autônomos como atores sociais, promotores e 

responsáveis pelo processo democrático. Pelo contrário, importante é formar indivíduos a favor 

da ordem estabelecida pelo poder hegemônico imposto e sustentado para os interesses da elite 

dominante nacional e mundial. O indivíduo se adapta ao poder totalitário ou será considerado 

subversivo e perseguido. Adorno (2012, p. 43) afirma: 

 

Se as pessoas querem viver nada lhes resta senão se adaptar à situação 

existente, se conformar; precisam abrir mão daquela subjetividade autônoma 

a que remete a ideia de democracia; conseguem sobreviver apenas na medida 

em que abdicam seu próprio eu. [...] A necessidade de uma tal adaptação, da 

identificação com o existente, com o dado, com o poder enquanto tal, gera o 

potencial totalitário. 

 

Ao tratar-se da formação do sujeito, espera-se que seja uma formação que possa 

alavancar a transformação e promover a emancipação do indivíduo como ator social libertador, 

pois não é possível aceitar a adaptação à situação existente. Por isso, é fundamental falar de 

uma educação emancipadora ou libertadora. Ao comentar sobre o termo emancipação, afirma 

Marcos Arruda (2009, p. 22): 

 

Ele significa o ato pelo qual a pessoa adquire o governo de si própria, 

libertando-se da tutela, da servidão, da submissão. Refere-se, pois, à conquista 

da autonomia (ou da capacidade de autogerir-se). Este é o primeiro atributo 

da educação libertadora – apoiar o Homo na conquista da autonomia e da 

autogestão no pensar e no agir, enquanto indivíduo e coletividade. A ele está 

ligado o que tenho proclamado como objetivo último da educação, a 

construção de sujeitos conscientes e ativos de sua própria evolução e 

desenvolvimento, da sua própria história e devir. 
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Sendo assim, a adaptação à ordem estabelecida ou a negação de uma educação 

emancipadora, impede qualquer projeto formativo que vislumbre, por exemplo, um processo 

democrático participativo que promova a humanização da vida humana e o cuidado com a Casa 

comum. Há que formar sujeito humanizado a partir de uma subjetividade interferidora na 

objetividade social existente e com a qual o indivíduo se relaciona diuturnamente. O que exige 

um não para que ele se adapte e um sim para uma prática que o transforme em ator social 

esclarecido, um “ser mais”.  

Se a sociedade disciplinar ou do controle, da exploração e da exclusão, apresenta 

tecnologias de saber/poder que promovem a dominação, e tecnologias do eu, que produzem 

indivíduos dóceis e interessantes para a sociedade, que saída é possível vislumbrar?  

Acontece que a sociedade pode produzir também 

 

[...] os focos de resistência pelos quais grupos e indivíduos podem operar 

transformações [...] tal qual o escolar que denuncia o autoritarismo do 

professor. São modos de construir a si mesmo como sujeito ético por meio de 

atos de liberdade, o que alguém sujeitado a códigos e regras de moral prontas 

não conseguirá. Ao lado da dominação maciça da economia, da política e dos 

meios de comunicação, há o fator disciplinar, isto é, instrumentos de 

objetivação e de subjetivação das disciplinas e do biopoder, que têm como 

alvo e produto o sujeito individualizado e sujeitado. É preciso tentar libertar-

se dessas relações. Novas relações de poder surgirão e novamente será preciso 

denunciá-las, controla-las por atos de liberdade, como apregoava Foucault em 

seus últimos escritos, guiados pela ética. E o que são atos éticos? Nada mais 

do que a prática refletida da liberdade. (ARAÚJO, 2000, p. 122) 

 

Por isso, é fundamental formar sujeitos com resistências para que possam opor-se às  

barbáries e as exclusões, desumanizações e descuidos em relação à vida no Planeta. Freire, 

sabiamente, diz: 

 

É preciso [...] que tenhamos na resistência que nos preserva vivos, na 

compreensão do futuro como problema e na vocação para o ser mais como 

expressão da natureza humana em processo de estar sendo, fundamentos para 

a nossa rebeldia e não para a nossa resignação em face das ofensas que nos 

destroem o ser. Não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças 

que nos afirmamos. (FREIRE, 2007, p. 78 [grifos meu]) 

 

Um sujeito autônomo, alternativo e transformador sem rebeldia é praticamente 

impossível. Como ponto de partida, a rebeldia proporciona uma posição crítica, radical e 

transformadora, para não dizer, revolucionária - pelo menos como anúncio (FREIRE, 2007, p. 

79). O sujeito alternativo é utópico, não se contenta com o “aqui e agora”. Por isso, ao mesmo 

tempo que denuncia o contexto de barbárie e a falta do cuidado com a vida, anuncia a superação 
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desse contexto. Contudo, há que compreender-se que o “nascimento” desse sujeito autônomo e 

transformador é impossível sem uma ação político-pedagógica condizente e aberta às demandas 

culturais e sociais.  

O sujeito, para assumir-se como ator social numa experiência de emancipação e 

compromisso com a transformação, não pode deixar de viver o aprendizado da autonomia a 

partir também da eticidade na liberdade. Isso, num contexto societário como o atual, sobretudo, 

no Sul, significa assumir, permanentemente, o risco de ser não compreendido. Não 

compreendido por aqueles que mantêm e vivem dos privilégios da ordem estabelecida. Em 

outras palavras, “[...] não se vive a eticidade sem liberdade e não se tem liberdade sem risco. O 

educando que exercita sua liberdade ficará tão mais livre quanto mais eticamente vá assumindo 

a responsabilidade de suas ações. Decidir é romper e, para isso, preciso correr o risco” 

(FREIRE, 2007, p. 93). 

Não há dúvida de que a experiência da liberdade é um desafio. Foucault (2010, p. 283) 

comenta: 

 

Talvez, o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, mas recusar o 

que somos. Temos de imaginar e construir o que poderíamos ser para nos 

livrarmos desse duplo constrangimento político, que é a simultânea 

individualização e totalização própria às estruturas do poder moderno. A 

conclusão seria que o problema político, ético, social e filosófico de nossos 

dias não é tentar libertar o indivíduo do Estado nem das instituições do Estado, 

porem nos libertarmos tanto do Estado quanto do tipo de individualização que 

a ele se liga. Temos de promover novas formas de subjetividades através da 

recusa desse tipo de individualidade que nos foi imposto há vários séculos. 

 

Para se compreender a questão da liberdade no pensamento foucaultiano, é importante 

entrar na temática sobre o poder. Entendendo o poder não como uma entidade, ou seja, não há 

algo como “o Poder” ou “do Poder” que existiria de forma concentrada ou distribuída, global 

ou maciçamente. Mas o poder se dá no exercício de “uns” sobre os “outros” e consiste em 

“conduzir condutas” e não se dá na ordem do afrontamento entre adversários. Pensando nessa 

vinculação entre o poder e a liberdade, Foucault (2010, p. 289) pontua: 

 

Quando definimos o exercício do poder como um modo de ação sobre as ações 

dos outros, quando o caracterizamos como governo dos homens, uns pelos 

outros, no sentido mais extenso da palavra, incluímos um elemento 

importante: a liberdade. O poder só exerce sobre sujeitos livres, enquanto 

livres – entendendo-se por isso sujeitos individuais ou coletivos que têm 

diante de si um campo de possibilidades em que diversas condutas, diversas 

reações e diversos modos de comportamento podem acontecer. [...] Não há 

[...] um confronto entre poder e liberdade, em uma relação de exclusão [...], 
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mas um jogo muito mais complexo: nesse jogo, a liberdade aparecerá como 

condição de existência do poder (e, ao mesmo tempo, sua precondição, uma 

vez que é necessário que haja liberdade para que o poder se exerça, além de 

ser seu suporte permanente; uma vez que, se ela se abstraísse inteiramente do 

poder sobre ela exercido, por isso mesmo, desapareceria, e deveria buscar um 

substituto na coerção pura e simples da violência); porém, aparece também 

como aquilo que só poderá se opor a um exercício de poder que tenda, enfim, 

a determina-la inteiramente. 

 

É impossível pensar na experiência do sujeito livre sem considerar as relações de poder 

que acontecem a todo momento, e a necessidade de se viver uma insubmissão da liberdade - e 

uma realidade está ligada à outra. Entre a liberdade e o poder ocorre uma relação de luta ou de 

incitação recíproca, devido à provocação constante entre essas duas experiências constantes na 

existência humana e no meio social. 

Diante dessa compreensão entre liberdade e poder, qual a tarefa da educação que poderia 

favorecer a formação de sujeitos alternativos, livres, resistentes, rebeldes e transformadores?  

Parece que uma questão a ser considerada para chegarmos na experiência do ser sujeito livre e 

resistente, diz respeito à triangulação interativa entre a busca de novas formas de subjetividades, 

relações de saber-poder e a experiência da liberdade. E isso dentro de uma permanente luta do 

sujeito no jogo das práticas concretas como ator social, pelas quais vai-se buscando interesses 

e encontrando legitimidade. Isso em consonância com uma nova maneira de viver e construir a 

própria individualidade – não mais pautada nos padrões de busca de identidade em sintonia 

com os padrões que respondem à lógica ou práticas normalizadoras de uma sociedade que 

desumaniza e discrimina, explora e exclui os mais vulneráveis e empobrecidos. 

Outro problema a ser enfrentado, quando se trata da formação do sujeito alternativo, 

livre e transformador, tem a ver com a verdade. O conhecimento é condicionado pela própria 

realidade onde foi produzido e reproduzido. Mas quando se procura entender o elo entre poder 

e saber, conclui-se que 

 

Todo conhecimento, seja ele científico ou ideológico, só pode existir a partir 

de condições políticas que são as condições para que ser formem tanto o 

sujeito quanto o domínio de saber. A investigação do saber não deve remeter 

a um sujeito de conhecimento que seria sua origem, mas relações de poder que 

lhe constituem. Não há saber neutro. Todo saber é político. E isso não porque 

cai nas malhas do Estado, é apropriado por ele, que dele se serve como 

instrumento de dominação, descaracterizando seu núcleo essencial. Mas 

porque todo saber tem sua gênese em relações de poder. O fundamental da 

análise é que saber e poder se implicam mutuamente: não há relação de poder 

sem constituição de um campo de saber, como também, reciprocamente, todo 

saber constitui novas relações de poder. Todo ponto de exercício de poder é, 

ao mesmo tempo, um lugar de formação de saber. (MACHADO, 1979, p. xxi) 
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Todo projeto educativo é permeado por uma política, e há que ter claridade a respeito 

da política que está embutida numa determinada educação. Paulo Freire (1993, p. 46) afirma: 

“Não basta dizer que a educação é um ato político assim como não basta dizer que o ato político 

é também educativo. É preciso assumir realmente a politicidade da educação”. Nesse sentido, 

essa politicidade exige clareza em face de “a favor de quem” assume um projeto educativo. “O 

a favor de quem pratico me situa num certo ângulo, que é de classe, em que diviso o contra 

quem pratico e, necessariamente, o por que pratico, isto é, o próprio sonho, o tipo de sociedade 

de cuja invenção gostaria de participar” (FREIRE, 1993, p. 47). Aqui, pode está clara a questão 

do poder, e falar de poder na educação é elucidar a questão do conflito e da luta de classes, o 

que desponta, por exemplo, quando se trata de conteúdo da educação e da implantação de uma 

prática político-educativa. 

A prática político-educativa pela formação do sujeito humano não está livre de enfrentar 

uma política adversa ou um poder hegemônico conivente com o modelo de sociedade 

estruturado para garantir a (des)ordem estabelecida em vários níveis (social, político, ecológico 

etc.). Constatação que exige da educação sintonia à verdade. Entendendo por verdade, na 

perspectiva foucaultiana como “[...] um conjunto de procedimentos regulados para a produção, 

a lei, a repartição, a circulação e o funcionamento dos enunciados” (FOUCAULT, 1979, p. 14). 

E entendendo que, no processo educativo, o grande desafio não é mudar a consciência do 

indivíduo, mas, sim, o regime ideológico, político, religioso e institucional de produção da 

verdade. Sem isso, fica complicado, para não dizer impossível, formar sujeitos humanos que 

sejam atores sociais e políticos alternativos, resistentes e transformadores.  

A verdade circula no mundo da educação como elemento determinante do processo, 

daquilo que se quer porque há quem queira se formar. A verdade é fator primordial e 

fundamental a ser considerado na educação. Exemplo: só em nome da verdade, pode-se 

distinguir o verdadeiro do falso e, ao mesmo tempo, saber atribuir ao verdadeiro efeitos 

específicos de poder, que chegará na trilha da existência e da vivência de cada momento de um 

sujeito que, testemunha resistências à subjetivação que reflete as instâncias hegemônicas. A 

verdade como instância do saber deverá ser alicerçadora de um poder pela resistência e 

transformação. O poder é afrontamento, luta e situação estratégica; onde há poder há 

resistência. 

Também não é possível vivenciar a experiência do sujeito alternativo, histórico e 

transformador sem assumir a responsabilidade de ser sujeito ético. Na atualidade, ser ético é ir 
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ao encontro do grito do outro, preferencialmente, dos invisíveis, dos discriminados, dos 

explorados e dos excluídos de direitos elementares para uma vida digna e justa.  

Ser ético é combater a negligência, a cumplicidade, a omissão, o descompromisso com 

o cuidado em relação à vida na Terra. Ser ético é não se acovardar em relação aos sonhos, às 

lutas, aos desejos, às causas dos pequenos e indefesos, preteridos e empobrecidos da sociedade. 

