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A covardia coloca a questão: 'É seguro?' O comodismo 
coloca a questão: 'É popular?' A etiqueta coloca a 
questão: 'é elegante?' Mas a consciência coloca a 
questão, 'É correto?' E chega uma altura em que temos 
de tomar uma posição que não é segura, não é elegante, 
não é popular, mas o temos de fazer porque a nossa 
consciência nos diz que é essa a atitude correta. 

 
Martin Luther King 

 

As idéias que defendo não são minhas. Eu as tomei 
emprestadas de Sócrates, roubei-as de Chesterfield, 
furtei-as de Jesus. E se você não gostar das idéias 
deles, quais seriam as idéias que você usaria? 

Dale Carnegie 
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RESUMO 
 
 
Esta pesquisa teve como objeto os cinco âmbitos educativos e o seu 
desenvolvimento mediante a metodologia de trabalho com filme e a realização de 
pacto moral com os alunos. Teve como pressupostos centrais as três dimensões 
humanas: Biológica; Psicológica e Noológica e os cinco âmbitos educativos: Físico; 
Intelectual. Afetivo, Transcendente e Social, que constituem os fundamentos da 
educação integral. A perspectiva teórico-filosófica adotada na pesquisa foi a da ética 
das virtudes, segundo os escritos aristotélicos. A educação integral foi analisada à 
luz dos escritos de Benigno Freire (2003), Henriques (2010) e Ortega e Gasset 
(1987). A estratégia educativa foi compreendida como geradora da vivência ética e 
estética, segundo os escritos de Dewey (1959), Garcia Hoz (1987) e Paulo Freire 
(1980). As experiências adquiridas em cines-debates foram analisadas à luz de 
Fumagali (2006), para quem os filmes são narrativas de fatos que se sucedem, 
demonstrando vivencia com potencial educativo. Por fim, a formação do pacto moral 
constituiu elemento motivador para a intelecção das conseqüências dos atos 
pessoais, tal qual a concepção de Lewis (2005) e Pérez López (1997). Buscou-
se conhecer como os diversos grupos, oriundos da Educação Superior revelam 
crescimento daqueles âmbitos educativos ao interagir com o cinema ou aderindo a 
um Pacto moral. O procedimento de coleta de dados centrou-se no relato de 
experiências, seguido de análise de conteúdo (BARDIN, 1977). A conclusão foi de 
que a educação não pode limitar-se apenas a biologia e a psicologia humana, sendo 
necessário atingir a terceira dimensão, mais elevada, fundada na essência do 
homem: Sua noologia. Concluiu-se que o pacto moral contribui para o 
desenvolvimento integral uma vez que propicia reflexões sobre as conseqüências 
dos atos pessoais, fomentando a ocorrência da Catarse (aristotélica) pelas 
manifestações da honradez, respeito, responsabilidade, agradecimento, humor e 
cidadania. Do mesmo modo, as constatações foram de que o trabalho com filmes 
em sala de aula potencializa a formação humana nos seguintes aspectos, 
verificados nos depoimentos dos alunos: ideais de serviços à sociedade, à ecologia, 
comprometimento profissional ao serviço humanitário e, por fim, um despertar do 
sentido da vida. 

  
Palavras-chave :  Educação Integral; Âmbitos do Conhecimento; Dever-ser; 

Aprender-Fazendo. 
 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
This research is based on five educative areas and their development through the 
methodology of working with film and the realization of a moral covenant with 
students. The central assumptions of this research are the three human dimensions: 
Biological, Psychological and Noological and five educational areas: Physical, 
Intellectual. Affective, Transcendent and Social, which are the foundations of 
comprehensive education. The theoretical-philosophical approach to this research 
was of virtue ethics, based on Aristotelian writings. Comprehensive education was 
examined in the light of the writings of Benigno Freire (2003), Henriques (2010) and 
Ortega & Gasset (1987). Educational strategy was understood as a generator of 
ethical and aesthetic experience, according to the writings of Dewey (1959), Garcia 
Hoz (1987) and Paulo Freire (1980). Experiences gained in debates about cinema 
were examined in the light of Fumagali (2006), for whom films are narratives of 
events that follow each other, demonstrating their educational potential. The 
formation of a moral covenant was a motivating element for the understanding of the 
consequences of personal acts, as in the ideas of Lewis (2005) and Pérez López 
(1997). This research investigates how different groups in the area of Higher 
Education demonstrate the growth of those educational environments by interacting 
with film or by adhering to a moral covenant. The process of data collection focused 
on reports of experiences, based on the theory of content analysis (Bardin, 1977). 
The conclusion was that education cannot limit itself merely to biology and human 
psychology, and that it is necessary to achieve a third, higher dimension based on 
the essence of man: in short, his noology. It was concluded that a moral covenant 
contributes to integral development as it enables reflection on the consequences of 
personal acts, promoting catharsis (Aristotle) for the expression of honesty, respect, 
responsibility, gratitude, humor and citizenship. Similarly, it was found that working 
with film in the classroom enhances human development in the following aspects: it 
checks the testimonies of students; develops ideas of service to society, the ecology 
and professional commitment to humanitarian service; and finally, an awakening to 
the meaning of life. 
 
Keywords :  Comprehensive education; Areas of knowledge; Must-be; Learning by 

doing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
Toda arte e toda investigação, bem como ação e 
escolha, visam a um bem qualquer; e por isso foi dito, 
não sem razão, que o bem é aquilo a que as coisas 
tendem. 

Aristóteles (EN, 1094a) 
 

 
 

Este1 autor é casado, pai de oito filhos (apenas dois sobrevivem), é 

graduado em Direito (UCP2), tendo sido advogado empregado da maior seguradora 

do Brasil. Atualmente, é empresário da mais antiga Comissária de Despachos do sul 

do país (64 anos); pós-graduado em Marketing (PUCPR), Orientação Familiar 

(UNAV) e Máster en Educación Infantil (IEEE). É professor universitário e mestrando 

em Educação na UTP. É um humanista que vê a evolução humana superando as 

deficiências por meio das virtudes, em uma busca da excelência possível às suas 

circunstâncias.  

