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Resumo 

 

 Este trabalho tem como objetivo refletir a respeito de questões que são basilares na 

construção de um olhar crítico e complexo sobre a condição de humanidade e os 

direcionamentos que esta tem tido como existência no mundo. O percurso escolhido foi o de 

trazer a baila discussão sobre os conceitos chaves tais como: cultura, pluralidade, educação e 

o processo de formação de professores. E por fim, compartilhamos com o leitor resultados 

parciais de nossos estudos acerca desta temática e seus desdobramentos como contribuição 

para repensar nossas vidas e práxis profissional como educadores. 
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Introdução 

 

O que ocorrer com a Terra  

recairá sobre os filhos da Terra. 

Há uma ligação em tudo. 

— Chefe Seatle (1854) 

 

Pensar a diversidade é pressupor que a pluralidade e a multiplicidade são condições 

básicas do ser humano.  Há que se considerar também que ocorre uma dialética reflexiva entre 

o singular e o múltiplo no estabelecimento de diferenças e similaridades entre pessoas, grupos 

e culturas distintas. Nesta perspectiva, devemos manter o diálogo e a troca com as várias 

manifestações humanas se, quisermos enriquecer nossas possibilidades de ser.   

 Geertz (1989) nos oferece uma definição de cultura que seria uma trama de 

significados e símbolos construídos ao longo de um processo de organização de um contexto, 

dentro do qual, acontecimentos sociais, modos de ser, comportamentos, valores, instituições, 

normas, regras e processos podem ser descritos e entendidos no coletivo. Ao mesmo tempo 

em que a cultura viabiliza a existência, a restringe, pois oferece algumas possibilidades de ser 

em detrimento de tantas outras possíveis.  Sendo assim, a cultura pode ser pensada como um 

[...] conjunto de mecanismos simbólicos para controle (p.37) de comportamentos. O ser 

humano é a espécie mais dependente de programas culturais para ordenar suas ações. A 

cultura considera a amplitude e a indeterminação de nossas potencialidades e funciona, ao 

mesmo tempo, como referência que oportuniza a existência e, como mecanismo de controle e 



restrição ao potencial humano inicial, pois desenha especificidades para realizações 

permitidas e previstas em dado contexto social. 

 Parafraseando Geertz (1989), nós começamos com um potencial para viver muitas 

possibilidades de vidas, mas terminamos por viver apenas uma. Para aprendermos a pensar é 

essencial a existência de um sistema simbólico de qualquer espécie. Pensar consiste em um 

trânsito de símbolos, de significados entre qualquer coisa que esteja afastada da realidade 

imediata e que seja utilizada para atribuir significado à experiência, construindo-lhe sentido. 

O imaginário é a construção de uma imagem do ambiente que se dá pela apreensão de 

‗aspectos relevantes‘ existentes nele, selecionados pela subjetividade. Uma vez construída 

esta imagem ou modelo, este pode ser manipulado sob várias condições. A observação dos 

resultados dessas manipulações projetados no ambiente possibilita a previsão de como o 

ambiente se comportará frente à representação construída. A função do pensamento reflexivo 

é transformar a situação na qual não existe inteligibilidade em uma situação, ordenada, 

coerente e com sentido. 

A cultura foi e é um elemento essencial e constituidor do ser humano. Não é possível 

entender o significado de uma ação se não analisarmos o contexto em que ela se dá, de que 

modo e em que espaço ela se configura. Mudanças de contexto ou de localização da ação 

mudam seu significado. Daí a ação assume outro sentido. 

É importante lembrar que as culturas são dinâmicas e dialogam em maior ou menor 

grau com a modernidade, considerando o novo como ato de ressignificar-se, como ação de 

permanência. Quando falamos de pluralidade cultural, consideramos também a 

territorialidade, um contexto que garante o convívio e o direito de viver estas diferenças. A 

construção de uma cultura se dá em um processo de acumulação de experiências, 

conhecimentos, saberes que são transmitidos de uns aos outros pela linguagem. Esta funciona 

não somente como possibilidade comunicativa, mas assume valor de unificação e 

identificação entre pessoas, tal como se vê nas identidades nacionais. 