 Ser ético é participar das organizações e mobilizações dos organismos sociais, políticos, 

religiosos e culturais que estão sintonizados com a libertação de tudo que apequena, e maltrata 

a qualidade de vida na sociedade vigente. Lógico, essa experiência ética é difícil, para não dizer 

praticamente impossível, se ocorrer fora da liberdade, do poder de resistência, da verdade 

desopacizadora da realidade “enevoada pela ideologia dominante” e da abertura ao risco na 

experiência da rebeldia. 

Quanto ao sujeito alternativo e transformador, ético e livre, e aberto ao projeto de 

emancipação e responsabilidade, parece ser importante resgatar pelo menos duas perspectivas 

do sujeito apresentadas no primeiro capítulo. Uma delas é de Franz Hinkelammert. Para este 

autor ser sujeito passa por uma relação mediante o rosto do outro. E ser sujeito tem a ver com 

a capacidade de não eliminar o outro, ser solidário e rebelde e posicionar-se em defesa e 

promoção da vida do outro. Só pode afirmar-se como sujeito transformador e alternativo, 

quando, diante do grito do outro, o sujeito resiste ao sistema opressor e totalitário. A formação 

do sujeito ocorre também a partir de uma tensão dialética entre o ser sujeito alternativo, 

libertador e o compromisso como ator social numa organização ou instituição da sociedade. É 

na práxis libertadora que se conquista a sujeiticidade diante dos poderes de morte. 

Quando se fala do outro, é importante entender no que diz respeito não ao ser humano 

somente, mas a todos os seres vivos. Enfim, tudo que tem a ver com a vida na Casa comum. E 

ser sujeito no compromisso libertador como agente social que resgata e promove a vida do 

outro, quando a vida dele está desfigurada, violentada, reprimida e invisível, é condição 

necessária para a própria vida. A intersubjetividade ética e responsável é condição para que o 

indivíduo viva o processo de humanização. 

Uma outra perspectiva a ser considerada tem a ver com o paradigma da complexidade. 

Sem entender que a pessoa se faz realidade através da relação triádica: indivíduo, sociedade e 

espécie, fica complicado compreender a formação integradora e libertadora no processo 

educativo. Sem o vínculo intersubjetivo, a experiência do ser relacional, a identidade polimorfa, 

a totalidade multidimensional; enfim, a formação transformadora para uma sociedade complexa 

será inviabilizada. Na atualidade, cada vez mais, o ser humano é experiência na grande rede de 

interação. Há que se ter consciência de que a visão de complexidade compreende que tudo 
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interage com tudo em todos os pontos e em todas as circunstâncias; que a parte contém o todo, 

assim como o todo contém as partes. Viver implica uma interação de interdependência, de 

reciprocidade e de complementariedade; vale dizer, todos os seres estão sempre relacionados e 

coexistem. E por estarem todos os seres interligados, têm todos um destino comum no futuro 

sempre em aberto (BOFF, 1995, p. 59-62). 

O paradigma da complexidade, num processo educativo que visa a formação 

transformadora, não pode abandonar, por exemplo, um problema crucial na atualidade que é, 

segundo Edgar Morin (2013b, p. 185-186), 

 

[...] o da necessidade de um pensamento capaz de enfrentar o desafio da 

complexidade do real, isto é de compreender as ligações, interações e 

implicações mútuas, os fenômenos multidimensionais, as realidades 

simultaneamente solidárias e conflitosas (como a democracia, sistema que se 

alimenta de antagonismos, ao mesmo tempo que os regula). Pascal já havia 

formulado esse imperativo de pensamento [...]. Todas as coisas sendo 

causadas e causantes, ajudadas e ajudantes, mediatas e imediatas, e todas se 

interligando por um laço natural e insensível que liga as mais distantes e as 

mais diferentes, considero impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, 

e não menos impossível conhecer o todo sem conhecer particularmente as 

partes. 

 

O conhecimento tem que aprofundar o saber contextualizar, multidimensionalizar e 

globalizar. Sem uma prática à luz do pensamento complexo, fica difícil para o indivíduo se 

preparar para enfrentar os desafios das e para as grandes mudanças nesta sociedade complexa; 

mudanças que acontecem através de relações mútuas, influências recíprocas e inter-retroações; 

e tem, ao mesmo tempo, saber inserir os conhecimentos parciais e locais no complexo e no 

global, sem descuidar da compreensão de entender as ações do global sobre o local e o parcial 

(MORIN, 2013b, p. 198). 

Essas duas perspectivas apresentadas sobre o sujeito, a partir, sobretudo, dos autores 

Franz Hinkelammert e Edgar Morin, revelam elementos imprescindíveis para levarmos a sério 

um compromisso formativo que objetiva a formação ética e responsável dos formandos, 

capacitando-os para práticas alternativas e transformadoras. 

 

3.2  Descolonizar e desmercantilizar a fim de humanizar o sujeito 

 

Um projeto educativo que tiver por objetivo o processo emancipatório do sujeito do 

educando, deverá despertar a capacidade de indignar-se e cultivar a utopia, e ao mesmo tempo 

ser orientado para a formação de subjetividades alternativas, rebeldes e inconformistas. 
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Problema sério é a trivialização da morte da capacidade em ser utópico e vivenciar a indignação 

frente à barbárie em relação à vida, sobretudo, das vidas mais vulneráveis e descuidadas. Com 

essa trivialização, fica impossível vivenciar a ousadia, a rebeldia e o inconformismo frente à 

violência, ao ódio, à ganância irresponsável e à produção do caos social e planetário (SANTOS, 

2018b, p. 527). 

O processo da educação para uma humanização não pode deixar de trabalhar para a 

superação da colonização, que é um processo produzido por uma matriz subjetiva construída 

por colonizadores. O colonizado, que interiorizou a humilhação colonial, vive uma colonização 

mental e histórica. Tudo contribui para que o colonizado não acredite num projeto societário 

próprio, porque ocorre uma vampirização ideológica, política, psíquica e econômica. Márcia 

Tiburi comenta que 

 

Colonizados são aqueles que perderam suas formas de ser e de viver para a 

colonização. Para obter êxito, a colonização se impõe por meio de figuras 

poderosas, canônicas, sacerdotais, especializadas em colocar a si mesmas e os 

seus interesses como a verdade a ser seguida. Homens engravatados, padres e 

pastores são os personagens de uma produção performativa que se impõe e 

vence esteticamente, levando os demais à imitação de um padrão. A 

colonização como método implica imitar o colonizador, o senhor, o dono do 

poder, o rico para tentar sair da posição humilhada. A saída individual soa para 

muitos como mérito e surge a meritocracia como ideologia que visa a perpetuar 

a humilhação pela qual uns são medidos como fortes e competentes em si 

mesmos, desconsiderando por completo os fatores econômicos que influenciam 

em suas supostas vitórias sociais. (TIBURI, 2021, p. 40) 

 

 

A educação tem que se opor à educação que trabalha para a permanência de elementos 

da colonização, aos que subjugam os que não podem se defender, ao clientelismo ideológico e 

político que ocorre com a colonização da vida e do mundo dos indivíduos, especialmente, dos 

“vencidos” da história.  

O desejo mimético favorece a colonização dos indivíduos.  José de Souza Martins 

(1997, p. 22-23) relata a seguinte experiência:  

 

[...] já não sabe querer ser um verdadeiro igual, mas que se sente 

suficientemente feliz porque pode imitar, mimetizar, os ricos e poderosos, 

confundindo, portanto, o falso com o verdadeiro. E pensa que nisso está a 

igualdade. Ele se torna, assim, um poderoso agente da falsamente nova 

sociedade, a sociedade da imitação, do falso novo, da reprodutibilidade e da 

vulgarização, no lugar da invenção, da criação, da revolução. Esse agente de 

recolonização da sociedade tem sua principal característica na perda da 
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capacidade de criar, de cultivar a inteligência crítica, de revolucionar as 

relações sociais privilegiando a dignidade do homem como referência 

fundamental da vida. Não é estranho, portanto, que essa espécie de ‘estado de 

drogado’ prolifere tão facilmente como substituto manipulável e 

mercantilizado do sonho. 

 

Considerando que essa realidade de neocolonização é fato inegável, sério e responsável 

por uma subalternização, invisibilização de epistemologias alternativas e sujeição dos sujeitos 

humanos numa consciência de si e do mundo alienada e, ao mesmo tempo, por práticas sociais 

coniventes e cúmplices com a banalização do mal, a discriminação do outro que é minoria, e o 

descompromisso ético pela Casa comum.  

Por isso, é relevante e imprescindível o trabalho do descolonizar. Sem uma 

descolonização através de uma educação que realiza a emancipação epistemológica dos seres 

humanos colonizados, pelo fundamento do direito inalienável de assumir a própria história e/ou 

representar o mundo a partir do “chão onde pisa”, e de tomar as decisões e práticas 

emancipatórias fundamentais, a neocolonização seguirá determinando o rumo da vida e das 

sociedades na atual civilização. 

O compromisso pela descolonização sublinha o interesse educacional, político e 

ideológico pela experiência de indivíduos com consciência crítica, em processo de libertação e 

luta pela transformação do que desumaniza a vida. Por isso, a epistemologia soma na luta pela 

libertação e transformação, sendo uma das condições, e não a condição para a transformação, 

condição que aponta para a alternatividade de vida para todos que sonham com um mundo mais 

humano e justo. 

Para isso, a educação deverá tratar da epistemologia, em oposição a todo epistemicídio. 

O epistemicídio tem a ver com a morte de conhecimentos alternativos e transformadores, que 

poderiam contribuir com um descolonizar o conhecimento que faz a política dos “sempre 

vencedores”, ou que esteja a favor de conceitos e forma de conhecer atrelados, 

hegemonicamente, à racionalidade que legitima o projeto civilizacional moderno ocidental 

(SANTOS, 2018a, p. 105-106). 

Entre as questões que dizem respeito ao descolonizar, é importante tratar sobre a 

espoliação do gozo realizada pelo capitalismo. Numa perspectiva lacaniana, comenta o filósofo 

Vladimir Safatle (2020, p. 58-59): 

 

Na verdade, o capitalismo será, aos olhos de Lacan, um sistema de ‘espoliação 

do gozo1, de integração do gozo à lógica da produção mercantil e seus padrões 

de conta. Compreender tais dinâmicas de espoliação seria condição 

fundamental para lutas políticas efetivamente transformadoras. 
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Lacan pode fazer tal afirmação por saber que o capitalismo estava abandonando 

sua matriz hegemônica repressiva em prol da consolidação de uma forma de 

sujeição por incitação contínua. O fortalecimento do discurso da autonomia das 

decisões individuais e do campo de flexibilidade em relação às normas gerais 

tendia a criar vínculos sociais ligados ao discurso de que cada um tem direito a 

sua forma de gozo [...]. 

 

E quando se reflete sobre a formação do sujeito, é fundamental aprofundar o que 

significa, para ele, a mercantilização do próprio gozo, especialmente, quando se pensa em 

sujeitos alternativos, resistentes à dominação e transformadores em relação ao que desumaniza 

a vida humana e destrói a natureza. O gozo proporcionado pelo sistema capitalista é codificado 

a responder à lógica e aos interesses do próprio sistema de produção e reprodução da ordem 

capitalista. Por isso, Safatle (2020, p. 59-60) pontua que 

 

[...] a incitação e administração do gozo transformaram-se na verdadeira mola 

propulsora da economia libidinal da sociedade de consumo. Isso complexifica 

em demasia as dinâmicas da crítica social, colocando desafios substantivos para 

a força de ruptura dos horizontes de revolta. Pois o conceito de gozo acaba por 

preencher duas funções distintas (ele será o fundamento da crítica às sociedades 

capitalistas e o fundamento dos modos normais de funcionamento dessas 

mesmas sociedades), isso significa que toda revolta deve lidar com as estruturas 

subjetivas de investimento libidinal na ordem social vigente.  

As possibilidades da ação social transformadora estarão assim ligadas ao 

advento de um gozo capaz de abrir a experiência para além da inscrição social 

do desejo no interior das possibilidades imanentes de reprodução da estrutura 

simbólica. Mas, para tanto, será necessário compreender a extensão desse gozo 

que se inscreve nas modalidades de reprodução social e que será fundamental 

para a preservação do capitalismo. 

 

Também há que considerar que a descolonização, em relação ao pensamento 

eurocêntrico ou ocidentalcentrismo, primeiro-mundista, hegemônico, é possível a partir do 

conhecer-com; vale dizer, assumindo uma participação nas lutas sociais que contribuem com 

uma redefinição da política epistemológica e pedagógica. Tudo contribuindo para a construção 

de interações e diálogos de conhecimentos contra-hegemônicos; o que proporciona saberes 

alternativos e libertadores. Aqui, entra a importância de atores sociais sintonizados com a 

descolonização e a desmercantilização das subjetividades humanas.  

Outro aspecto a ser considerado no processo descolonizador diz respeito ao 

desmercantilizar ou, melhor, desneoliberalizar a educação. Na atualidade, a educação ocorre a 

partir de instituições que se constituem como “empresas capitalistas”, por exemplo, uma escola  

ou uma universidade privadas representam uma empresa capitalista “[...] quando se torna uma 

corporação empresarial que produz um bem comum cujo valor de mercado deriva da sua 

capacidade de criar outros valores de mercado (por exemplo, diplomas que dão acesso a 
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empregos bem remunerados)” (SANTOS, 2019, p. 378-379). Mas além do aspecto da educação 

funcionar à semelhança do mercado e voltada para as necessidades do comércio e da indústria, 

é importante compreender que 

 

Um projeto alternativo que possa servir de contraposição à ofensiva neoliberal 

não terá nenhum sucesso se não compreender primeiro como funciona [...] (a) 

economia do afeto e do sentimento, na qual a apropriada utilização da mídia 

adquire um papel central. [...] É por isso que é extremamente importante que 

um projeto alternativo não se limite a discutir o conteúdo das propostas 

neoconservadoras e neoliberais mas que se concentre também nas formas 

pedagógicas pelas quais esse projeto busca conquistar o apoio popular. 