A experiência nos diversos papéis e ramos de atividades sociais e 

econômicas levou-o a fundar o IEF − Instituto de Ensino e Fomento, entidade sem 

fins lucrativos, com objetivo de prover formação humana através de cursos e 

palestras em Universidades, escolas (públicas e privadas), Entidades e 

administração pública. A IEF é conveniada com várias Universidades, especialmente 

a UNAV e a Unisabana, que, juntamente com a UEPG, oferece no Brasil a pós-

                                            
 
1  Em português, existem três pronomes demonstrativos com suas formas variáveis em gênero e 

número e invariáveis [isto, isso, aquilo]. 1ª pessoa - meu - este, esta, isto / 2ª pessoa - teu - esse, 
essa, isso / 3ª pessoa - seu - aquele, aquela, aquilo. Disponível em: 
http://www.kplus.com.br/materia.asp?co=28&rv=Gramática. Acesso em:12 mar. 2010. 

2  Universidade Católica de Petrópolis PUCPR – Pontifícia Universidade Católica do Paraná; IEEE – 
Instituto Europeo de Estúdios de La Educación; UTP - Universidade Tuiuti do Paraná; IEF – 
Instituto de Ensino e Fomento; UNAV - Universidad de Navarra (Espanha); UNISABANA - 
Universidad de La Sabana (Colombia); UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
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graduação lato sensu denominada Especialização em Desenvolvimento Pessoal e 

Profissional, com dupla certificação (nacional e internacional). 

Na graduação, dirige as disciplinas de Direito Internacional, Gerência de 

Importação, Logística Internacional e, na pós-graduação, o desenvolvimento familiar. 

Em todas elas utiliza, como uma das ferramentas pedagógicas, a moderação3 em 

filmes comerciais para o ensino dos conteúdos programáticos, aliada à discussão 

ética advinda da aplicação prática dos conceitos teóricos, pois, após mais de uma 

década, confia que esta ferramenta reforça o aprendizado. A premissa é que toda 

informação, para ser transformada em conhecimento, deve vir associada da 

suficiente ciência dos fatos e dos valores em jogo, à qual se chega através da 

afetividade e da transcendência, responsáveis pela memória e pela vontade 

irresistível de conhecer, presente nos seres humanos. Estes, por sua vez, 

encontram na indústria imaginética um meio influenciador de moda e 

comportamentos, a ponto de, nos EUA, eleger um presidente e um governador.  

No Brasil, radialistas e apresentadores sensacionalistas são escolhidos para 

a câmara baixa. Recentemente, um palhaço (de profissão), analfabeto funcional, 

elegeu-se o Deputado mais votado. A influência midiática é tão forte que faz migrar 

hordas turísticas ao redor do mundo, sendo que a série Dallas, rodada há mais de 

30 anos, ainda alimenta de turistas o rancho Southfork4, ícone do Texas. No Brasil 

muito se investe para alterar a imagem de destino sexual criada pelo cinema 

nacional e suas pornochanchadas.  

                                            
 
3  Conter nos limites justos ou convenientes; pôr no meio-termo; regrar os pensamentos expostos, 

contrapondo-os à outros. 
4  Reconhecida internacionalmente como local de filmagem para a série de televisão "Dallas", 

Southfork Ranch é conhecida mundialmente como a fazenda mais famosa da América. Hoje, 
recebe os visitantes do Southfork tour, bem como convidados, para inúmeros eventos especiais, 
os quais estão hospedados em maravilhosas instalações da fazenda. Disponível em: 
http://southfork.com/. Acesso em: 12 mar. 2010. 
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Na academia, Fumagalli5 afirma que possuir a liderança neste campo é 

extraordinariamente rico em consequências econômicas e sociais e que, mesmo 

considerando-se a literatura e o cinema como meios díspares, estudados por 

departamentos universitários distintos e distantes um dos outros, na vida real, os 

fenômenos estão estritamente relacionados em numerosos aspectos: “A maioria dos 

filmes que vemos nas telas de cinema são adaptações de novelas e estes, são também 

escritores de roteiros cinematográficos que lêem muita literatura” (2006, p. 18).  

Isso não causa surpresas, quando se considera que as histórias vistas nas 

telas e as páginas de um livro têm o mesmo fundo: são narrações, reais ou fictícias. 

Em ambas se encontram personagens, tramas, coisas e fatos que se sucedem. Há 

um começo, um desenvolvimento e uma conclusão, e ambas atraem seus públicos 

de forma similar, apelando à razão e à emoção de maneira complexa. Portanto, 

ambos os meios não se repelem, mas se atraem em busca da educação do ser. 

Discutir estes fatores muitas vezes invisíveis aos espectadores está afeto à 

educação, cuja pedagogia exigirá treino e intencionalidade do professor e das 

instituições de ensino, isto se o que se quer formar é um cidadão dotado de 

autonomia.  

Para isso, é necessário ganhar capacidade de decisão livre e consciente, 

evitando tornar-se presa da manipulação espúria. Há de se dotar professores com 

habilidades para descobrir as manipulações do homem pelo homem também através 

da mídia, principal difusora do hedonismo na sociedade. Capacitado, o profissional 

obtém aptidão de análise, percebendo se o comportamento vivido nas cenas educa 

de forma invisível para liberdade (um bem) ou para a escravidão (um mal).  

                                            
 
5  Armando Fumagalli é catedrático de Semiótica da Universidade Católica de Milão. 
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O filme, como meio de negação ao ócio (negócio), é prazeroso, havendo 

exceções que dependem da subjetividade humana como os que, na opinião deste 

autor, são recheados de cenas tristes, que encarnam uma mescla do estruturalismo, 

marxismo e morte do homem (presente na França e Itália, nas décadas de 60 e 70), 

liderados “por Roland Barthes, Christian Metz e Algirdas J. Greimas” (FUMAGALLI, 

2006, p. 22-23), com raízes em Sartre, para quem o homem seria uma paixão inútil. 