O Brasil é um país que se constitui em meio à diversidade. Aqui, convivemos com 

portugueses, indígenas de diversas etnias, negros, libaneses, eslavos, italianos, alemães, 

japoneses e seus descendentes e cultivamos certo prazer neste convívio. Não nutro com esta 

afirmação a ingenuidade de que não haja preconceitos ou que não se viva, cotidianamente, 

processos discriminatórios, desigualdades, contradição, autoritarismo, dentre outras coisas. 

Infelizmente isto tem feito parte de nossa realidade cultural.  

O Brasil sinaliza algo mais para o mundo. Enquanto na Europa, por exemplo, a 

dificuldade está em se firmar a tolerância para com o diferente, o Brasil dá mostras claras de 



extrair prazer na convivência desta diferença. Tolerar diz respeito a uma aceitação com 

indulgência, ou seja, aceito o Outro, o diferente, porque tenho facilidade em ‗perdoar‘ seus 

‗erros‘. Esta conduta tem como eixo central o etnocentrismo. O prazer da convivência com o 

diferente explicita, não somente a importância e o valor do Outro, mas a possibilidade de 

aprender com ele. Esta disposição e posicionamento são em decorrência de um modo de 

pensar e de viver que se ancora em uma matriz complexa de pensamento que discutiremos 

mais adiante. 

 Há uma questão que deve ser destacada em nossas reflexões: a dialética existente entre 

igualdade e diversidade. Nós somos iguais em valor e diferentes em nossas características e 

condições de existência. Pontuar isto tem por objetivo não nos deixar cooptar por um discurso 

hegemônico que prega a igualdade e a homogeneidade a todo custo. Ainda que pareça que 

entre uma e outra igualdade se fale da mesma coisa, elas são originalmente diferentes.  

A primeira concepção de igualdade nos remete ao valor do ser humano como 

existência, como impulsionador do dinamismo do mundo e das trocas culturais que 

enriquecem a todos. Toda vida tem a mesma importância para o mundo. Esta compreensão 

tem por base a valoração ética e a consideração do Outro como legítimo interlocutor. Esta 

concepção se atrela a uma configuração política e social que trabalha em direção à 

democracia, à autonomia e à emancipação humana.  

A segunda concepção vem atrelada a um esquema político e social que quer 

pasteurizar, enlatar, homogeneizar, eliminando a diversidade e, assim, prevê relações 

autoritárias, a desvalorização, a desigualdade, trabalhando em direção ao etnocentrismo, à 

ditadura, à submissão e à heteronomia das pessoas ou quaisquer outras formas de exercício de 

poder que visam a soberania de uns sobre os outros. 

 O conceito de diferença também deve ser pensado com cautela, pois pode assumir 

diferentes conotações no contexto em que é utilizado. Está presente em muitos discursos 

como elemento falseador da proposta de democracia e de diversidade. Ele deve, segundo 

nossa concepção, ser entendido como direito, como escolha ou possibilidade de existência e 

não como desigualdade, inferioridade, miserabilização, exclusão, como podemos identificar 

em muitas falas em nosso cotidiano. Este movimento de deixar algumas discussões patinando 

em um lamaçal de conceitos, sem clareza, nos sinaliza a urgência de nos disponibilizarmos ao 

diálogo, explicitarmos posicionamentos teóricos, políticos e nos mantermos atentos e 

sensíveis para entender qual a articulação e concepção que se tem daquilo que se diz e do que 

se pretende alcançar. 



 É possível notarmos uma proliferação de discursos idênticos em sua forma e 

aparência. Alguns se apropriam estrategicamente de discursos considerados ‗politicamente 

corretos‘ e se colocam como se estivessem disponíveis para trabalhar junto aos demais contra 

o processo de desalienação e desnaturalização de fenômenos sociais, mas, explicitam,  em sua 

conduta diária, contradições que revelam indisposição para o fazer coletivo, assim como, para 

modificarem seus atos e assumir a ética universal como princípio norteador de sua conduta e 

de seu discurso. 