Qualquer tentativa intelectualista e racionalista de apenas refutar de forma 

lógica os “argumentos” neoliberais está longe de compreender os mecanismos 

envolvidos na economia política dos sentimentos populares habilidosamente 

utilizada pelos pedagogos da livre iniciativa e do livre mercado. (SILVA, 

1994, p. 15) 

 

Entende-se que, além da política da pedagogia, o projeto educativo é atravessado por 

uma pedagogia da política; e essa pedagogia da política produz e reproduz conceitos, noções, 

visões e termos que influenciam o modelo de conceber a vida e a configuração da sociedade e 

do mundo. Por isso, 

 

[...] não se trata apenas de denunciar as distorções e falsidades do pensamento 

neoliberal, tarefa de uma crítica tradicional da ideologia (ainda válida e 

necessária), mas de identificar e tornar visível o processo pelo qual o discurso 

neoliberal produz e cria uma “realidade” que acaba por tornar impossível 

pensar e nominar uma outra “realidade”. O que estamos presenciando 

atualmente é um processo no qual o discurso liberal acaba por fixar as formas 

como podemos pensar a sociedade e, nesse processo, termina por nos fixar a 

nós próprios como sujeitos sociais. As categorias neoliberais constituem 

aquilo que Thomas Popkewitz chama de “epistemologia social”, isto é, um 

conjunto de noções e termos que constrangem a forma como podemos pensar 

a sociedade. (SILVA, 1994, p. 16) 

 

Quando se trata da formação do sujeito humano na perspectiva de serem atores sociais 

rebeldes e críticos, alternativos e transformadores, não se pode deixar de lado o aprofundamento 

de como a nova economia do afeto e do desejo, e o novo modelo de engajamento e 

envolvimento modelam a nova forma do ser humano. Enfim, ocorre uma nova forma da 

constituição da identidade pessoal e social. Nesse sentido, ao buscar compreender, por exemplo, 

sobre o desejo mimético conforme já foi tratado na questão do antropos, o ser humano apresenta 

uma identidade a partir do mercado como critério para desejos aceitáveis ou não. Por isso, 

consumir objetos recomendados ou ostentados pelo mercado traz a ilusão da satisfação plena 
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do desejo incontido – ilusão porque o desejo se crê que é possível satisfazer de modo pleno 

todos os desejos a partir de um consumo infinito, e se esquece que o desejo não tem limite. 

 Jung Mo Sung (1998, p. 56) comenta: “O problema é que é impossível satisfazer 

plenamente todos os desejos de consumo, seja por causa da escassez dos bens materiais, do 

limite dos recursos naturais e do limite ecológico, seja porque o objeto é desejado exatamente 

porque é escasso e o objeto de desejo está sempre mudando”. 

Espera-se que a educação, diante da cultura neoliberal, compreenda que é impossível 

uma formação crítica, alternativa e transformadora sem uma mudança de cosmovisão ou do 

modo de ver e compreender a vida e o mundo. Caso contrário, o sujeito será um mero reprodutor 

do existente cultural, simbólico, político etc. e seguirá tendo a visão de que a dignidade humana 

e qualquer forma de direito passam pelas relações mercantis. A concepção absoluta e/ou 

idolátrica do sistema capitalista neoliberal impossibilita enxergar “para além”. Não se 

desmercantiliza o processo educativo sem combater o caráter e o poder idolátrico do mercado 

sobre a vida dos sujeitos humanos.  

Em outras palavras, se a educação almeja o nascimento de sujeitos indivíduo 

humanizados e humanizáveis - mediante projetos alternativos e libertadores, e o favorecimento 

de atores sociais lutadores pela justiça social em vista da transformação pela humanização - 

deverá contribuir com um processo anti-idolátrico frente ao neoliberalismo. 

 

É porque fomos capazes de enxergar para além da visão de mundo que vemos 

o mundo de forma diferente. Em outras palavras, é porque fomos capazes de 

ver/imaginar um mundo diferente, no qual todas as pessoas são tratadas como 

seres de dignidade fundamental, que descobrimos que o mundo atual não é 

natural, não é justo, muito menos divino. Por isso, conseguimos ver que o 

caráter absoluto pretendido pelo sistema não é verdadeiro, não provém de 

Deus, mas de um ídolo. Desvelar o caráter idolátrico do sistema capitalista 

global de hoje é fundamental para que possamos resgatar a noção de dignidade 

e direitos humanos e, com isso, a de justiça social. [...] Além disso, sem a 

crítica do caráter inquestionável do mercado, não é possível avançar nas lutas 

por mais justiça social. Porque todas essas reivindicações exigem intervenção 

e regulação do mercado. (SUNG, 2018, p. 24-25) 

 

Refletir sobre o descolonizar e o desmercantilizar ou desneoliberalizar converge para a 

compreensão da construção do sujeito como ser humano econômico.  Esse ser humano 

econômico se produz dentro de um “meio”, segundo a perspectiva foucaultiana. Enfim, “[...] é 

pelo meio que o sujeito se torna governável, um meio adaptável em que o indivíduo é ‘livre’ 

para agir como quiser, como um peixe é livre para nadar em seu aquário” (LAVAL, 2020, p. 
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42) E no meio neoliberal, ocorre uma liberação do sujeito, porque é sobre um modelo normativo 

do ser humano econômico que a economia dominante se alicerça.  

O poder neoliberal exerce um poder sobre a realidade antropológica. Todo 

desenvolvimento econômico pressupõe um trabalho em cima da subjetividade do indivíduo. 

Laval (2020, p. 72) afirma: “O poder nunca se exerce senão produzindo certo tipo de sujeito, 

age sobre e pelo sujeito submetido a normas de conduta, de fala, de pensamento. O poder 

atravessa os indivíduos e os normaliza”. Um desafio na formação do sujeito humano é que seja 

poder de resistência às formas de dominação, ou que seja luta contra um meio objetivante que 

o distancia da experiência de rebeldia, da alternatividade e do ser transformador. Para isso, a 

educação deverá proporcionar um trabalho contra o “epistemicídio neocolonial” e uma 

conscientização de si e da sociedade que não se enquadra na lógica do capitalismo neoliberal, 

a qual faz da educação mola propulsora de uma sociedade dinamizada pela força hegemônica 

dos “sempre vencedores” e exploradores, preferencialmente, dos mais vulneráveis e 

empobrecidos. 

 

3.3 O sujeito e a importância da afetividade e das emoções 

 

O sujeito, para assumir a experiência do ser alternatividade e libertação - como ator 

social em relação ao que maltrata a vida e se opor à atual sociedade desigual e injusta - deverá 

compreender o significado de uma integração e maturação humanas no campo da afetividade e 

das emoções, especialmente, quando se trata de uma sociedade em que as pessoas humanas na 

prática de atores sociais, de maneira geral, estão sendo desafetadas pela violência e exclusão 

sociais, e sem maiores interações humanizantes através de organicidades sociopolíticas com 

movimentos sociais, partidos políticos, e representação sindical e outros.  

Além disso, muitos indivíduos enfrentam, no atual contexto sociopolítico, uma 

subjetividade narcísica e cínica, sobretudo, diante das questões sociais de injustiça. É diante 

dessa realidade que a afetividade e a emoção, quando devidamente trabalhadas, podem 

contribuir para um equilíbrio psicoemocional de suma importância e ajuda inestimável para 

uma vida humana a serviço do processo de humanização no interior da Casa comum.  

Sem uma vida humana razoavelmente equilibrada com o mundo dos afetos e das 

emoções, torna-se impossível viver uma vida que esteja, ao mesmo tempo, preocupada e 

compromissada positivamente com a vida do outro e da sociedade. Vidas em desafetos e 

desequilíbrios emocionais contribuem para o surgimento de neuroses e psicoses, perda de 



115 

 

sentido da própria vida, tédio, vazio existencial, e em alguns casos, desejo de morrer ou destruir 

o que resta da vida na atual civilização (STOCKER; HEGEMAN, 2002). 

São fundamentais os projetos societários, mas nenhum projeto funciona sem um 

processo educativo que contribua para o amadurecimento afetivo e emocional do sujeito 

humano. Uma sociedade democrática participativa pressupõe sujeitos solidários, afetivos, 

responsáveis e autocríticos, sendo imprescindível o amadurecimento no campo afetivo e 

emocional (CARDENAL, 1994). 

Damásio (2000) nos ensina que o sujeito humano não é pura racionalidade, por isso, não 

pode ocorrer uma redução seletiva do mundo dos afetos, dos sentimentos e das emoções. Isso 

seria prejudicial à própria razão; como também não se pode fomentar o campo emocional de 

maneira desregrada. É importante equacionar ou contrabalançar essas duas realidades humanas: 

a razão e a emoção. Nesse sentido, António Damásio (2000, p. 63) afirma: 

 

Certamente não é verdade que a razão opere vantajosamente sem a influência 

da emoção. Pelo contrário, é provável que a emoção auxilie o raciocínio, em 

especial quando se trata de questões pessoais e sociais que envolvem risco e 

conflito. Sugeri que certos níveis de processamento de emoção são 

provavelmente indicativos do setor do espaço de tomada de decisão onde 

nosso raciocínio pode operar com máxima eficácia. Mas não sugeri que as 

emoções são um substituto para a razão ou que as emoções decidem por nós. 

É óbvio que comoções emocionais podem levar a decisões irracionais.  (...) 

Emoções bem direcionadas e bem situadas parecem constituir um sistema de 

apoio sem o qual o edifício da razão não pode operar a contento. 

 

O sujeito vivenciará uma experiência emocional quando, por exemplo, tiver 

compromisso com um outro sujeito discriminado, preterido, empobrecido e excluído. Não é 

possível assumir uma ação ética dependendo apenas de reflexões racionais. Dizer que a razão 

caracteriza o humano é uma forma de desvalorizar a dimensão emocional, e deixar de ver a 

convergência e complementariedade entre razão e emoção. Ao mesmo tempo, não se 

compreende que todo sistema racional tem um fundamento emocional. O ser humano ao 

assumir racionalmente uma ação como ator social, essa ação terá uma orientação também 

determinada pela emoção, ou seja, mudando a emoção, mudará o domínio da ação. Apesar 

disso, há uma insistência para que as condutas humanas sejam definidas somente pelo ser 

racional (MATURANA, 1997a). 

Partindo do entendimento que a ação humana necessita da emoção para seu alicerce, 

torna-se possível compreender que tal emoção é o amor; vale dizer, o amor vem a ser a emoção 

que constitui o domínio de ações. Um sujeito deverá vivenciar o amor bom que favoreça a 
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humanização da vida do outro e promova a defesa da Casa comum. Isso significa viver uma 

emoção a partir de uma prática libertadora e alternativa.  

Por isso, as ações sociais jamais deverão deixar de receber fundamentos dos campos 

emocional e afetivo. Por exemplo, não é possível uma prática libertadora através do ator social 

sem a aceitação amorosa do outro (do excluído, do perseguido e do marginalizado). Caso isso 

não seja observado, não ocorre o fenômeno social em perspectiva alternativa e libertadora. A 

aceitação do outro como legítimo é o que funda o social. Caso contrário, o que existe é o 

genocídio, o ecocídio e o geocídio (MATURANA, 1997b). 

 

O que nos faz seres humanos é nossa maneira particular de viver juntos como 

seres sociais [...]. E nessa maneira particular de coexistência que nos faz 

humanos, o amor é o fenômeno biológico que nos permite escapar da 

alienação antissocial criada por nós através de nossas racionalizações. É 

através da razão que justificamos a tirania, a destruição da natureza ou o abuso 

sobre outros seres humanos na defesa de nossas propriedades materiais ou 

ideológicas. Justificamos a tirania afirmando que outros seres humanos 

deveriam obedecer nossos caprichos sobre a verdade ou a realidade, porque 

possuímos um acesso privilegiado a elas. É através da razão que afirmamos 

que a vida humana deve ser subordinada a alguma finalidade transcendente. 

Mas o amor, o anseio biológico que nos faz aceitar a presença do outro ao 

nosso lado sem razão, nos devolve à socialização e muda a referência de 

nossas racionalizações. A aceitação do outro sem exigências é o inimigo da 

tirania e do abuso, porque abre um espaço para a cooperação. O amor é o 

inimigo da apropriação. (MATURANA, 1997b, p. 185-186) 

 

A pessoa sem a experiência da autoaceitação de si e do outro no que tange aos valores 

como respeito, tolerância e hospitalidade, dificultará uma convivência social humanizadora e a 

construção de um mundo mais humanizado e justo (BOFF, 2005, 2006). Sem a experiência do 

amor não haverá socialização, ou melhor, os seres humanos não serão seres sociais. Nessa 

experiência da amorização, promove-se uma socialização, com a qual o sujeito poderá 

desenvolver a autoconsciência, o apercebimento de emoções e a responsabilidade social como 

um processo permanente (MORAES, 2003). 