Este autor entende que os filmes, ao contrário, encarnam a concepção 

carnavalesca de Joãozinho Trinta, para quem “Pobre gosta de luxo. Quem gosta de 

pobreza são os intelectuais” (JOAZINHO TRINTA, on line). Isso porque todos 

querem se alegrar, aprender e compreender melhor o mundo em que vivem. Como 

diz Mckee (citado por FUMAGALLI, 2006, p. 22), os filmes “assinalam de forma 

muito clara e charmosa, que nas histórias de ficção não queremos fugir da vida 

senão encontrá-la”. 

Um bom6 filme une professor e aluno pelo diálogo, ensino, aprendizado e 

inspiração, o que é excelente na pedagogia com intencionalidade educativa: uma 

moderação que incite os espectadores a confrontarem atitudes das cenas aos seus 

valores, opondo conteúdos ao ideal de se viver uma vida digna para ser feliz, 

princípio aristotélico ainda em vigor. O saber nasce da arte e exige diálogo interior e 

consulta à razão para aprender a dar sentido digno à vida, pois ainda que a vida 

supere a arte, o saber viver bem, no entanto, passa por ela.  

Como empregado, este autor testemunhou que os funcionários com 

capacidade de decisão eram guindados às posições de maior responsabilidade, 

independentemente de suas experiências, sendo este fato captado como injustiça 

pelos colegas, como se o crescimento não demandasse decisões e riscos. 
                                            
 
6  Diz respeito à intencionalidade pedagógica e não à mensagem que carreia. Bom filme é o que leva 

ao debate. 
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Como executivo há vinte cinco anos, testemunha a deterioração na 

formação basilar de seus colaboradores com sérios reflexos profissionais: linguagem 

empobrecida aliadas a procedimentos amorais (furtos e falsificações: atestados e 

documentos), dificuldade na assunção de responsabilidades, comportamentos 

aéticos (repasse de tecnologias e dados sigilosos, preguiça, mentira), culminando 

em uma heteronímia renitente (indecisões e intempestividade), a demonstrar fraturas 

na formação humana, ao gerar profissionais imaturos e sem ideais outros que 

“ganhar dinheiro”, desvinculado de uma evolução política justa e humana.  

 
A hipermodernidade é uma cultura paradoxal, que combina o excesso e a 
moderação. Excesso, porque a lógica hipermoderna não tem mais inimigos 
e tudo é mais rápido não basta ser moderno, é preciso ser mais moderno 
que o moderno, é preciso ser mais jovem que o jovem, é preciso estar mais 
na moda que a própria moda... Tudo se torna hiper: hipermercado, hiper-
classe, hipercapitalismo, hiperpotência, hiperterrorismo, hipertexto. [...] 
Logo, se de um lado há o excesso de outro há a recomposição e uma certa 
ordem no comportamento, e é por isso que chamo a hipermodernidade de 
caos organizador, uma desordem organizada. (LIPOVETSKI, 2004, p. 5-6) 
 
 

É função educativa incutir hábitos vitais ao relacionamento social, 

exemplificados pelo respeito, fidelidade e senso de responsabilidade? Sim, pois é 

base de desenvolvimento de qualquer empreendimento7 e sua omissão causa 

frustrações, desentendimento e desemprego, tornando infelizes não somente os 

envolvidos, mas também a sociedade, cujos membros demonstram inadaptação ao 

meio, revivendo o choque cultural da saída do campo para a cidade, que Berman 

(2007, p. 24) diz ser uma “modernidade que une a espécie humana. Porém, é uma 

unidade paradoxal, uma unidade de desunidade: ela nos despeja a todos num 

turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de 

ambigüidade e angústia”.  

                                            
 
7  Efeito de empreender; aquilo que se empreendeu e levou a cabo; educação, empresa; realização; 

cometimentos que ocorrem nos campos educativo, familiar ou comercial, entre outros. 
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Tais inquietações motivaram esta pesquisa, mormente quando comparadas 

ao teor do art. 205 da Constituição Federal do Brasil/88, que dita o contrário: 

 
Art. 205: A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL... on line).  

 

Qual é a causa desse descompasso que opõe a educação pátria à sua 

Constituição? Certamente que o apartamento do aprender-fazendo e da formação nas 

humanidades, com seus ideais de superação em todos os níveis, mas principalmente 

na formação superior, é uma lacuna que contribui para com as condutas antiéticas, 

ausência de profissionalismo e a heteronomia percebidas por este autor e notadas 

nos discursos da academia, como Lipovetsky (2004) alerta: “[...] essa cultura 

individualista cria um terreno mais permissivo à ultrapassagem das barreiras morais e 

tende a relativizar, banalizar e desculpabilizar certas fraudes” (p. 38). 

Procuram-se respostas a essas inquietações, relatando-as ao longo desta 

incursão teórica, histórica e social, desde perspectivas filosóficas, contextuais, 

científicas e factuais presentes nos saltos educacionais8 da humanidade, culminando 

na época atual, em que a ética é aclamada em discursos, mas não vivida.  

Julga-se necessário conhecer os indicadores da educação pátria que 

respaldam as inquietações do autor. O censo escolar e a SAEB − Sistema de 

Avaliação do Ensino Básico (2009) apontam 74,8% dos alunos (rede privada) e 

97,2% (rede pública) localizados abaixo do índice governamental no Português, 

piorando na Matemática (média de 4,2). O PISA − Programa internacional de 

avaliação de alunos (2006) assinala o Brasil nas últimas posições entre 57 nações 

                                            
 