 Quando há cisão entre o que se diz e o que se faz, há uma retórica falseadora que 

pretende ocultar os objetivos que se tem. Observar e analisar estes movimentos pode 

escancarar ações ancoradas na pessoalidade, no corporativismo, em interesses pessoais e 

desvelar que a retórica falseadora e a conduta explicitada, caminham juntas na contra-mão do 

coletivo e do bem comum, se avaliadas sob o ponto de vista ético. É difícil encontramos ao 

nosso redor pessoas que estejam dispostas a ouvir e ver o que se diz e o que se faz. A fala 

vazia, superficial, não se ancora nas condutas diárias, enquanto  a fala consistente, coerente 

com o que se vive, tem o poder de transformar e construir uma outra matriz de pensamento e 

de conduta para as sociedades. 

 Temos nos questionado com freqüência sobre o que temos e o que queremos ter como 

matriz de pensamento. Hoje é comum identificarmos o movimento de buscar unificar o que é 

diverso. Esta lógica persegue um objetivo que está atrelado à ‗verdade única‘, princípio tão 

caro a uma organização social, que pretende eliminar a diversidade ou desqualificá-la. No 

entanto, o que queremos é firmar, em meio ao que temos, nosso direito de sermos múltiplos e 

escolhermos o que podemos e queremos ser. 

 A concepção educacional que temos é de que este é um processo contínuo que projeta 

possibilidades de ser. Um de seus objetivos é a desalienação e a desnaturalização em relação 

aos fenômenos sociais. Para que isso se realize é necessário que se estabeleça diálogo 

constante, grupos de estudo e pesquisa, pois estes processos de desalienação e 

desnaturalização só serão possíveis mediante a exposição de si com o Outro, com o diferente, 

em espaços de diálogo (FRANÇA, 2005). 

 

 

 

Novo Paradigma 

 



 O que predomina hoje é uma matriz de pensamento que endossa e valoriza a 

competição, o individualismo, o acúmulo de capital, a epistemologia da verdade única, a 

naturalização e o ocultamento de fenômenos sociais, a homogeneização das consciências, o 

ataque aos vínculos, serviços básicos e pessoas tratadas como mercadoria.  A fragmentação, a 

formalização, a negação do Outro, promove a racionalidade sem limite e ética, desqualifica o 

afetivo que deve ser controlado, sufocado, para que se tenha maior credibilidade e assim por 

diante. Este conjunto de valores e condutas aponta para uma insensibilidade e 

embrutecimento crescentes das sociedades. 

 O que queremos é um outro modo de ver e de se relacionar com o mundo. Este novo 

paradigma já vem sendo construído aqui e acolá nos permitindo identificá-lo em 

manifestações de toda ordem. A sociedade civil expressa resistência em relação aos ‗custos 

sociais‘ elevados e identificados como depredatórios do ambiente para a manutenção de um 

processo industrial insaciável quanto ao consumo de matéria prima e ao chamado ‗progresso 

técnológico‘. Trazemos a seguir algumas de suas idéias que servem como alicerce para a 

construção desta nova matriz de pensamento complexo. 

Capra (1997) diz que são vários os nomes atribuídos para este novo modo de pensar: 

―teoria dos sistemas dinâmicos”, “teoria da complexidade”, “dinâmica não linear”, 

“dinâmica de rede”, dentre outros. Algumas de suas concepções chaves foram denominadas 

de ―atratores caóticos, fractais, estruturas dissipativas, auto-organização e redes 

autopoiéicas‖ (p.19).  

            Com um modelo complexo de pensamento um mesmo fenômeno é visto e analisado 

em suas múltiplas dimensões e é este novo olhar que embasa nossas pesquisas, nossos estudos 

que têm como característica a interlocução com pesquisadores de áreas distintas do 

conhecimento.    