Ao aprofundar-se a respeito da presença ou reflexão ética, social e política do sujeito, 

como ator social, no contexto societário, constata-se que é possível, desde os pequenos cuidados 

e preocupação com o outro, uma experiência humanizadora. Nessa direção, Maturana (2001, p. 

49) afirma: 

 

[...] a reflexão ética surge apenas e exclusivamente no espaço de preocupações 

pelo outro. As reflexões éticas nunca vão além do domínio social em que 

surgem. Por isso é que uma argumentação sobre o respeito, a ética, os direitos 

humanos não convencem a ninguém que já não esteja convencido. Porque não 
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é a razão que justifica a preocupação pelo outro, mas é a emoção. Se estou na 

emoção de aceitação do outro, o que lhe acontece tem importância e presença 

para mim. Faz-se uma reflexão ética. “Como podemos deixar que aconteça 

isto com estas pessoas?” Mas se estas pessoas não pertencem ao meu espaço 

de aceitação mútua, não pertencem ao domínio social no qual estou, o que lhes 

aconteça não me toca. Aqui não há preocupação ética. Por muito que 

afirmamos a ética, o humano, os humanos, fazemos todo um discurso 

maravilhoso e impecável, mas que não serve para nada, não porque não esteja 

impecável, mas porque não faz referência ao espaço de aceitação mútua no 

qual a preocupação ética tem sentido. 

 

É fundamental tratar da formação não ignorando, mas compreendendo a importância de 

um sujeito que é também rebeldia, alternatividade e libertação, ser que exige da educação uma 

formação para além do ato transmissivo. A educação favorece os sujeitos que têm determinação 

no processo da criatividade, do espírito construtivo, da liberdade para intuir e transformar a si 

mesmos e contribuir para transformar o contexto em que vivem e atuam. Por isso, se fala de 

uma formação integral do sentipensar, pelo fato de que a emoção é fundamento da razão e 

ocorre numa implicação mútua. Ou seja: 

 

Educar para o sentipensar é educar no caminho do amor, da inteireza e da 

sabedoria. É educar o outro na justiça e na solidariedade. É educar o outro na 

justiça e na solidariedade. Educar para sentipensar é tentar formar na 

unicidade; é educar na biologia do amor, reconhecendo que a emoção é a base 

da razão [...]. É educar, não somente para o desenvolvimento das inteligências 

e do pensamento, mas, sobretudo, para a evolução da consciência e do espírito. 

É educar sem reprimir ou negar a experiência da comunhão, a experiência do 

coração, a experiência do espírito e a experiência do sagrado, reprimidos 

durante séculos em nome de algo que no mundo moderno chamamos de 

ciência. [...] É o educar para sentipensar que produzirá a prática da 

integralidade e da integridade, da escuta inclusiva e da ênfase no cuidar do 

ser, a partir de um fazer mais coerente com os pensamentos e os sentimentos. 

[...] Educar, reconhecendo a totalidade do ser humano, é a forma de nós, 

educadores, fazermos justiça ao todo que somos, lembrando que 

necessitamos, mais do que nunca, conspirar a favor da inteireza humana para 

que possamos ser mais felizes em nossa própria humanidade. (MORAES, 

2003, p. 127) 

 

Uma sociedade que se preocupa com uma educação nesses moldes aqui discutidos, 

contribui com a formação integral, sendo por isso, oportuno utilizar a expressão andina 

corazonar – do povo indígena equatoriano Kitu Kara – que expressa a interligação, fusão e 

recíproca implicação entre emoções e razões, o sentir e o pensar. Experiência que nos faz 

acreditar que é uma palavra potente para expressar alguns desafios relevantes e sérios que o 

sujeito pode assumir, especialmente quando se consideram determinados embates sociais e 
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políticos na luta pela justiça social e pelo compromisso com a Casa comum. Boaventura de 

Sousa Santos, ao comentar a respeito do corazonar, afirma: 

 

Corazonar significa experienciar o infortúnio ou o sofrimento injusto dos 

outros como se fossem próprios e estar disponível para se aliar à luta contra 

essa injustiça, ao ponto mesmo de correr riscos. Significa acabar com a 

passividade e fortalecer o inconformismo perante a injustiça. Corazonar 

nunca significa que as emoções deem origem a uma falta de controle. Pelo 

contrário, as emoções são a energia vital que impele as boas-razões-para-agir 

a passarem à ação ponderada. Corazonar produz um efeito de aumento por 

meio do qual um mundo remoto e desconhecido se torna próximo e 

reconhecível. Corazonar é uma forma amplificada de ser-com, pois faz 

crescer a reciprocidade e a comunhão. É o processo revitalizador de uma 

subjetividade que se envolve com as outras, destacando seletivamente aquilo 

que ajuda a fortalecer a partilha e a ser corresponsável. Corazonar não se 

enquadra nas dicotomias convencionais, sejam elas mente/corpo, 

interno/externo, privado/público, individual/coletivo ou memória/expectativa. 

Corazonar é um sentir-pensar que junta tudo aquilo que as dicotomias 

separam. Visa ser instrumentalmente útil sem deixar de ser expressivo e 

performativo. [...] Corazonar significa assumir uma responsabilidade pessoal 

acrescida de entender e mudar o mundo. (SANTOS, 2019, p. 154, grifo do 

autor) 

 

Em síntese, é possível compreender que a educação na formação do sujeito, no processo 

de humanização, não poderá deixar de trabalhar a realidade e a implicação que se dá entre 

emoção e razão. Caso contrário, o sujeito não terá a resiliência humana necessária para assumir, 

como ator social, o comprometimento social e o posicionamento alternativo e libertador 

indispensáveis diante dos desafios humanos e sociais.  

O sujeito, nessa visão, se afirmará, cada vez mais, com uma educação que problematize 

e conscientize a importância da sustentação da racionalidade consubstanciada no campo 

afetivo, cujos sentimentos contribuem para que o sujeito possa dar conta da sua “vocação” de 

cuidar da vida na Casa comum.  

António Damásio (1996, p. 12-13), ao tratar da ligação entre emoção e razão, afirma: 

 

Limito-me a sugerir que certos aspectos do processo da emoção e do 

sentimento são indispensáveis para a racionalidade. No que têm de melhor, os 

sentimentos encaminham-nos na direção correta, levam-nos para o lugar 

apropriado do espaço de tomada de decisão onde podemos tirar partido dos 

instrumentos da lógica. Somos confrontados com a incerteza quando temos de 

fazer um juízo moral, decidir o rumo de uma relação pessoal, escolher meios 

que impeçam a nossa pobreza na velhice ou planejar a vida que se nos 

apresenta pela frente. As emoções e os sentimentos, juntamente com a oculta 

maquinaria fisiológica que lhes está subjacente, auxiliam-nos na assustadora 

tarefa de fazer previsões relativamente a um futuro incerto e planejar as nossas 

ações de acordo com essas previsões. 
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Tratar de um processo educativo pela humanização do sujeito e da realidade pressupõe 

viabilizar práticas sociais e culturais, pedagógicas e políticas por atores sociais, pelo menos, 

relativamente em processo de equilibrar a integração entre a razão e a emoção. Do contrário, 

corre-se risco de experiências desumanizadoras em relação à vida em geral. Tudo contribuiria 

para o irracionalismo destrutivo manifestado na indiferença à dor do outro, no negacionismo 

delirante e no narcisismo doentio.  

 

 

 

 

3.4   Educar para o cuidado da Casa comum 

 

A educação, ao tratar da formação do sujeito social, deverá trabalhar, entre outras tantas 

coisas, o cultivo da utopia, da responsabilidade e do projeto planetário no que diz respeito o 

cuidado com a Casa comum.7 

 Na atualidade, é impensável não considerar esse cuidado com a Casa comum, pelo fato 

dos desafios que a humanidade enfrenta com o aquecimento do Planeta, na acidificação dos 

oceanos, na extinção das espécies vivas, na destruição da natureza, ou melhor dizendo, na 

situação de ecocídio, geocídio que atravessa a Terra e que provoca uma intervenção destruidora 

no sistema-vida e no sistema-Terra.  

Não cuidar da Casa comum significa dizer que é não ter consciência e responsabilidade 

diante da ameaça à vida dos seres humanos e de todos os seres vivos. Urge formar sujeitos 

humanos despertados e compromissados com a sustentabilidade digna e justa à vida que resta 

no planeta e à vida do planeta. Atores sociais sem práticas alicerçadas numa ecologia integral 

e responsável dificilmente contribuirão para o reencantamento da vida na Terra. 

Trabalhar pela ecologia integral, a partir de sujeitos orientados ética e politicamente pela 

solidariedade global e pela panrelacionalidade justa, ecológica e libertadora de tudo que 

favorece a extinção da vida, deveria ser a grande meta em nome do bem viver para toda a 

humanidade. 

                                                 
7 O sentido a que nos referimos com o termo – Casa comum -  evoca, no contexto da educação para a autonomia 
e a transformação social e para o processo formativo, que é fundamental trabalhar a consciência e a 
responsabilidade de todos e todas que habitam o Planeta, a fim de cuidar e preservar os ambientes vitais e 
plurais – desde as realidades próximas, como pessoais, familiares, urbanas, rurais, organizações sociais, 
movimentos eclesiais e outros, a preservação, proteção e conservação da natureza e do meio ambiente para 
todos os seres vivos, e privilegiar as realidades maiores na atual civilização. Fundamental garantir e promover o 
futuro da vida no e do Planeta e do Cosmos.  
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Não é possível, entre outras coisas, dissociar ou separar a questão ecológica da questão 

social e histórica. Isso ficou muito claro quando se analisa a respeito da pandemia com o Covid-

19. Nesse sentido, afirma Alysson Leandro Mascaro (2020, p. 7): 

 

A reiterada fragilidade da relação humana com a natureza corresponde a uma 

parcela pequena dos problemas presentes. No fundamental, a dinâmica da 

crise evidenciada pela pandemia é do modelo de relação social, baseado na 

apreensão dos meios de produção pelas mãos de alguns e pela exclusão 

automática da maioria dos seres humanos das condições de sustentar 

materialmente sua existência, sustento que as classes desprovidas de capital 

são coagidas a obter mediante estratégias de venda de sua força de trabalho. 

O modo de produção capitalista é a crise. 

 

O atual contexto planetário demanda, impreterivelmente, um inadiável compromisso 

com a ecologia integral. Na Carta Encíclica Laudato Si’, o Papa Francisco (2015, p. 139), 

afirma: 

 

É fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos 

sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais. Não há duas crises 

separadas: uma ambiental e outra social; mas uma única e complexa crise 

socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem 

integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, 

simultaneamente, cuidar da natureza. 

 

Há que despertar para a interdependência e a coexistência entre tudo e todos, devido à 

correlacionalidade e à interligação entre todos os seres da Terra. Nesse sentido, não se pode 

cuidar responsavelmente da saúde integral de uma pessoa sem considerar a sustentabilidade do 

seu ambiente de vida. A vida humana de qualidade ou saudável depende do contexto 

socioambiental das pessoas. Enfim, o sujeito humano deverá viver um compromisso com o 

civilizar a Terra a partir da ecologia integral ou profunda. 

 

A ecologia profunda não separa o homem do ambiente; na verdade, não separa 

nada do ambiente. Não vê o mundo como uma coleção de objetos isolados, e 

sim como uma rede de fenômenos indissoluvelmente interligados e 

interdependentes. A ecologia profunda reconhece o valor intrínseco de todos 

os seres vivos e encara o homem como apenas um dos filamentos da teia da 

vida. Reconhece que estamos todos inseridos nos processos cíclicos da 

natureza e que deles dependemos para viver. (CAPRA, 2003, p. 20-21) 

 

Um problema preocupante e que favorece o poder de destruição da Casa comum, 

consiste em perder a compreensão de totalidade, interdependência e interligação entre o que 

coexiste no Planeta e o que favorece a degradação da vida na Terra, como a exaustão dos 
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recursos naturais, aumento da escassez da água potável em algumas regiões da Terra, a luta 

para garantir alguns minerais para a produção, a destruição ou desequilíbrio do ecossistema 

com o aquecimento do Planeta, a destruição da camada de ozônio, os pesticidas utilizados nas 

lavouras, os dejetos químicos e radioativos, cataclismo social como modelo de sociedade e de 

mercado injusto e predatório que não mede as consequências sobre o que ocorre com a natureza 

e a vida dos povos, sobretudo, os mais pobres e excluídos. 

 

O que se precisa é uma sociedade sustentável que se dá a si o desenvolvimento 

de que precisa para satisfazer adequadamente as necessidades de todos, 

também do entorno biótico. O que demanda é um planeta sustentável que 

possa manter seu equilíbrio dinâmico, refazer suas perdas e manter-se aberto 

a ulteriores formas de desenvolvimento. [...] O efeito perverso é inegável: a 

grande maioria da humanidade não tem sustentabilidade. Vive diariamente 

uma catástrofe. Tal violência configura uma agressão à Terra, pois os seres 

humanos são a própria Terra em sua dimensão consciente e inteligente. A 

injustiça social se mostra, assim, como uma injustiça ecológica. (BOFF, 2010, 

p. 240-241) 

 

O sujeito alternativo e antissistema tem também como desafio uma transição 

paradigmática no sentido de propor uma nova forma de habitar a Casa comum; vale dizer, ter 

uma convivência cuidadosa e respeitosa para com a natureza e os ecossistemas. O que exige 

um processo de lucidez crítica diante do paradigma tecnocrático e uma descolonização da 

concepção de mundo e vida inculcados pela cultura do capital ou pelo modelo dos “sempre 

vencedores”.   