8  Tomando como referência Enguita (2004), que aponta três grandes períodos evolutivos na 

educação mundial: Suprageracional; Intergeracional e Intrageracional. 
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em todos os critérios. Em 2009, apesar da melhora, o Brasil ainda ocupa os últimos 

lugares no ranking entre os 65 que fizeram o exame. Os brasileiros ficaram na 53º 

colocação em Ciências e Português e em 57º em Matemática. Em 2007, o INAF − 

 Indicador de Alfabetismo Funcional (2007) declarou “analfabetos funcionais”9 72% 

dos brasileiros (15 a 64 anos). A gravidade da situação orienta a pesquisa a centrar-

se no desenvolvimento integral pragmático que possa reviver, através de práticas 

pedagógicas visíveis aliadas à educação invisível da pessoa, contribuindo para um 

conviver mais humano na educação institucional, pois segundo Garcia Hoz, 

 
Do conhecimento pedagógico espera-se uma aplicação técnica para realizar 
da melhor forma possível a tarefa educadora. [...] Correspondem à 
pedagogia visível as atividades formais e programadas de professores e 
alunos nas instituições escolares [...] A pedagogia visível costuma dar maior 
importância ao conhecimento e à aquisição de destrezas, práticas ou 
mentais, enquanto a educação invisível está mais perto das atitudes, da 
iniciativa, das aspirações pessoais, dos valores. (1987, p.16-17) 
 
 

 
 

1.1 PROBLEMA E OBJETIVOS 
 

Adensando o debate sobre a politização da educação brasileira, que 

demonstra ocupar-se com pedagogias que não priorizam a conquista do aluno, 

propõe-se uma educação integral e personalizada10.  

A dissertação é narrativa e busca, pela reprodução de experiências em sala 

de aula, o despertar da curiosidade e da vontade dos universitários na vivência de 

virtudes como solução de seus dilemas decisórios, fraqueza percebida na 

Universidade como ponto de chegada de uma educação parcial.  

                                            
 
9  Determina as pessoas capazes de lerem as palavras sem entenderem um simples texto.  
10  Modelo educativo com aspectos biopsíquico, afetivo, social (político) e transcendente, em um 

processo formativo e contínuo do desenvolvimento humano. 
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O problema que se espera solucionar é: como os alunos revelam o 

desenvolvimento dos cinco âmbitos educativos intera gindo com filmes 

comerciais e participando ativamente de um Pacto mo ral em sala de aula? 

O objetivo geral é conhecer em que sentido a moderação11 de filmes e a 

instituição de um Pacto auxiliam na educação integral. Já os específicos são: Saber 

se a utilização de filmes comerciais e o estabelecimento de Pactos se coadunam 

com o programa pedagógico institucional; Narrar os procedimentos de utilização das 

pedagogias dos filmes e da formação de um Pacto moral objetivando a melhoria da 

prática pedagógica; Identificar motivações em ambas às experiências pedagógicas.  

Arrazoa-se a ética pela concepção Aristotélica, que, apesar de fraquezas 

escusáveis pelo longo tempo decorrido, foi base de grandes mudanças na 

humanidade, pelo que, mesmo reverenciando outros excelentes autores, percebe-se 

a ética das virtudes como basilar ao educar para a vida.  

Poder-se-ia citar inúmeros pensadores modernos, com certo destaque para 

Hume e Kant, onde a questão da separação radical entre fatos e valores é alvo de 

critica consistente de MacIntyre (1981). Este autor cita o lastimoso abandono das 

virtudes (aristotélicas) ao lembrar que “todos rejeitam qualquer visão teleológica da 

natureza humana, qualquer visão do homem como dotado de uma essência que 

defina seu verdadeiro fim. Mas entender isso, é entender por que seu projeto de 

descobrir uma base para a moralidade tinha de fracassar” (MACINTYRE, 1981, p. 

54) pois, sem a busca do justo meio, nega-se o entendimento de um mundo 

compartilhado presente na famosa frase de Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mi 

circunstância, y si no la salvo a ella no me salvo yo”. 

                                            
 
11  Processo exercido com alunos, no qual o que importa não é o ensino de conteúdos, mas sim o 

histórico de participação na análise dos fenômenos e dramaticidade decisória presentes no filme. 
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Este setor da realidade circunstante forma a outra metade da minha pessoa: 
somente através dele posso me integrar e ser plenamente eu mesmo. A 
ciência biológica mais recente estuda o organismo vivo como uma unidade 
composta do corpo e seu meio particular de modo que o processo vital não 
consiste somente em uma adaptação do corpo ao seu meio, mas também 
na adaptação do meio ao seu corpo. Eu sou eu e minha circunstância, e se 
não a salvo a ela não me salvo a mim. (1987, p.67) 

 

A dificuldade é que os terráqueos, desde o final do século XIX, são 

submetidos a suscetíveis escândalos que sugerem uma oposição entre ética e 

política como faces opostas do espelho, contrariando a inteligência de sua projeção 

à esfera política, o que subverte a obtenção das virtudes como meio necessário à 

convivência social. O fenômeno impede a compreensão política sobre o homem que, 

quando deslocado de suas circunstâncias, perde sua referência, eis que sem o TU, 

não existe o EU, só a “melancolia12”, como cantava Vinícius de Morais. 

 
Há uma diferença muito clara entre o pessoal e o profissional, porque a vida 
do indivíduo, enquanto pessoa, se move dentro das fronteiras que 
assinalam os interesses ou preocupações do ser humano em geral, 
enquanto que a vida profissional restringe as relações do indivíduo consigo 
mesmo e com os demais à ordem de coisas que constituem 
especificamente o objeto da profissão. (TODOLI, 1954 citado por BULLA 
PINTO, 1988, p. 16) 
 
  

Compreender o político da pessoa humana exige a exploração de sua 

liberdade em toda a abrangência do vocábulo; eis que o alvedrio não se fixa nas 

restrições de movimentos, concepção cotidiana que não exaure o alcance que tão 

extraordinária expressão exerce no homem, pois nem a ausência de coação ou a 

independência alcançam a compreensão do autodomínio (governo sobre si próprio), 

como narra Ayllón (2001, p. 283): “[...] no ato livre entram em jogo as duas 

faculdades superiores do homem: a inteligência que conhece e delibera, e a vontade 

que decide”. É o autodomínio que revela a primazia humana sobre a natureza, pois 

                                            
 
12 Chega de Saudade. Vinicius de Moraes, Composição: Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Disponível 

em: htp://letras.terra.com.br/vinicius-de-moraes/26959/. Acesso em: 23 out. 2010. 
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enquanto a abelha não pode produzir colmeias defeituosas, o homem, ao contrário, 

pode escolher matérias e produzir comportamentos de qualidade ou não. Esta 

característica, ao gerar consequências raramente aceitas, confunde o homem, um 

tema que será mais bem desenvolvido, junto com outros conceitos, no Capítulo 2. 