           Fritjof Capra (1997) afirma, numa de suas últimas conversas com Motomura (1997) 

sobre a física quântica que nossas percepções são interrompidas pelo „reconhecimento‟. O 

processo de descobrir o novo cessa quando ocorre o ‗enquadramento‘, a ‗classificação‘ da 

coisa, da situação em esquemas mentais já construídos anteriormente. O ato de ‗rotular‘ algo 

como já conhecido, poupa-nos o trabalho de desvendar o inédito...(p.14). 

           Um dos princípios basilares deste novo modo de pensar denominado complexo é que 

tudo e todos estão ligados e interconectados. Todo e qualquer ato, em menor ou maior grau, 

afeta a todos e a vida de futuras gerações. A vida, seja minha, sua, nossa, deles, é recolocada 

no centro de prioridades em todas as atividades humanas. Isto é a grande originalidade desta 

nova postura, pois rompe com o individualismo e inaugura a responsabilidade, o 



compromisso, a valorização da vida como foco de nossas atenções, pesquisas, estudos e 

atividades cotidianas. Partindo desta ideia podemos pensar que  

 

 [...] somente será possível estabilizar a população quando a pobreza for reduzida em 

âmbito mundial. A extinção de espécies animais e vegetais numa escala massiva continuará 

enquanto o Hemisfério Meridional estiver sob o fardo de enormes dívidas. A escassez dos 

recursos e a degradação do meio ambiente combinam-se com populações em rápida expansão, 

o que leva ao colapso das comunidades locais e à violência étnica e tribal que se tornou a 

característica mais importante da era pós guerra fria.[...] (CAPRA, 1997, p. 20) 

 

                Estes problemas levantados por Capra (1997) nos mostram que enquanto não forem 

pensados de maneira articulada, interconectados, quaisquer ações podem se tornar infrutíferas, 

estéreis. 

            A dialética está presente neste novo olhar como princípio realizador.  Podemos pensar 

que ao nos posicionarmos desta maneira frente ao mundo e a vida, estamos lutando em última 

instância por nós próprios, por nossa felicidade e bem estar. A humildade que advém desta 

consciência empírica e teórica é fantástica. Não nos autorizamos mais a julgar que isto ou 

aquilo tem mais ou menos valor, mas todo e qualquer movimento que se faça, observando e 

considerando a ética universal, tão cara a nós, a Paulo Freire (2008) e outros, será acolhido e 

considerado. 

       Outra característica e princípio deste novo modo de pensar é a de se manter à disposição 

para ver e perceber o novo. Esta abertura é indispensável para a construção desta matriz 

complexa. Além disso, entendemos que a linearidade de pensamento é estreita e não responde 

às urgências que temos de investigar diferentes ângulos de um mesmo objeto de pesquisa. 

        A disposição de se descentrar é um outro pressuposto deste paradigma. Permitir-se 

ocupar diferentes posições antes de proferir um julgamento míope é outro pressuposto deste 

pensar. Quando nos exercitamos em nos deslocar de nossa posição já conhecida e nos 

ocuparmos com outros tantos lugares diferentes, ao retornarmos à antiga posição nosso olhar 

estará mais sensível, amplo, enriquecido e renovado por essas experiências.  

         O princípio da fraternidade pode ser facilmente identificado como amálgama desta nova 

postura do ser humano frente a si mesmo e ao mundo. 

 

 

Formação de Professores 

 

Minha mãe achava estudo 

A coisa mais fina do mundo. 



Não é. 

A coisa mais fina do mundo é o sentimento. 

Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, 

ela falou comigo: 

―Coitado, até essa hora no serviço pesado‖. 

Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. 

Não me falou em amor. 

Essa palavra de luxo. 