Quanto ao paradigma tecnocrático, o problema diz respeito de como a vida humana ou 

de qualquer ser vivo é interpretada e viabilizada desde uma rendição ao aspecto técnico; em 

outras palavras, o risco é viabilizar uma determinação, uma intervenção e uma destinalidade no 

que tange a vida somente pelo imperativo absoluto do técnico. Nesse sentido, afirma o filósofo 

Manfredo Araújo de Oliveira (2016, p. 234-240): 

 

A realidade técnica, a produção técnica e seus produtos apresentam-se aqui 

como o modelo de interpretação da totalidade do ser, o critério para o que deve 

valer coo real e verdadeiro. Por se fazer, assim, a efetividade fundamental da 

automediação do ser humano no mundo, a técnica transforma profundamente 

a forma de entender a vida humana, as maneiras de pensar e de agir atingindo 

até as esferas mais familiares e privadas da vida, os hábitos e costumes, as 

instituições e os valores, a história, a sociedade, o cosmo, o mundo em que o 

ser humano vive, compreendendo e agindo. 

 

O paradigma tecnocrático responde, em nosso mundo ocidental, ao sistema capitalista 

que visa à eficiência, à concorrência e à competitividade. O que dificulta, ou melhor, 
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impossibilita uma civilização sustentável – O efeito é perverso por impossibilitar a garantia da 

sobrevivência da vida, sobretudo, das vidas mais vulneráveis. Não é possível a sustentabilidade 

da Casa comum sem a transição de uma sociedade capitalista neoliberal que visa superprodução 

de bens materiais para uma sociedade mais humana, justa que promove a sustentação de toda a 

vida. Realidade factível  a partir da experiência da cooperação, da solidariedade, da 

pluridiversidade, da coexistência e da interdependência. Experiência que aponta para uma 

civilização “biocentrada”.   

Partindo do atual momento que atravessa a humanidade com a pandemia provocada pelo 

Covid-19, Leonardo Boff (2020, p. 144) comenta: 

 

Parto da seguinte interpretação: durante séculos agredimos a natureza e a Mãe 

Terra; agora é a Terra ferida e a natureza devastada que estão nos contra-

atacando e fazendo represália. São entes vivos, e, como vivos, sentem e 

reagem às agressões. A multiplicação de sinais que a Terra nos enviou, a 

começar pelo aquecimento global, a erosão da biodiversidade na ordem de 70-

100 mil espécies por ano (estamos dentro da sexta extinção em massa, na era 

do antropoceno e do necroceno) e outros eventos extremos devem ser tomados 

absolutamente a sério e interpretados. Ou nós mudamos nossa relação para 

com a Terra e a natureza, num sentido de sinergia, de cuidado e de respeito, 

ou a Terra poderá não nos querer mais sobre sua superfície. Desta vez não há 

uma arca de Noé que salva alguns e deixa perecer os outros; ou todos nos 

salvamos ou engrossaremos o cortejo daqueles que rumam para a própria 

sepultura. 

 

A educação de perspectiva libertadora, e que tem compromisso com a sustentabilidade 

da Casa comum, deverá ter como imperativo irrenunciável a formação do sujeito que seja 

humanizado e possa carregar a utopia de uma civilização que cultiva e defende a ecologia 

integral ou profunda; em síntese,  a solidariedade com todos os povos – preferencialmente, os 

mais excluídos - e que promova a responsabilidade coletiva e o cuidado essencial. Caso 

contrário, é difícil seguir acreditando na viabilidade da vida digna e justa no Planeta. 

Paulo Freire no dia 21 de abril de 1997, numa carta escreve sobre a malvadez do 

assassinato do índio pataxó Galdino Jesus dos Santos, o seguinte: “Não creio na amorosidade 

entre mulheres e homens, entre os seres humanos, se não nos tornamos capazes de amar o 

mundo. A ecologia ganha uma importância fundamental neste fim de século. Ela tem de estar 

presente em qualquer prática educativa de caráter radical, crítico ou libertador.” (FREIRE, 

2000, p. 67) 

Hinkelammert, ao comentar sobre o problema da destruição da natureza pela falta de 

um compromisso ecológico, tem como ponto de partida o cálculo de utilidade a partir do 

interesse próprio. Nessa perspectiva, o cuidado da Casa comum é irracional pelo fato de que 



123 

 

não destruir a natureza é indispensável. E o indispensável é inútil porque não conta no cálculo 

da utilidade. Por isso, destruir a natureza à vontade se encaixa no cálculo da utilidade. O que 

importa é a utilidade do inútil. (HINKELAMMERT, 2014, p. 199-200)   

De maneira clara, Hinkelammert comenta essa racionalidade econômica que faz uma 

interpretação da vida humana e da natureza a partir do cálculo de utilidade: 

 

A natureza é inútil, a não ser que, calculando a utilidade a partir do interesse 

próprio, seja transformada em capital natural a ser explorado. O ser humano é 

inútil e até descartável, a não ser que seja transformado em capital humano a 

ser explorado em função de sua utilidade, seja a utilidade a partir do interesse 

próprio calculada por ele mesmo, que considera a si mesmo capital humano, ou 

por outros, que querem explorá-lo em virtude de suas respectivas utilidades 

próprias. O indispensável – o ser humano enquanto humano e a natureza externa 

enquanto natureza – é sempre inútil. (HINKELAMMERT, 2014, p. 201) 

  

Fica evidente a irracionalidade da racionalidade econômica dinamizada pela eficiência, 

utilidade, produtividade e competitividade visando à lucratividade. A irracionalidade é visível 

quando se constata o seguinte: com o agronegócio, por exemplo, não diminui a produção de 

alimentos no mundo, mas o número de famintos aumenta. O problema é que os seres humanos 

não são os únicos a terem fome. Os carros são os mais famintos, e por isso, devoram boa parte 

da produção de milho, ou exigem que, no lugar de cultivar alimentos básicos para a população, 

utilize-se a terra para os canaviais que fornecerão matéria-prima para o etanol.  

A situação agrava-se porque os veículos automotivos podem, com facilidade, ser 

vendidos e comprados por aqueles que podem consumir, enquanto os famélicos da população 

não conseguem alimentar-se corretamente, menos ainda, comprar um veículo. Para a teoria 

racional que dinamiza a globalização neoliberal, isso é racional. (HINKELAMMERT, 2014, p. 

202)  Por isso, se para o agronegócio, é preciso destruir a natureza em vista de mais produção 

de alimentos, a “ética” do mercado alicerça-se numa  proposta irracional.   

 O processo educativo pela humanização não poderá deixar de trabalhar essa 

subjetividade que é construída pela lógica da racionalidade econômica responsável pelo 

descuido ou irresponsabilidade irracional diante da Casa comum. A vida não pode estar a 

serviço da economia, mas, o contrário, a economia tem que estar a serviço da vida que habita a 

Terra.  
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3.5 A educação e o compromisso com o processo democrático e a República 

 

O projeto democrático8, no atual contexto civilizacional, segue sendo uma das 

exigências a ser assumida frente à globalização capitalista neoliberal e totalitária. E preciso 

pensar a democracia como rompimento do círculo vicioso das sociedades do capital, ou seja, 

romper a lógica e a política do pensar e trabalhar a partir do capital, entendendo, também, que 

o capital é uma relação social, não uma coisa, realizada a partir de atores sociais, por sujeitos 

individuais, coletivos e institucionais. Sendo assim, só é possível a construção da democracia 

na perspectiva da radicalidade. 

 
A democracia [...] é a negação da relação social, da sociedade capitalista. Aí 

reside sua força e sua debilidade. Sua força está em sua radicalidade: a 

sociedade democrática extrai sua força do caráter radical de sua proposta 

igualitária, diversa e participativa, impossível de realizar-se no capitalismo. 

Mas se afirma o caráter universal desses... princípios e o valor transformador 

da prática desses princípios, mais se nega o fundamento da sociedade 

capitalista e a aparente “necessidade histórica” de seus efeitos apresentados 

como “externos” ao sistema. Enquanto a proposta capitalista não tem a 

sociedade (todos os seres humanos) como seu mundo, mas o seu mundo é 

definido a partir de sua realização como capital, a proposta democrática tem a 

sociedade (todos os seres humanos) com seu mundo e nisso reside a 

radicalidade de sua negação do capital e a positividade de sua proposta. 

(SOUZA, 1987, p. 16) 

 

Propor uma sociedade democrática negando o capitalismo e visando a uma sociedade 

menos desigual e injusta, na qual “todos” se constituem como sujeitos de sua própria construção 

numa sociedade mais humana e justa, é a grande utopia a ser enfrentada. Há que superar uma 

experiência civilizacional que produz e reproduz sociedades que promovem e legitimam 

experiências que desumanizam a vida humana e destroem a natureza. 

Um desafio a ser assumido pelo sujeito é possibilitar o emergir de um ator social 

alternativo e transformador que se comprometa com a democracia contra um necroEstado.  

Democracia além de despotismos (sociais, sexuais, religiosos, políticos e econômicos) e que 

transforma as diferenças desiguais - que favorecem hierarquias sociais desumanizadoras – em 

diferenças iguais que promovem a diversidade cultural e social. Tudo contribuindo para um 

humanismo regenerado que permite resistir à situação de crueldade do mundo. 

                                                 
8 O Anexo 1 desta tese apresenta uma reflexão do sociólogo Boaventura de Sousa Santos, por esta ser 
fundamental na abertura da discussão para pensar o processo de democratização a partir do partido-movimento. 
Reflexão que conclama para uma participação na construção da democracia não apenas a partir de um partido, 
mas de amplos setores da sociedade, e, ao mesmo tempo, possa ir de encontro dos fundamentalismos, que 
obstruem o avanço da democracia e impõem uma lógica cristã que exclue outros modos de viver sem imposição 
de um pensamento autoritário, determinista.  
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O humanismo regenerado não se limita ao reconhecimento da igualdade de 

direitos e da qualidade plena de humanidade de toda pessoa. Ele também 

implica a consciência da inseparabilidade da unidade e da diversidade 

humanas; a consciência da responsabilidade humana para com a natureza 

viva; a consciência da comunidade de destino de todos os humanos que, cada 

vez mais, é abalada pelo processo descontrolado da mundialização. Tal 

humanismo comporta, enfim, a consciência de que cada um de nós é apenas 

um momento da fantástica e incrível aventura humana, que, por sua vez, é 

também um ramo hiperdesenvolvido da fantástica e incrível aventura do 

cosmo [...]. (MORIN, 2019, p. 52-53) 

 

Paulo Freire se posicionou contra uma democracia construída por um Estado liberal que 

aprofunda as desigualdades, que fortifica o poder dos poderosos, que não faz nada diante do 

destrato dos humildes, que maximiza a liberdades dos poderosos para acumular capital em face 

da pobreza e miséria das maiorias. Por isso, afirma: 

 

Não creio na democracia puramente formal que ‘lava as mãos’ em face das 

relações entre quem pode e quem não pode porque já foi dito que ‘todos são 

iguais perante a lei’. Mais do que dizer ou escrever isto, é preciso fazer isto. Em 

outras palavras, a frase se esvazia se a prática prova o contrário do que nela está 

declarado. Lavar as mãos diante das relações entre os poderosos e os 

desprovidos de poder só porque já foi dito que ‘todos são iguais perante a lei’ é 

reforçar o poder dos poderosos. É imprescindível que o Estado assegure 

verdadeiramente que todos são iguais perante a lei e que o faça de tal maneira 

que o exercício deste direito vire uma obviedade. (FREIRE, 2000, p. 48-49) 

  

Para Freire, deve-se inventar a unidade na diversidade e no respeito à diferença. No 

fundo, esse compromisso implica uma luta política, uma organização e mobilização das forças 

culturais a partir do processo democrático. Nesse sentido, (1992) comenta: 

 

...a luta pela unidade na diversidade que é obviamente uma luta política, implica 

a mobilização e a organização das forças culturais em que o corte de classe não 

pode ser desprezado, no sentido da ampliação e no do aprofundamento e 

superação da democracia puramente liberal. É preciso assumirmos a 

radicalidade democrática para a qual não basta reconhecer-se, alegremente, que 

nesta ou naquela sociedade, o homem e a mulher são de tal modo livres que têm 

o direito até de morrer de fome ou de não ter escola para seus filhos e filhas ou 

de não ter casa para morar. O direito, portanto, de morar na rua, o de não ter 

velhice amparada, o de simplesmente não ser. É imperioso irmos além de 

sociedades cujas estruturas geram ideologia de acordo com a qual a 

responsabilidade pelos fracassos e insucessos que elas mesmas criam pertence 

aos fracassados enquanto indivíduos e não às estruturas ou à maneira como 

funcionam essas sociedades. (FREIRE, 1992, p. 157-158) 
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Destarte, construir uma sociedade em processo democrático implica desfrutar social e 

politicamente as relações de autoridade partilhada (SANTOS, 2016), e isso é possível a partir 

de um sistema de interação pública ou privada no processo de democraticidade. 

Democraticidade onde ocorre a reciprocidade entre o “princípio da igualdade” e o “princípio 

do reconhecimento da diferença”, o que não legitima uma diferença que promove a 

inferiorização, e nem se aceita uma igualdade que leva à descaracterização (social, étnica, 

sexual, familiar, religiosa). Enfim, não há democracia participativa sem partilha da autoridade. 

Paulo Freire comenta sobre a autoridade democrática, que não pode prescindir da 

liberdade e da ética.  