 

 

1.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

 
É bom recordar que o essencial na literatura não é sua dimensão lingüística, 
mas o fato que as palavras e as orações se usam para contar uma história.  

 
Thomas Pavel 

 
 

A técnica utilizada será o Relato de Experiências, tanto da moderação com 

filmes comerciais quanto da instrumentalização do Pacto moral, pois além de original 

e mais conhecida metodologia de investigação científica, tem aplicação bem 

marcante nos campos afetivo e transcendente. Na educação, Elbaz (1983) 

recomenda a narrativa, ao dizer que: “[...] histórias são o material de ensino, a 

paisagem em que vivemos como professores e investigadores e através da qual o 

trabalho dos professores pode ser visto como fazendo sentido” (p. 32). Sem este 

processo, não se compreende os sentimentos aliados, tanto os atos louváveis, 

quanto os culpáveis. Não é acaso que a educação se forme em torno deste método, 

pois contar histórias de heróis, de espírito de serviço e de pessoas que souberam 

dar sentido em suas vidas por meio da generosidade sempre se relacionou com a 

saúde social do povo, manifestando-se em várias ciências, como na Administração e 

seus cases de sucesso ou das Jurisprudências no Direito.  
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1.3 ROTEIRO INVESTIGATIVO 
 
 

A investigação possui caráter exploratório descritivo e uma abordagem 

qualitativa. Seu objeto é descobrir, pelo relato de experiências, a interação havida 

nas estratégias pedagógicas, em que o conhecimento se adquire por sucessivas 

intelecções, construídas por diálogos entre professor (moderador) e participantes, 

visando solucionar problemas práticos, ao estilo Socrático13.  

Bogdan e Biklen (1994) lembram que a fonte direta de dados é o ambiente 

natural, constituindo o investigador o instrumento principal; sendo descritiva, os 

investigadores interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos 

resultados ou produtos, analisando indutivamente os dados. Busca-se, nos atos dos 

participantes, o significado real, qualitativamente mais importante. Segundo Sertek 

(2009, p. 59), “o tipo de abordagem de uma pesquisa dependerá fundamentalmente do 

fenômeno a ser estudado e sob que prisma nele se pretende aprofundar”.  

A relação existente entre o fenômeno vivido e os que o vivenciam em sua 

essência, revela o enfoque fenomenológico-hermenêutico da pesquisa. Assim, a análise 

do conteúdo fornecido pelo professor e pelos alunos foi o meio eleito para analisar as 

evoluções intelectuais ocorridas durante a moderação de um filme e, também, no 

progresso de um Pacto moral. Nestas atividades buscam-se, pelos comportamentos e 

exposições dos participantes, alcançar não somente o saber já possuído, mas perceber 

padrões de valores, crenças e conceitos a eles associados, colocando-os à prova pelo 

fomento de sucessivos atos de intelecção, processo fundamental à educação. 

Quaisquer alterações nestes padrões servem para apurar a eficácia das 

experiências (filmes e Pacto) no auxílio da educação integral, considerando que, na 

                                            
 
13 Também conhecido como Maiêutica, consiste na extração de ideias complexas a partir de 

perguntas simples e articuladas dentro de um contexto. 
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educação, o simples movimento da vontade que ocorre nos domínios da acepção 

em relação à mudança pretendida, é considerado como um progresso. Tanto Gagné 

quanto Bandura entendem que uma absorção de conceitos é medida pelas 

respostas a estímulos. 

Não se buscará, igualmente, respostas “corretas”, ainda que elas, muitas 

vezes, por sua obviedade ou pela lógica da intelecção, sobrevenham, até porque seria 

impossível esperar que moderador e espectadores as fornecessem em sincronia. 

Também Freire, em seu método, “nunca pretendeu saber aquilo que os estudantes 

pensavam antes de estudá-los” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 263). Nem sequer visou 

aumentar seus próprios conhecimentos, mas sim, melhorar seus métodos, em um 

exemplo de investigação de perspectiva qualitativa, dirigida “a vários tipos de 

audiências (professores, administradores, políticos, pais, alunos), possuindo em comum 

a preocupação pelas implicações práticas imediatas.” (ibidem, p. 264) 

A Narrativa de Experiências é, portanto, utilizada no filme e na formação do 

Pacto e os sujeitos da investigação são múltiplos: 

1. 23 estudantes de Direito Internacional na graduação tecnológica em 

comércio exterior de uma faculdade da grande Curitiba. O material compõe-

se de um relato anônimo sobre o Pacto, e um ano após, de respostas 

voluntárias a um pequeno questionário. Ambos anexados à dissertação. 

2. 30 assistentes provenientes de vários públicos a uma palestra 

denominada “Profissionalismo Ético: a Areté” e que vivenciaram a 

moderação com filmes, elaborando de forma livre e anônima um pequeno 

texto de avaliação, recolhido pelos próprios alunos ao final do programa. 
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A dissertação estrutura-se sob a educação integral lida pela ética da Areté 

da Grécia antiga capitaneada por Aristóteles, com aportes de educadores 

reverenciados como Victor Garcia Hoz, José Benigno Freire, Ramiro Marques, John 

Dewey, Clive Lewis e Paulo Freire e também autores da área da psicologia como 

Abraham Maslow e Victor Frankl,  

A pesquisa obedece à premissa de que somente a integralidade de ações 

sobre os quatro âmbitos faz brotar na pessoa a percepção das suas circunstâncias 

(o âmbito social), pelo reconhecimento do TU como necessário à existência do EU, 

atingindo seu pleno desenvolvimento. “O processo educacional se realiza em cada 

homem e é possível chegar ao conhecimento do geral (humanidade) através do 

conhecimento do particular (homem)” (GARCIA HOZ, 1987, p.12). Narra-se, em seu 

corpo, como este autor, na qualidade de professor universitário, utiliza duas 

estratégias que incluem a educação integral nos cinco âmbitos como meios de 

envolvimento pessoal proporcionador de vivências aos alunos e que por isso atuam 

como motivadores de suas vontades em participar e buscar o conhecimento 

exposto. 
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2  A EDUCAÇÃO PLENA CENTRADA EM CINCO ÂMBITOS 
 