— Adélia Prado 

  

 O grande desafio na formação de professores coincide com a discussão que fizemos 

anteriormente. Diante de nosso mundo com tantas mazelas, a educação deve pensar e repensar 

os objetivos aos quais tem servido e com o que quer se compromissar. Falo da educação, mas 

estou me referindo aos educadores, a todos nós. Como pretender contribuir para o processo de 

formação de alunos pensadores, sensíveis, autônomos, emancipados, críticos, éticos, leitores 

de livros e de Outros, se nós não o somos? Parece que há aqui um paradoxo a ser dissecado. 

Neste percurso educacional somos todos, alunos e professores, que nos desenvolvemos ou nos 

esvaziamos. Entre estas duas vias, qual delas vamos tomar? E qual se firmará? 

 Para responder esta questão precisamos, antes disso, responder a nós mesmos se 

estamos dispostos a nos recriar, a nos dispor para novas possibilidades, nos apropriarmos de 

valores éticos e nos nutrirmos de coragem, ousadia e utopia para viver em constante 

resistência aos valores desumanizantes do mundo, ainda que muitas vezes  isto nos traga 

dificuldades de toda ordem, sentimentos de solidão e incompreensão diante do Outro. 

  Pensamos que para construir uma condição que supere a crise de valores humanos, 

existentes em todas as instâncias,  é preciso que se construa uma nova geração de pessoas, de 

professores, de alunos marcados por um processo de qualificação que os leve a transcender o 

domínio de qualquer especialidade. Colocamos em destaque aspectos e características como a 

postura, o olhar, os sentimentos, as emoções, as relações e o compromisso de uns com os 

outros. Não há como promover um processo educacional se qualquer um dos sujeitos for 

menos valorado que o outro. Neste percurso, cada um deve fazer sua parte e contar com o 

apoio da instituição de ensino e de políticas públicas. As condições precárias de trabalho dos 

professores e de alunos podem dificultar este processo educacional, podendo se transformar 

em luta coletiva. 

Como romper, como educadores, a ordem que se instalou pelo modelo vigente que nos 

transforma em mercadoria? Em um contexto como este, o diálogo, o estudo, a inquietação, a 

reflexão crítica sobre o mundo e nós mesmos, é importante e vital. Ao contrário do que se 

pode pensar, o silêncio diante dessa ordem de coisas não é inofensivo. Ele traz conseqüências 



desastrosas e causa muita dor a todos, além de funcionar como cúmplice e mantenedor 

daquilo que não se quer posto. 

Em um artigo publicado em 2008, intitulado Solidão na profissão e no trabalho 

docente: desafios e possibilidades, iniciei uma discussão que tem por objetivo pensar o 

isolamento, a tristeza, as condições precárias de trabalho dos professores, o enfraquecimento 

de vínculos com os seus pares, a fragilidade física e psicológica, os altos índices de 

adoecimento identificados nestes profissionais, a pressão intensa a que são submetidos dentro 

e fora da escola, os enfrentamentos a que são expostos, a burocratização cada vez maior de 

suas atividades, o desrespeito da sociedade civil para com a profissão e para com as pessoas 

de modo geral. Estas características deixam a mostra o modo como a sociedade moderna 

ocidental vem tratando o ser humano. 

 Quando isto é colocado de forma genérica é mais palatável em diversos contextos, 

mas quando os seres humanos são identificados como professores a coisa tende a mudar de 

figura. Estes sofrem ataques da mídia, de figuras políticas em época de eleição e fora dela, de 

comunidades, de sociedades e são responsabilizados pela omissão do Estado, pela falta de 

políticas públicas e demais instituições que poderiam funcionar como apoio e suporte na 

busca de maior qualificação docente e maior qualidade de ensino. 

Os inúmeros trabalhos realizados nas universidades que criticam e denigrem o 

trabalho do professor fundamental e médio nos escancara a divisão que é feita entre nós e 

eles. Os níveis de alienação são tão altos que está cada vez mais difícil dar-se conta de que as 

críticas que se repetem e patinam nos mesmos argumentos, para muitos, tendem a se tornar 

verdades inquestionáveis.  