 

A autoridade coerentemente democrática está convicta de que a disciplina 

verdadeira não existe na estagnação, no silêncio dos silenciados, nas no 

alvoroço dos inquietos, na dúvida que instiga, na esperança que desperta. A 

autoridade coerentemente democrática, mais ainda, que reconhece a eticidade 

de nossa presença, a das mulheres e dos homens, no mundo, reconhece, também 

e necessariamente que não se vive a eticidade sem liberdade e não se tem 

liberdade sem risco. O educando que exercita sua liberdade ficará tão mais livre 

quanto mais eticamente vá assumindo a responsabilidade de suas ações. Decidir 

é romper e, para isso, preciso correr o risco. (FREIRE, 2007, p. 93) 

 

Para Freire (2007), a reinvenção do humano, a partir do processo democrático, exige, 

além da liberdade, da ética, um sujeito que deverá ser experiência de autonomia que se funda 

na responsabilidade de não omissão frente aos desafios. (FREIRE, 2007, p. 93-94) Nessa 

direção, o processo educativo pela humanização não poderá deixar de trabalhar esses elementos 

que apresenta o pensamento freiriano.  

Freire, numa preocupação pela sociedade mais humanizada, afirma: 

 

Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, 

com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o 

sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transforma a 

sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é 

progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da 

injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de 

sua negação, não temos outro caminho senão viver plenamente a nossa opção. 

Encarná-la, diminuindo assim a distância entre o que fizemos e o que fazemos. 

Desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a vida, explorando 

os outros, discriminando o índio, o negro, a mulher não estarei ajudando meus 

filhos a ser éticos, justos e amorosos da vida e dos outros. (FREIRE, 2000, p. 

67) 



127 

 

 

A democracia contra-hegemônica não aceita a política capitalista, colonialista e 

patriarcal. Por isso, um problema a ser enfrentado tem a ver com a superação da democracia de 

baixa intensidade – hegemônica – que se dá pelo modelo representativo. Santos (2005, p. 107), 

sobre essa democracia de baixa intensidade, comenta: 

 

... a democracia representativa: ao definir de modo restritivo o espaço 

público, deixa intacta muitas relações de poder que não transforma em 

autoridade partilhada; ao assentar em ideias de igualdade formal e não real, 

não garante a realização das condições que a tornam possível; ao contrapor 

em abstrato cidadania e identidade, reconhece sub-repticiamente a diferença 

a partir de uma diferença dominante (classista, colonial, étnica, racial, sexual, 

religiosa) que é transformada em norma – a identidade dominante – com base 

na qual são fixados os limites em que as outras diferenças podem ser 

exercidas, reconhecidas ou toleradas. A baixa intensidade desta democracia 

resulta em que se as exigências do capitalismo forem tais que exijam a 

restrição do jogo democrático, esta forma de democracia tem poucas 

condições de resistir. A rendição aparece sob várias formas: a banalização das 

diferenças políticas e a personalização das lideranças; a privatização dos 

processos eleitorais pelo financiamento das campanhas; a mediatização da 

política; a distância entre representantes e representados; a corrupção; o 

aumento do abstencionismo. 

  

Não é viável e nem possível um processo democrático transformador e libertador de 

tudo que desumaniza a vida, sem uma democracia que supere uma sociedade que desmantela 

as políticas públicas, as políticas sociais em medidas compensatórias, estigmatizantes e 

filantrópicas – deixando de lado a garantia e a promoção dos direitos sociais básicos. Em nada, 

favorece superar as assimetrias que promovem a injustiça social, se a sociedade é, por exemplo, 

politicamente democrática e socialmente fascista. Fascismo social vivenciado pela exclusão, 

exploração do trabalho, discriminação pela identidade afetivo-sexual, migrações forçadas etc. 

Realidade que provoca, inspira e exige uma democracia de alta intensidade. 

 

As classes populares, os grupos sociais oprimidos, fragilizados, 

marginalizados, estão hoje em muitas partes do mundo a promover formas de 

democracia participativa. Trata-se de formas de democracia de alta 

intensidade que assentam na participação ativa e constantemente renovada das 

populações e através das quais procuram resistir contra as desigualdades 

sociais, o colonialismo, o sexismo, o racismo, a destruição ambiental.  

(SANTOS, 2005, p. 108) 

 

Essa democracia anti-hegemônica participativa deverá se expandir do nível local ao 

regional, do regional ao nacional e do nacional ao mundial. Necessidade importante para dar 
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sustentabilidade ao processo democrático que constrói uma sociedade civil global 

emancipatória visando a uma globalização contra-hegemônica.  

Talvez, seja esse processo que a educação deve trabalhar na formação do sujeito. Caso 

contrário, será uma educação aliada à globalização hegemônica desconsiderando que a 

educação tem que compreender o que ela é no processo democrático, no qual ocorre a 

possibilidade de construir subjetividades democráticas que apontam para a alternatividade e a 

rebeldia diante do contexto hegemônico. Ser sujeito como ator social alternativo, na democracia 

de alta intensidade, implica não ser submetido à condição de súdito e contribuir para promover 

uma luta por transformação do que prejudica a vida e nega uma sociedade menos 

discriminatória e mais justa. 

Quando se trata do ator social alternativo, precisa-se compreender que não é possível 

identificar um ator histórico e social privilegiado no processo da construção e da defesa da 

democracia anti-hegemônica. E exige-se um pluralismo no que diz respeito ao plano político e 

organizativo, isso dentro do marco dos limites constitucionais existentes. O que significa, entre 

outras coisas, saber produzir alianças e trabalhar em redes com vários setores e organizações 

da sociedade que querem mudança de rumo. 

Mudança de rumo da sociedade, através do processo democrático participativo, é uma 

forma de seguir lutando contra a sociedade violenta, discriminatória e desigual como a 

brasileira. E ainda, há que reconhecer que o país, política e economicamente, sempre respondeu 

aos interesses das classes dominantes. Sonhar e lutar por democracia a partir de um Estado que 

é acólito e cúmplice de uma globalização capitalista excludente é ingenuidade e 

irresponsabilidade em relação ao grito do outro! Paulo Freire sabiamente afirmou: “O que me 

parece impossível aceitar é uma democracia fundada na ética do mercado que, malvada e só se 

deixando excitar pelo lucro, inviabiliza a própria democracia.” (FREIRE, 2000, p. 49)  

Com a restauração de um Estado intervencionista, a sociedade, por exemplo, no Brasil, 

tem sofrido consequências sérias (BIRMAN, 2020). Entre as consequências, pode-se destacar 

as seguintes: 

1) Desigualdade social - Existem bilhões de excluídos no mundo, Brasil no meio, sem 

chance de uma vida digna e justa. Há uma política criminosa de reprodução da pobreza e da 

exclusão. Afirma o economista Ladislau Dowbor (2020, p. 16): 

 

Temos 850 milhões de pessoas passando fome no planeta, das quais mais de 

l50 milhões são crianças, ainda que seja produzido no mundo mais de um 

quilo de cereais por pessoa e por dia. Se dividirmos o PIB mundial, da ordem 

de 85 trilhões de dólares, pela população mundial, constatamos que o que hoje 
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produzimos pode assegurar três mil dólares por mês por família de quatro 

pessoas. Nosso problema não é econômico, e sim uma máquina política e 

ideológica que promove e justifica uma repartição absurda dos resultados dos 

esforços, sem qualquer relação com o mais elementar critério de merecimento 

ou até de decência humana. 

 

2) Heterotopia radical – Ocorre isso quando o ser humano vive uma experiência de 

fragmentação, exclusão e exílio. Fato que dificulta o sujeito vivenciar um reconhecimento na 

realidade societária, o que complica no tocante à experiência de cidadania – há um “desfazer 

de si”. Fato que complica a experiência democrática. Sem cidadania que garanta os direitos 

básicos, esvazia-se a democracia.  

O esvaziamento da democracia faz parte do processo de neoliberalização – esvazia a 

democracia participativa e alternativa, mas sem suprimi-la oficialmente. Dos indivíduos, 

procura retirar a capacidade de resistência e luta. Por isso, a temática da formação do sujeito 

humano é uma tarefa urgente e necessária, fundamental e imprescindível na atual civilização, 

desde que se queira uma transformação por vidas mais humanizadas. 

3)  Ausência de um Projeto de futuro -  É por isso que a grande maioria da população9 

vive o “eterno presente”, o “aqui e agora”. Falar de um amanhã digno e justo; de uma sociedade 

“onde caibam todos”; de uma civilização mais igualitária e feliz, parece sem sentido para uma 

ampla parcela da população. Isso pode levar o sujeito a viver no limite do seu espaço na 

perspectiva do presenteísmo; 

4) Catástrofe ambiental – Ocorre quando tudo contribui para a destruição da natureza 

em um ritmo assustador: a degradação do solo, a contaminação ou poluição dos oceanos com 

plásticos e outros resíduos, a destruição da biodiversidade, a mudança climática etc.; 

5) Política imperial - Exerce influencia, ou melhor, freia decisões importantes que 

almejam a soberania do país. Tudo indica que o país ainda é uma colônia diante dos grandes 

impérios, e entre eles, os EUA. E os pretextos utilizados apontam para a luta contra o 

esquerdismo, o narcotráfico, o terrorismo e o comunismo; 

6) Dificuldade em construir de uma frente estratégica de resistência - É necessário 

criar alternativas eficaz, convencível e credível. As organizações de esquerda ou anti-

hegemônica não avançam ao nível do que se exige no atual contexto societário. 

Todas essas consequências, e outras não apresentadas, acabam influenciando nas formas 

de subjetivação dos indivíduos. Os indivíduos vivem uma situação dramática e melancólica, 

                                                 
9 Nos referimos aos discriminados; empobrecidos; descartados socialmente; oprimidos etc. 
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um desencanto sem precedentes, além de uma taxa alta de medicalização para minimizar os 

sintomas de depressão, ansiedade, devido a vidas frustradas, vazias e desesperançosas. 

 Tal situação pede por um trabalhar em que a educação possa formar sujeitos sociais 

utópicos, alternativos e recriadores da realidade e não acovardados e amesquinhados. Por isso, 

recuperar o sentido da vida, da utopia e do mundo é tarefa urgente; recuperar a realidade dos 

sujeitos do mundo das mercadorias, o mundo da vida do mundo dos mortos é exigência 

fundamental. Tudo visando uma civilização que num processo democrático participativo, vai 

superando a crise sistêmica e planetária, e construindo a utopia de que outro mundo é necessário 

e possível! Não obstante, há que compreender que, 

 

[...] para se negar o mundo do capital não basta estar dominado por ele e disso 

ter consciência, é necessário pensar e propor um outro mundo e quem não for 

capaz de realizar essa proeza não será capaz de negar o capital por mais que 

seja dominado por ele. Pensar um outro mundo [...] não significa inverter o 

velho, mas propor um novo. (SOUZA, 1987, p. 28) 

 

Trabalhar como ator social na construção do processo democrático exige estar resiliente 

para resistir e combater nesse mundo atravessado pela globalização capitalista hegemônica 

neoliberal.  

Diante da consequência da devastação social, ecológica e subjetiva, e a catástrofe 

econômica e política, que alimenta o desespero, o desencanto, a desesperança, o sujeito tem 

que ter consciência de que existe uma batalha para derrotar a esperança numa democracia 

participativa.  

O neoliberalismo é grande responsável por esvaziar, sem suprimir em alguns casos, a 

“democracia” de seu poder de reorganização da sociedade. O sistema neoliberal é implacável 

na luta para destruir ou transformar instituições e organizações sociais, políticas que asseguram 

a autonomia, liberdade e participação do individual, familiar, coletivo frente à subordinação ao 

capital (LAVAL; DARDOT, 2017). 

Outra tarefa para a educação é formar um sujeito que saiba articular-se com atores 

sociais comprometidos com uma organização política que tem como exigência ético-política o 

trabalho pela defesa da República.   

Na concepção original romana, o conceito de República tem como definição o Bem 

comum do povo (res publica). O adjetivo publicus designava a linguagem dos jurisconsultos, 

o que pertencia ao povo, em oposição aos bens particulares que pertenciam aos indivíduos ou 

grupos sociais, ou de corporações, mesmo as propriedades situadas na esfera estatal. 

Fundamental era assegurar a todos membros da sociedade igual direito a uma vida digna e justa. 
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Em outras palavras, em essência, o regime político republicano ocorre pela distinção entre o 

interesse próprio de um indivíduo e o bem comum de todos, com a exigência de que este 

sobreponha sempre àquele.  

Um dos fenômenos que o termo público denota ou significa tem a ver como o mundo  

comum aos seres humanos, e como cada um se encontra neste mundo, mas também, diante do 

que existe e como os seres humanos coexistem em comum. Nesse sentido, Hannah Arendt 

afirma: 

 

...o termo “público” significa o próprio mundo, na medida em que é 

comum a todos nós e diferente do lugar que nos cabe dentro dele. Este 

mundo, contudo, não é idêntico à terra ou à natureza como espaço 

limitado para o movimento dos homens e condição geral da vida 

orgânica. Antes, tem a ver com o artefato humano, com o produto de 

mãos humanas, com os negócios realizados entre os que, juntos, 

habitam o mundo feito pelo homem. Conviver no mundo significa 

essencialmente ter um mundo de coisas interposto entre os que nele 

habitam em comum, como uma mesa se interpõe entre os que se 

assentam ao seu redor; pois, como todo intermediário, o mundo ao 

mesmo tempo separa e estabelece uma relação entre os homens. 