 
Na defesa da integralidade educacional como geradora de preocupação com 

as circunstâncias, vê-se os semelhantes como protagonistas, pois educar é mais do 

que ensinar necessidades biológicas (físico) ou instruir o entendimento por meio de 

intelecções (intelectual), principais focos da educação hodierna. O homem é mais do 

que um corpo e um intelecto por possuir emoções, sentimentos e paixões (afetivo), 

sendo dotado de um desejo irresistível de conhecer, de ir além do que já é, motivador 

da vontade (transcendência). Estes quatro âmbitos, quando educados, suscitam a 

preocupação com as circunstâncias, principalmente no campo relacional (social). 

Cada um destes campos engloba áreas correlatas, não limitativas, aqui 

chamadas de âmbitos de desenvolvimento percebidas no Quadro 1, a seguir: 

 
QUADRO 1 – ÂMBITOS DE DESENVOLVIMENTO(AD) 

 
Funções Atuação AD 

Agente 
Entendimento  

Objeto possível 
2 

In
or

gâ
ni

ca
s 

Vontade 

 

Vontade 4 

Externos  Visão, Olfato, Gosto, Tato, Audição 
Sentidos  

Internos Senso comum, Imaginação, Estima, Memória 
3 

Concupiscíveis Fortaleza – regula os temores e tristezas 
Sensitivas 

Apetites 
Irascíveis Temperança – regula os desejos e prazeres 

5 

P
O

T
E

N
C

IA
S

 

O
rg

ân
ic

as
 

Vegetativas  Nutrição, Crescimento e Geração 1 

 
Fonte: Benigno Freire (2003) 
Organização e acréscimos (cinza): O autor (2010) 

 
 

No Quadro 1, vê-se o âmbito físico (1)  reunindo as funções vegetativas; o 

intelectual (2)  as do entendimento, que necessita agente e objeto possível para 

obrar; o afetivo (3)  a esfera dos sentidos; a transcendência (4)  a vontade; e o 

social (5)  na esfera dos apetites (relacionamentos), que congrega política, cultura, 

diferenças de gênero e de raça, ou seja, esferas que necessitam das virtudes da 
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temperança e da fortaleza para serem pacificadas, o que se faz pela educação.  

Os âmbitos não são estanques, mas comunicantes, pois “a pessoa não é só 

um in-dividuum, O conceito de indivíduo reclama a unidade; portanto a pessoa não 

admite participação, subdivisão, ruptura.” (BENIGNO FREIRE, 2002, p.110). A 

divisão em três dimensões (biológica, psicológica e noológica), e estas em âmbitos 

(físico, intelectual, afetivo, transcendente e social), obedecem a fins pedagógicos, 

tendo em vista que é impossível haver uma pessoa somente biológica, psicológica 

ou noológica. Da mesma forma, um instinto, embora biológico, recebe influências de 

outras dimensões, como é o caso de um deprimido (enfermidade do sentimento da 

tristeza) que, sem nenhuma causa biológica, chega a atentar contra a sua vida.  

Por sua vez, a pedagogia tem, segundo Barrio (2000), duas vertentes com 

sentidos diversos: Bildung, que significa formar ou conformar, utilizado no sentido de 

construção humana ao dotar o ser de habilidades e conhecimentos, acentuando a 

iniciativa do professor como fornecedor de conhecimentos; e Erziehung, com 

significado mais completo, ao estilo Socrático, cabendo ao professor orientar, suscitar, 

iluminar e ajudar o aluno, equivalendo-se ao educere (tirar, extrair), do latim: ajudar 

externamente um processo de entendimento interior, concedendo a primazia à 

educação integral, que objetiva o desenvolvimento harmônico da personalidade.  

A educação que se deixa influenciar pela Bildung não se preocupa em 

educar metodologicamente a afetividade e a transcendência, vício duramente 

criticado por Dewey (1978, p. 32): “[...] exatamente porque tais métodos, além do 

mais, são completamente ignorados pelos especialistas nas matérias, é que se 

justifica a acusação à pedagogia – como ciência de métodos de aprender – de 

dispensável e fútil.” A causa reside na compreensão, em separado, dos dois 

componentes da felicidade – prazer e sofrimento –, pois se o prazer é a posse do 
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bem desejado, o sofrimento é fruto da perda deste bem, indissociando-os: pelos 

prazeres nascem as dores.  

Vive-se uma incongruência, pois se o biológico (instintos) inclina ao prazer e 

a fuga da dor e o psicológico às sensações boas e fuga das más, sempre que os 

pressupostos ocorrerem, trarão a possibilidade do sofrimento. Isto é o alerta à 

sociedade, para educar metodicamente as gerações no controle dos afetos pela 

transcendência que inclina a atingir as potências; do contrário, se aliviará a carga 

dos educandos, mitigando-lhes o esforço das conquistas, debilitando o 

cidadão/profissional.  

 
Sendo assim, compreende-se que método, para nós, não é nenhum 
conjunto de fórmulas ou regras pedagógicas, mas o modo por que devemos 
dirigir a vida das crianças para o seu máximo crescimento e máximo 
aprender. [...] 
A escola tradicional está organizada para que se pratiquem certas 
habilidades mecânicas e certas idéias, sem cogitar da prática de outros 
traços morais e emocionais desejáveis em uma personalidade. Como 
aprender, com efeito, honestidade, bondade, tolerância, no regime de 
“lições marcadas” para o dia seguinte? Só uma situação real de vida, que se 
tenha de exercer determinado tipo de caráter, pode levar à sua prática e, 
portanto, à sua aprendizagem. (DEWEY, 1978, p.33-34). 