A profissão docente, o trabalho do professor, tem sofrido as mesmas mudanças e 

precarizações das demais profissões — não se pode esquecer. Com isto, não queremos dizer 

que não há o que ser feito! Ao contrário. Há muito a se fazer. Primeiro, podemos nos unir 

para uma luta coletiva de reivindicação de melhores condições para o ensino público e nos 

habituarmos a questionar a nós mesmos e ao mundo com os mesmos critérios e rigor. Creio 

que deva ser um excelente começo.  Analisar o discurso alheio pode ser muito enriquecedor, 

mas analisar o próprio discurso e compará-lo com suas ações pode ser ainda mais profícuo.  

Adélia Prado nos fala do cuidado da mãe para com o pai...a palavra amor, uma 

palavra de luxo, não era falada, mas o amor, o respeito, o afeto e o cuidado eram praticados 

no cotidiano da casa. O amor ao Outro tem caído em desuso e ficado fora de moda nos 

discursos do mundo contemporâneo ou da modernidade como querem alguns. São muitos os 

que se envergonham ou chamam de piegas falar disso. Ora, e por quê? Por que perderam a 



capacidade de amar? Por que já estão embrutecidos demais para ver a beleza deste sentimento 

tão evidente e tão sutil? Por que não sabem compartilhar? Por que se pensam livres e sem 

compromissos? Por que se sentem competentes o bastante para classificar e julgar? Ou por 

que escondem suas mazelas com a estratégia do ataque?  

A liberdade se realiza quando posso escolher com ética quais compromissos quero ter. 

A educação, a formação docente, deve ir ao encontro do movimento de desalienação, 

desnaturalização, desopressão, rehumanização, enfim, do empoderamento, para que se possa 

construir uma sociedade solidária, fraterna... para que, ao fim e ao cabo, realizemos uma vida 

que valha a pena ser vivida. 

Concordo com Maturana (2002) quando ele afirma que o sentimento que funda a 

sociedade é o amor. E quem ama não compete, faz junto. Compartilha idéias, troca e mistura 

as contribuições vindas de todo lado com muito prazer, sempre nutrindo a expectativa e a 

esperança de que o resultado não seja o meu ponto de vista, o seu ou o dele, mas um olhar que 

transcenda a todos nós. ―Não há sol a sós‖, como diz a canção que escolhi para fechar este 

artigo. Uma canção, que ao meu ver, tem a cara do nosso Brasil: 

 

Inclassificáveis 

 

que preto, que branco, que índio o quê? 

que branco, que índio, que preto o quê? 

que índio, que preto, que branco o quê? 

 

que preto branco índio o quê? 

branco índio preto o quê? 

índio preto branco o quê? 

 

aqui somos mestiços mulatos 

cafuzos pardos mamelucos sararás 

crilouros guaranisseis e judárabes 

 

orientupis orientupis 

ameriquítalos luso nipo caboclos 

orientupis orientupis 

iberibárbaros indo ciganagôs 

 

somos o que somos 

inclassificáveis 

 

não tem um, tem dois, 

não tem dois, tem três, 

não tem lei, tem leis, 

não tem vez, tem vezes, 

não tem deus, tem deuses, 

 

não há sol a sós 

 

aqui somos mestiços mulatos 



cafuzos pardos tapuias tupinamboclos 

americarataís yorubárbaros. 

 

somos o que somos 

inclassificáveis 

 

[...] 

não tem um, tem dois, 

não tem dois, tem três, 

não tem lei, tem leis, 

não tem vez, tem vezes, 

não tem deus, tem deuses, 

não tem cor, tem cores, 

 

não há sol a sós 

 

egipciganos tupinamboclos 

yorubárbaros carataís 

caribocarijós orientapuias 

mamemulatos tropicaburés 

chibarrosados mesticigenados 

oxigenados debaixo do sol 

 

— Arnaldo Antunes  

 

E assim seguimos, caminhando e cantando... 

 

                                                 
1
  Revisão textual realizada por Maykson Mardônio Cardoso de Sousa, graduado em Letras pela 

Universidade do Estado de Mato Grosso. 
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