(ARENDT, 1989, p. 62)  

  

O ator social, em sua atuação política, deverá trabalhar por metas a médio e longo prazo 

em níveis local, regional, nacional e mundial, visando melhorar os imperativos básicos para a 

experiência do comum. Para isso, ele tem que trabalhar por políticas públicas. Nessa direção, o 

jurista Fábio Konder Comparato, comenta: 

 

Tendo em vista a crescente desigualdade de condições de vida, 

engendrada no decurso da civilização capitalista, o princípio 

republicano impõe o estabelecimento de políticas públicas destinadas a 

reduzi-la ao máximo. Tal implica a adoção de três medidas principais: 

um amplo programa de educação fundamental, gratuita e obrigatória, 

que procure não apenas transmitir conhecimentos, mas sobretudo 

formar a consciência moral de crianças e adolescentes no respeito à 

dignidade do ser humano; um sistema de seguridade social, cobrindo 

serviços de saúde pública, previdência e assistência social; um sistema 

tributário apto a impedir a acumulação de fortunas privadas. 

(COMPARATO, 2013, p. 294) 

  

No regime republicano autêntico, ocorre uma especial defesa e promoção dos bens 

considerados indispensáveis à população, sendo fundamental preservar o meio ambiente. Ou 

seja, a República deverá cuidar dos bens comuns a todos, insuscetíveis, de apropriação 

particular, e que deverão ser cuidados e administrados eticamente na Casa comum.  

A política republicana, permanentemente, deverá zelar pela não desigualdade social e 

pelas diferenças biológicas e culturais, sempre compreendendo que a construção da igualdade 
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básica de condições de vida digna e justa entre os cidadãos não respalda eliminar as naturais 

diferenças biológicas e culturais. O direito humano à diferença é um direito internacional. Na 

Declaração sobre Raça e Preconceito Racial (27/11/78), a UNESCO afirma, claramente, o 

direito de ser diferente, de se considerar diferente e de ser visto com tal.  

Quanto à igualdade entre os indivíduos, o jurista Fábio K. Comparato afirma: 

 

Da igualdade cidadã, simples reflexo da igualdade essencial de todos 

os seres humanos, decorre o princípio republicano da supremacia do 

interesse comum de todos os membros da coletividade – o povo ou a 

nação em cada país, o conjunto dos povos que formam uma federação 

de países, ou a própria humanidade no plano mundial – sobre os 

interesses particulares, que podem ser próprios, não só de indivíduos, 

famílias, corporações, classes sociais, como ainda do próprio Estado – 

enquanto representante de classes ou grupos privados, em oposição ao 

povo -, ou então de povos ou países determinados, em oposição ao bem 

comum de toda a humanidade. (COMPARATO, 2006, p. 620) 

 

Considerando esse princípio que pode dinamizar a República, é perceptível a 

incompatibilidade que existe entre ela e o capitalismo. Por isso, frente à globalização capitalista 

neoliberal, o ator social tem muito trabalho para implementar uma prática alternativa e 

libertadora. O sistema capitalista apresenta o princípio da propriedade privada como instituição-

matriz para a forma da organização social; prioriza o interesse próprio sem se importar com o 

bem comum da população; privilegia a concorrência e a competitividade em todos os setores 

da realidade societária.   

Um ideário político que o ator social talvez possa assumir para ser republicano 

alternativo diz respeito ao preservar valores fundamentais e as boas instituições existentes na 

sociedade, e sempre procurando transformá-los visando a objetivos imprescindíveis. Exigência 

inegociável, na qual o ator social, mediante aperfeiçoamento ético, prima por uma civilização 

humanista. Esse aperfeiçoamento ético não pode descuidar dos seguintes objetivos: 

crescimento econômico sustentável, promoção da equalização das condições básicas de vida 

para todo o povo e a participação do povo nas grandes decisões políticas. (COMPARATO, 

2006, p. 621)  

O sujeito, numa perspectiva de vida humanizada e uma transformação libertadora, estará 

em sintonia com uma experiência de ator social que assume compromisso ético e responsável 

pelas instituições sociais. As instituições sociais, basicamente, são as quatro: “o respeito 

integral aos direitos humanos; a abolição de todo e qualquer privilégio, pessoal ou corporativo; 

o impedimento à apropriação ou ao controle particular de bens ou serviços que... são comuns a 
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todos os integrantes do corpo social, e a publicidade integral dos atos oficiais.” 

(COMPARATO, 2006, p. 622)  

A garantia dessas instituições sociais possibilitará construir e dinamizar a sociedade 

para promover a dignidade humana, preferencialmente, dos mais excluídos da sociedade; 

combater e abolir, sobretudo, por parte da elite, privilégios econômicos, políticos, entre outros; 

defender a promoção de mais igualdade social e o caráter comunitário dos bens e dos serviços 

públicos; garantir à todo cidadão o direito fundamental de saber a verdade e conhecer o que foi 

feito em nome da população, da qual ele é um dos componentes.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A proposta apresentada nesta tese foi trabalhada e tecida em cima da temática da 

Educação, compreendida a partir de um processo educativo que objetiva a humanização do 

sujeito “ser mais” e que o prepara para constituir-se como um ator social humanizado, 

transformador e consciente da realidade societária e terrenal.  A proposta crítico-dissertativa foi 

assumida e tentou-se concretizá-la neste relatório final, alavancando-a e construído-a com 

paixão, dedicação, indignação e esperança. 

Para desenvolver a proposta de investigar este sujeito alternativo e libertador, a trajetória 

proposta partiu das perspectivas de Paulo Freire e outros autores com os quais dialogou-se sobre 

o sujeito e uma educação humanizadora e transformadora. 

Tais perspectivas deram-nos o norte e o alicerce para que a reflexão pudesse ser 

pertinente e estar a contento do trabalho empreendido. Os autores, cada um à sua maneira, 

contribuíram para o aprofundamento do sujeito, que ora designamos como sujeito livre, 

alternativo e libertador a fim de compreendê-lo, bem como, os adjetivos que podem expressar 

sua experiência da transcendência, de alternatividade e da libertação. Experiência que deságua 

no processo de humanização, que faz emergir um sujeito humanizado, em oposição à 

desumanização que torna o sujeito assujeitado, descartável, sujeito da dívida, um refugo 

humano.  

Importante ressaltar que o sujeito discutido, problematizado e defendido nesta tese é um 

ser transcendente que não pode ser confundido com o ator social. O ator social ocorre quando 

o sujeito cumpre funções, segue regras sem discordar dos abusos. É um indivíduo que sobrevive 

diante do cenário de subjugação nas instituições sociais. Por isso, o ator social é uma realidade 

na prática concreta. Não há dúvida de que, necessariamente, haverá uma constante tensão 

dialética entre o ser humano e a exigência do ser ator social numa experiência determinada.  

Um problema que se coloca para a educação é o de como viabilizar um projeto educativo 

no contexto da globalização capitalista neoliberal. Para uma educação alternativa e libertadora, 
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ficou evidente que é imprescindível que o sujeito seja mimético não a partir da lógica e da 

política do poder hegemônico.  

Paulo Freire comenta sobre a necessidade do descolonizar, ou seja, no ser conivente 

com a ideologia de vida do colonizador. Só assim será possível a humanização ou o “ser mais” 

como vocação ontológica do ser humano. Esse “ser mais” pressupõe a experiência da liberdade.  

Hinkelammert aborda o retorno do sujeito na experiência do assumir uma responsabilidade 

diante do grito do outro. A exigência de que o outro viva é a condição para que se possa seguir 

vivo. O assassinato do outro é um suicídio! 

Também se refletiu como o ser humano se faz sujeiticidade desde a realidade complexa, 

especialmente, na obra de Morin e na tradição judaico-cristã e a pós-modernidade. Cada uma 

dessas realidades societárias condiciona a experiência do ser sujeito.  

Uma questão fica para a reflexão e em aberto: como ser transcendência e liberdade 

estando mergulhado no contexto societário, condicionador, mimetizado, endividados, contexto 

que solapa vidas e esperanças? 

 Negar a influência da pós-modernidade na subjetividade humana é impossível. A 

subjetividade é produzida dentro da dinâmica social, cultural, pedagógica e política que permeia 

a vida do ser humano. 

O paradigma da complexidade de Morin possibilitou compreender como o sujeito é 

desafiado a viver a interdependência, o coexistir com tudo o que existe. Não é possível estar 

fora da complexidade que costura o tecido social e humano. 

Um tipo de princípio-opção fundamental para que a educação favoreça o processo de 

humanização, tem a ver com a vida, o mundo e o sonho dos pobres e excluídos. Caso contrário, 

a educação seguirá sendo serviço prestado à política dos que sempre venceram dominando, 

colonizando e oprimindo, lições que se encontram nas obras de Freire e de Santos.  

Discutiu-se também como e por que a educação está, cada vez mais, sendo 

mercantilizada e privatizada pelo mundo da financeirização. Grandes corporações sociais com 

poderio econômico entram na disputa do mercado pela educação. O que importa para a 

sociedade mercantilizada é a rentabilidade almejada e não uma formação humanizadora da vida 

e da sociedade.  

A ganância econômica é idolatrada. Isso contribui para um trabalho, na área da 

educação, que visa formar pessoas humanas para o mercado, e não para um compromisso com 

a humanização do sujeito.   

A sociedade assiste ao processo de neoliberação no sistema educacional cujos objetivos 

e metas – padronizados - apontam para a concorrência econômica. Quem dá o norteamento da 
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educação é o Capital, que não tem nenhum compromisso com a humanização pela libertação 

de tudo que arranca a qualidade de vida das pessoas e da sociedade.  

Para enfrentar essa situação, que é desalentadora, procurou-se aprofundar a respeito de 

uma experiência do sujeito a partir do ser ator social alternativo e transformador. Compromisso 

que tem como preocupação o descolonizar e o desmercantilizar a educação.  

A educação não pode se omitir diante da subalternização e da invisibilização de 

epistemologias alternativas e sujeição dos sujeitos humanos à política imposta pela 

neoliberalização, o que exige uma política pedagógica de oposição ao epistemicídio 

neocolonial.  

O processo de desmercantilizar é outra tarefa a ser implementada pelo fato de que as 

instituições, na área da educação, caminham para serem empresas capitalistas e não lugares que 

transformam pessoas e as humanizam para o mundo do trabalho. 

São empresas que produzem um bem comum visando responder aos valores do 

mercado. Estimulam o processo de empresarialização da educação que em nada contribui para 

formar sujeitos humanos criadores alternativos e sonhadores de sonhos possíveis que têm como 

horizonte a solidariedade e o cuidado essencial com a vida.  

Para vivenciar uma formação alternativa, é preciso seguir cultivando uma prática 

vinculada com o mundo dos afetos e das emoções.  

O amor não pode deixar de ser vivenciado pelo sujeito humano em seus compromissos 

como ator social. Sem a amorosidade no sentido de Freire, torna-se impossível a constituição 

de seres sociais humanos e humanizáveis. Por isso, a palavra “corazonar”, tem um significado 

fundamental para a sociedade e o campo da educação por estar em comunhão com o sofrimento 

e a injustiça sofrida por outros seres humanos. Corazonar é uma forma de ser-com outro a partir 

da reciprocidade e da solidariedade. 

Também não há como viver uma ação pela humanização no processo educativo sem 

cuidar da Casa comum. Urge formar sujeitos humanos orientados, ética e politicamente, pela 

panrelacionalidade justa, ecológica e libertadora em defesa da Casa comum. Não cuidar do 

Planeta é não ter consciência e responsabilidade diante da ameaça à vida dos seres humanos e 

de todos os seres vivos. Não se pode deixar de trabalhar por uma educação, à luz da ecologia 

integral a favor do bem viver de toda a humanidade. 

Outro aspecto a ser defendido e promovido tem a ver com uma educação  

compromissada com o processo democrático participativo e a República. Sem democracia 

participativa, é quase impossível garantir o direito social de uma educação formadora de 

cidadãos éticos e responsáveis, solidários e utópicos. O ser humano se faz sujeiticidade no 
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compromisso da experiência democrática que promove os imperativos básicos para uma vida 

digna e justa para todos. Isso significa assumir-se como um ser republicano, que não apenas 

cuida da defesa do bem comum, mas luta a favor e defesa de si e do outro.  

Finalizo este relatório final de tese de doutorado com a esperança de que a reflexão 

empreendida e desenvolvida nesta pesquisa possa ir ao encontro da formação de uma 

consciência e uma prática em que os sujeitos estejam, como atores sociais, dispostos a serem 

alternatividade, liberdade e processo de humanização em nome da vida. 

Em qualquer lugar do mundo em que a vida gritar por amor e justiça, urge um 

compromisso ético e esperançoso, justo e humanizador. Do contrário, a educação acolita o setor 

da sociedade que vive à custa do sacrifício dos mais vulneráveis e excluídos da sociedade, e a 

Casa comum não garantirá o futuro da vida no Planeta.  

Ainda é tempo de seguir cultivando o sonho possível de uma morada terrenal onde 

caibam todos e todas numa vida digna e bonita, justa e feliz!   
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ANEXO 1 

 

Quinze teses sobre o partido-movimento. 

 Artigo de Boaventura de Sousa Santos 

16 Junho 2021 

 

Que fazer, se as desigualdades explodem e a “velha política” desencanta maiorias? Defender 

instituições exauridas, mas ameaçadas pelo fascismo? Tatear em busca de nova democracia, 

ainda incerta? Ou combinar as duas ações — mas como? 

 

1. Não há cidadãos despolitizados; há cidadãos que não se deixam politizar pelas formas 

dominantes de politização, sejam elas partidos ou movimentos da sociedade civil organizada. 