 
 
É na vida, composta de prazeres e sofrimentos, que se educa, e os que 

diminuem esforços em suas pedagogias, não o fazem em consciência. Sem uma 

educação afetiva, vive-se o sentimentalismo heterônomo, negando a autonomia ao 

acostumar os alunos a buscarem fora (sentido de pena) o que podem solucionar por 

si próprios (esforço), mas que, por imaturidade, desconhecem seu valor.  Isto ensina 

ao aluno, mas não educa a pessoa. Escraviza-o, ao invés de libertá-lo. Assim, esta 

base teórica une o aprender-fazendo das teorias de Dewey à maiêutica de Sócrates, 

sob a visão pedagógica de Garcia Hoz, do ensino nos âmbitos14 físico e intelectual; e 

a educação nos âmbitos afetivo e transcendente, modelo humanístico de formação do 

                                            
 
14 Campos de atuação que congregam várias áreas afins, delimitadas para fins educativos. 
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profissional autônomo e responsável adaptado à sociedade, dotando-lhe de senso 

ético para que venha a ser social, o quinto âmbito. 

A figura 1 expõe a relação entre a aquisição do conhecimento e os âmbitos 

desenvolvíveis pela Educação, espelhando as teorias objeto da pesquisa .  

 
FIGURA 1 − O CONHECIMENTO E OS CINCO ÂMBITOS 

 

 

 
Fontes: Ortega y Gasset (1987); Henriques (2010); Benigno Freire (2003); Aristóteles (2006). 
Elaboração: O autor (2010). 
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O gráfico traz o princípio da teoria cognitiva de Bernard Lonergan aplicada 

por Henriques nos âmbitos intelectual e transcendente; Ortega y Gasset, no físico; 

Benigno Freire no afetivo e Aristóteles no âmbito social. 

A reunião dos comportamentos e objetos em âmbitos visa elevá-los a 

categorias para estudá-los em conjunto, possibilitando a extração de todas as suas 

possibilidades, maximizando o desenvolvimento e aperfeiçoamento humano. Frise-

se que as realidades não se reduzem a objetos, incluindo também todo o mais que 

pode vir a criar circunstâncias (âmbitos): “[...] são realidades inseridas no ambiente: 

oferecem possibilidades para agir criativamente e, portanto, possuem certa iniciativa, 

certa personalidade e exigem um trato respeitoso" (LÓPEZ QUINTÁS, 1993) 15. 

O exemplo é o “Berimbau”, que na visão de um estrangeiro pode ser 

entendido como um instrumento indígena (Arco) e que, quando visto na roda de 

capoeira, enseja relações vivas, entrelaçadas e criativas. Esta é a visão da realidade 

desde a interligação, um âmbito que se interliga com outros. Assim, quando Ortega y 

Gasset (1987, p.67) afirma "eu sou eu e minhas circunstâncias", manifesta o caráter 

relacional do homem: um ser político (ARISTÓTELES, 2006), que se realiza pela 

interação com tudo ao seu redor – sendo categorizado como um ser de encontro 

(político). 

Para Henriques, atinge-se o conhecimento pelo entendimento e juízo, pois 

“[.conhecer é identificar realidades, por meio da experiência atenta, da captação 

inteligente e da afirmação razoável” (2010, p. 21). A teoria recupera doutrinas 

empiristas sobre o fluxo da consciência, mas aparta-se delas pelo papel atribuído a 

inteligência, que não só propõe questionamentos, mas sai à procura das respostas 

por meio de um quebra cabeças para conhecer a informação (realidade ou objeto).  

                                            
 
15 Retirado do Prólogo, sem página numerada. 
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A informação percebida pelo EU, sob influência do ambiente e das 

circunstâncias, forma o âmbito físico, ao agrupar vários crescimentos: forma 

(tamanho), maturidade e experiência, do nascimento até as dimensões máximas 

(Areté). 

A pessoa percebe a informação por meio dos sentidos externos (visão, 

olfato, paladar, tato e audição). Estes estimulam a inteligência a sucessíveis atos de 

intelecção, primeiramente para verificar se o objeto percebido é real ou possível e, 

em caso positivo, para determinar se a informação é atrativa ou não, isto porque o 

homem, sendo finito, é seletivo na busca dos conhecimentos, e nessa decisão utiliza 

seus sentidos internos: senso comum; estima e memória. Vê-se que experiência e 

intelecção não se confundem, pois sequer operam no mesmo âmbito. Estas 

intelecções conjuntas (intelecto e afetos) alimentarão a razão a desejar o 

conhecimento.  

Entretanto, o processo não pára nas dimensões inferiores, como muitos 

podem pensar, pois sendo racional, o homem possui a dimensão superior 

(noológica), que irá bombardear a razão com as virtudes, os ideais e também propor 

bens maiores do que a simples atração ou desejo, fomentando-lhe o dever-ser que 

lhe é latente. 

Todo este processo irá gerar um juízo que se resume no questionamento: 

quero? Ora, uma coisa é desejar algo e outra é querer ir ao seu encontro, eis que 

contrariamente aos irracionais, os seres humanos decidem seus atos. 

 O juízo irá pesar o valor do conhecimento, confrontando-o com o esforço 

necessário para adquiri-lo, sendo aqui local de confronto entre as virtudes e os 

vícios em que a educação deverá influir para que a primeira supere a segunda na 

busca do bem maior e dos ideais humanos que sustentam uma vida plena. Se o 
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juízo optar pela transcendência a que está chamado, moverá a vontade na busca 

deste bem consciente dos riscos e das consequências, contribuindo para a 

autonomia do ser. 

Necessário que o EU seja capaz, razoável, livre e responsável, pois não lhe 

basta captar e afirmar, mas também aceitar e executar o seu próprio 

desenvolvimento, em um movimento que significa a compreensão de si próprio, 

extrapolando o passado, pelo presente, para as alternativas do futuro (HENRIQUES, 

2010). 