Os cidadãos e as cidadãs não estão fartos da política, mas sim desta política; a esmagadora 

maioria dos cidadãos não se mobiliza politicamente nem sai à rua para se manifestar, mas está 

cheia de raiva em casa e simpatiza com quem se manifesta; em geral, não tem condições para 

aderir a partidos ou participar em movimentos ou interesse em o fazer, mas quando vem para a 

rua só surpreende as elites políticas que perderam o contato com “as bases”. 

 

2. Não há democracia sem partidos, mas há partidos sem democracia. 

Uma das antinomias da democracia liberal do nosso tempo reside em ela assentar cada vez mais 

nos partidos como forma exclusiva de agência política, ao mesmo tempo que os partidos são 

internamente cada vez menos democráticos. Tal como a democracia liberal, a forma partido-

tradicional esgotou o seu tempo histórico. Os sistemas políticos democráticos do futuro têm de 

combinar a democracia representativa com a democracia participativa a todos os níveis de 

governação. A participação cidadã tem de ser multiforme e multicanais. Os próprios partidos 

devem ser internamente constituídos por mecanismos de democracia participativa. 

 

3. Ser de esquerda é um ponto de chegada e não um ponto de partida e, portanto, prova-se nos 

fatos. 

 A esquerda tem de voltar às suas origens, aos grupos sociais excluídos, que ela esqueceu há 

muito tempo. A esquerda deixou de falar ou de saber falar com as periferias, com os mais 

excluídos. Quem fala hoje com as periferias e com os mais excluídos são as igrejas evangélicas 

pentecostais ou os agitadores fascistas. Hoje, o ativismo de esquerda parece limitar-se a 

participar numa reunião do partido para fazer (quase sempre ouvir quem faz) uma análise de 



147 

 

conjuntura. Os partidos de esquerda, tal como existem hoje, não são capazes de falar com as 

vozes silenciadas das periferias em termos que estas entendam. Para mudar isso, a esquerda, ou 

melhor, as esquerdas devem ser reinventadas. 

 

4. Não há democracia, há democratização. 

 A responsabilidade da esquerda reside em que só ela serve genuinamente a democracia. Não a 

limita ao espaço-tempo da cidadania (democracia liberal). Pelo contrário, luta por ela no espaço 

da família, da comunidade, da produção, das relações sociais, da escola, das relações com a 

natureza e das relações internacionais. Cada espaço-tempo convoca um tipo específico de 

democracia. Só democratizando todos os espaços-tempo é que se consegue democratizar o 

espaço-tempo da cidadania e da democracia liberal representativa. 

 

5. O partido-movimento é o partido que contém em si o seu contrário. 

 Para ser um pilar fundamental da democracia representativa, o partido-movimento deve ser 

construído por processos não representativos e antes participativos e deliberativos. Nisto 

consiste a passagem da forma partido-tradicional para a forma partido-movimento. Consiste em 

aplicar à vida interna dos partidos a mesma ideia de complementaridade entre democracia 

participativa/deliberativa e democracia representativa que deve orientar a gestão do sistema 

político em geral. A participação/deliberação respeita a todos os domínios do partido-

movimento, da organização interna à definição do programa político, da escolha de candidatos 

às eleições à aprovação de linhas de ação na conjuntura. 

 

6. Ser membro da classe política é algo sempre transitório. 

 Tal qualidade não deve permitir que se ganhe mais do que o salário médio do país; os membros 

eleitos para os parlamentos não inventam temas ou posições, veiculam os que provêm das 

discussões nas estruturas de base; a política partidária tem de ter rostos, mas não é feita de 

rostos; o ideal é que haja mandatos coletivos que permitam a rotação regular de representantes 

durante a mesma legislatura; a transparência e a prestação de contas têm de ser totais; o partido 

é um serviço dos cidadãos para os cidadãos e por isso deve ser financiado por estes e não por 

empresas interessadas em capturar o Estado e esvaziar a democracia. 

 

 7. O partido-movimento é uma contra-corrente contra dois fundamentalismos. 

 Os partidos convencionais sofrem de um fundamentalismo anti-movimento social. Consideram 

que têm o monopólio da representação política e que esse monopólio é legítimo, precisamente 
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porque os movimentos sociais não são representativos. Por sua vez, muitos movimentos sofrem 

de um fundamentalismo anti-partido. Consideram que qualquer colaboração ou articulação com 

os partidos compromete a sua autonomia e diversidade e acaba sempre em tentativa de 

cooptação. 

Enquanto a democracia representativa estiver monopolizada por partidos anti-movimento e a 

democracia participativa por movimentos sociais, ou associações anti-partido, não será possível 

qualquer articulação entre democracia representativa e participativa com prejuízo para ambas. 

É preciso vencer esses dois fundamentalismos. 

 

 8. O partido-movimento combina a ação institucional com a ação extra-institucional. 

 Os partidos tradicionais privilegiam a ação institucional, dentro dos quadros legais e com 

mobilização das instituições, tais como, o parlamento, os tribunais, a administração pública. 

Pelo contrário, os movimentos sociais, embora utilizem também a ação institucional, recorrem 

muitas vezes à ação direta, aos protestos e manifestações nas ruas e nas praças, aos sit-ins, à 

divulgação de agendas por via da arte (o artivismo). Em face disto, a complementaridade não é 

fácil e tem de ser pacientemente construída. 

 

Não podemos generalizar as condições de ação coletiva: há condições políticas em que as 

classes que estão no poder são muito repressivas, muito monolíticas; há outras em que são mais 

abertas, menos monolíticas, e há muita competição entre elas. Quanto mais competição entre 

elites, mais brechas se abrem para que por elas entrem o movimento popular e a democracia 

participativa. O importante é identificar as oportunidades e não as desperdiçar. São muitas vezes 

desperdiçadas por razões de sectarismos, dogmatismos, carreirismos. 

 

A prática dos movimentos tem frequentemente de oscilar entre o legal e o ilegal. Em alguns 

contextos, a criminalização da contestação social está reduzindo a possibilidade tanto da luta 

institucional como da luta extra-institucional legal. Nesses contextos, a ação coletiva pacífica 

pode ter de enfrentar as consequências da ilegalidade. Sabemos que classes dominantes sempre 

usaram a legalidade e a ilegalidade segundo as suas conveniências. Não ser classe dominante 

reside precisamente em ter de contar com as consequências da dialética entre legalidade e 

ilegalidade e proteger-se na medida do possível. 

 

 9. A revolução da informação e as redes sociais não constituem, em si, um instrumento 

incondicionalmente favorável ao desenvolvimento da democracia participativa. 
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 Pelo contrário, podem contribuir para manipular a tal ponto a opinião pública que o processo 

democrático pode ser fatalmente desfigurado. O exercício da democracia participativa necessita 

hoje, mais do que nunca, de reuniões presenciais e discussões face a face. A tradição das células 

partidárias, dos círculos de cidadãos, dos círculos de cultura, das comunidades eclesiais de base 

tem de ser reinventada. Não há democracia participativa sem interação de proximidade. 

 

10. O partido-movimento assenta na pluralidade despolarizada e no reconhecimento das 

competências específicas. 

 A pluralidade despolarizada é aquela que permite distinguir entre o que separa e o que une as 

organizações e promover as articulações entre estas com base no que as une, sem perder a 

identidade do que as separa. O que as separa apenas fica em suspenso por razões pragmáticas. 

O partido-movimento tem de saber combinar questões generalistas com questões setoriais. Os 

partidos tendem a homogeneizar as suas bases sociais e a centrar-se nas questões que as 

abrangem a todas ou a largos setores delas. Pelo contrário, os movimentos sociais tendem a 

concentrar-se em temas mais específicos, tais como o direito à habitação, a imigração, a 

violência policial, a diversidade cultural, a diferença sexual, o território, a economia popular, 

etc. Trabalham com linguagens e conceitos distintos dos que são usados pelos partidos. 

Os partidos podem sustentar uma agenda política com mais permanência que os movimentos. 

O problema de muitos movimentos sociais reside na natureza da sua irrupção social e mediática. 

Em determinado momento têm uma atividade enorme, estão todos os dias na imprensa, e no 

mês seguinte já estão ausentes ou entram em refluxo com as pessoas deixando de ir às reuniões 

ou às assembleias. A sustentabilidade da mobilização é um problema muito sério porque, para 

que se consiga uma certa continuidade na participação política, é preciso haver articulação 

política mais ampla que envolva partidos. Por sua vez, os partidos estão sujeitos a transformar 

a continuidade da presença pública na condição para a sobrevivência de quadros burocráticos. 

 

11. O partido-movimento prospera numa luta constante contra a inércia. 

 Podem gerar-se duas inércias: por um lado, a inércia e o refluxo dos movimentos sociais que 

não se conseguem multiplicar e densificar a luta e, por outro, os partidos que não mudam em 

nada as suas políticas ficam sujeitos à estagnação burocrática. Superar estas inércias é o maior 

desafio para a construção do partido-movimento. 

Trabalhando com experiências concretas, nota-se que os partidos, ao ter vocação de poder, 

costumam lidar bem com a questão dos desequilíbrios dentro do espaço público. Mas porque 

competem pelo poder, não querem transformá-lo, querem tomá-lo. Os movimentos sociais, ao 
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contrário, sabem que as formas de opressão tanto vêm do Estado, como de atores econômicos 

e sociais muito fortes. Em algumas situações, a distinção entre a opressão pública e a opressão 

privada não é demasiado importante. Os sindicatos, por exemplo, têm uma experiência notável 

de luta contra atores privados: os patrões e as empresas. Tanto os movimentos sociais como os 

sindicatos estão hoje marcados por uma experiência muito negativa: os partidos de esquerda 

nunca descumpriram tanto as suas promessas eleitorais quando chegaram ao poder como 

ultimamente. Esse descumprimento faz com que a deslegitimação dos partidos seja cada vez 

maior em mais países. Essa perda do controle da agenda política somente pode ser recuperada 

por meio dos movimentos sociais enquanto articulados nos novos partidos-movimentos. 

 

 12. A educação política popular é a chave para sustentar o partido-movimento. 

 As diferenças entre partidos e movimentos são ultrapassáveis. Para isso é necessário promover 

o interconhecimento por via de novas formas de educação política popular: rodas de conversas, 

ecologias de saberes, oficinas da Universidade Popular dos Movimentos Sociais; discussão de 

possíveis práticas de articulação entre partidos e movimentos: orçamentos participativos, 

plebiscitos ou consultas populares, conselhos sociais ou de gestão de políticas públicas. Até 

agora as experiências são sobretudo de escala local. Há que desenvolver a complementaridade 

em nível nacional e global. 

 

 13. O partido-movimento vai para além da articulação entre partido e movimento social. 

 Depois de mais de quarenta anos de capitalismo neoliberal, de colonialismo e de patriarcado 

sempre renovados, de concentração escandalosa da riqueza e de destruição da natureza, as 

classes populares, o povo trabalhador, quando explode ou irrompe de indignação, tende a fazê-

lo fora dos partidos e dos movimentos sociais. Uns e outros tendem a ficar surpreendidos e a ir 

atrás da mobilização. Para além de partidos e movimentos, há que contar com os movimentos 

espontâneos, com as presenças coletivas nas praças públicas. O partido-movimento tem de estar 

atento a estas irrupções e ser solidário com elas sem tentar dirigi-las ou cooptá-las. 

 

 14. Vivemos um período de lutas defensivas. Compete ao partido-movimento travá-las, não 

perdendo de vista as lutas ofensivas. 

 A ideologia de que não há alternativa ao capitalismo – que, de fato, é uma tríade: capitalismo, 

colonialismo (racismo) e patriarcado (sexismo) – acabou por ser interiorizada por muito do 

pensamento de esquerda. O neoliberalismo conseguiu combinar o fim supostamente tranquilo 

da história com a ideia da crise permanente (por exemplo, a crise financeira). Por esta razão, 
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vivemos hoje sob o domínio do curto prazo. É preciso atender às suas exigências porque quem 

está com fome ou é vítima de violência doméstica não pode esperar pelo socialismo para comer 

ou ser libertada. 

Mas não se pode perder de vista o debate civilizatório que põe a questão das lutas de médio 

prazo e ofensivas. A pandemia, ao mesmo tempo que tornou o curto prazo em urgência máxima, 

criou a oportunidade para pensar que há alternativas de vida e que se não queremos entrar num 

período de pandemia intermitente temos de atender aos avisos que a natureza nos está a dar. Se 

não alterarmos os nossos modos de produzir, de consumir e de viver, caminharemos para um 

inferno pandêmico. 

 

 15. Só o partido-movimento pode defender a democracia liberal como ponto de partida e não 

como ponto de chegada. 

 Num momento em que os fascistas estão cada vez mais perto do poder, quando não estão já no 

poder, uma das lutas defensivas mais importantes é defender a democracia. A democracia 

liberal é de baixa intensidade porque é pouca. Aceita ser uma ilha relativamente democrática 

num arquipélago de despotismos sociais, econômicos e culturais. Hoje em dia, a democracia 

liberal é boa como ponto de partida, mas não como ponto de chegada. O ponto de chegada é 

uma profunda articulação entre a democracia liberal, representativa e a democracia 

participativa, deliberativa. Neste momento de lutas defensivas é importante defender a 

democracia liberal, representativa para neutralizar os fascistas e para a partir dela radicalizar a 

democratização da sociedade e da política. Só o partido-movimento pode travar esta luta. 

 

Fonte:http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/610227-quinze-teses-sobre-o-partido 

movimento-artigo-de-boaventura-de-sousa-santos 

 