Esse experimentar, compreender e julgar constitui o conhecer: “[...] a 

experiência dá-nos peças soltas de informação, o entendimento capta uma unidade 

e o conhecimento fica completo com um juízo que capta uma realidade como 

‘virtualmente incondicionada’.” (id., p. 22). Assim, “o visto é diferente do ato de ver; o 

pensado é diferente do ato de pensar; e o feito é diferente do ato de fazer” (id. p. 

23), pois se a correlação dos conteúdos entre si é do âmbito da ciência, a sua 

relação com a pessoa humana é do senso comum, e, pela correlação destes 

âmbitos, se transformará o desejo de conhecer em conhecimento do desejo 

(transcendência). 

Porém, se a razão mal desenvolvida render-se à afetividade, ela irá se 

apoiar nos instintos e desejos (Quadro 6), geradores de decisões alógicas e comuns 

aos animais, por serem instintivas: de origem biológica (prazer ou sofrimento), 

quando se referem ao apetite natural, ou psíquicas (gosto ou não gosto) quando se 

referem ao apetite sensitivo; concupiscível ou irascível (emoções e paixões), criando 

uma dependência afetiva que culminará na heteronomia (humanos). 

Em contrapartida, se a intelecção opera a compreensão reflexiva, irá gerar 

um juízo em sua dimensão Noológica que, apoiado nas virtudes (Quadro 6), 
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reconhecerá os ideais e o dever-ser que a situação exige (Quadro 6). Assim, 

comandará a vontade na busca do bem maior, que transcende aos desejos pessoais 

submetendo-os à razão. Como lembra Aristóteles (2006), virtuoso é quem conhece, 

julga, pondera, discerne, calcula e delibera. São essas ações que, ao se tornarem 

hábitos (virtudes), contribuem para a autonomia do ser.  

Ao final haverá uma reação ou uma ação, com efeitos sociais. Na primeira, o 

ser não reconhecerá as consequências, pois sendo o processo alógico, não 

alcançará a consciência humana. Na segunda, as consequências serão aceitas, 

alcançando o conhecimento e se agregará experiência, elevando a maturidade 

humana.  

Esta será a pessoa reflexiva – tratada por Dewey – e plenamente educada, 

conforme expresso na Constituição Federal de 1988, que ao estatuir “o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”, volta-se ao humanismo; e, por isso, sofre pressões de 

correntes críticas, o que expõe o sistema educacional pátrio ao desarranjo legal e 

prático. Vários autores percebem essa fratura e sugerem concessões aos 

fundamentos da escola tradicional, principalmente em termos de “valores”, como se 

lê em Charlot (2006), Tardiff (2000) e Capra (2000, p.25), que afirmou: “[...] a famosa 

frase cartesiana cogito ergo sum (penso logo existo) tem levado o homem ocidental 

a igualar sua identidade apenas a sua mente, em vez de igualá-la a todo o seu 

organismo”. 

Isto porque se reconhece a impossibilidade de se nascer ético e virtuoso, 

pois estes bens são valores construídos ao longo da vida, pelo que a educação na 

família, na vida ou nas escolas é fundamental a este processo.  
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2.1 CINCO ÂMBITOS DESENVOLVIDOS PELA EDUCAÇÃO 
 
 

A educação deve valorizar, igualmente, a razão, as emoções e a vontade, 
ou seja, os domínios: cognitivo, afetivo e volitivo. 

Quintana Cabanas 

 

2.1.1 Ensinando a crescer: o âmbito Físico 
 

Objetiva-se, neste subitem, entender um crescimento biológico que 

proporcione à unidade psicossomática humana (corpo & alma) atingir sua “Areté”. 

 

Para se conhecer a Areté humana, é preciso saber o que é o homem. 
Platão pensa o homem como um ser de corpo e alma, sendo à alma 
destinada a função de governar, deliberar, dirigir o corpo. E considerando 
que o homem vive na polis, isto é, de forma associada, Platão considera 
a justiça a maior de todas as aretai, porque é a mais social, como diria 
Aristóteles. Assim, se a Areté do homem é a justiça, todo ideal educativo 
deverá ser alcançar essa perfeição. Em contraponto, um homem injusto age 
em sentido contrário a excelência. (BARROS, 2010, p. única) 

 

O desenvolvimento físico supõe uma sequência que exige alimentação, 

crescimento e reprodução. Algumas ciências, como a Nutrição, dedicam-se a 

estabelecer dietas balanceadas ao homem, adequadas às diferentes idades, 

evitando uma degeneração que o impeça de alcançar suas potências físicas, como 

altura, força, resistência, fôlego e também o intelecto e outros âmbitos, pois sendo 

basilar, sua deficiência é letífera. Já a capacidade de geração é estudada na 

Medicina, e junto com a nutrição, não serão objetos de aprofundamento nesta 

pesquisa, que se fixará na qualidade do crescimento, como área mais afeta à 

educação.  

 
Crescer é dar de si ao máximo, como pessoas íntegras, inteiras, de uma 
peça. Como pessoas com uma unidade interior que se exterioriza como 
conseqüência lógica, na unidade e coerência de suas vidas. Pessoas que 
aprendem a discernir primeiro, a estudar depois, e finalmente a fazer suas, 
interiorizando-as, um conjunto de verdades ou realidades, valiosas, ricas, 
humanas e transcendentes. Pessoas que chegam a saber como enfrentar 
todo tipo de dificuldades com valentia; e como superar-se a si mesmo 
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apensar de suas naturais limitações, em benefício próprio e nos de que com 
ela convivem. Crescer em unidade e coerência, em integridade. 
(GONZÁLEZ-SIMANCAS, 1992, p. 31)  

 

Para se alcançar o ideal de uma potência de parte da unidade é necessário 

que ela seja acompanhada do todo, principalmente da inteligência, pois como um 

ser em constante evolução, possuindo a liberdade de escolha, é razoável que o 

homem proponha ideais futuros para sua autonomia e felicidade, fato não visível na 

sociedade atual, onde prevalece a heteronomia e a tristeza. Mas não era assim na 

cultura Grega, em que o povo se mostrava pouco preocupado com métodos de 

aprendizagens direcionados aos objetivos da educação, importando-se em conhecê-

los o mais precisamente, para realizá-los de forma mais acurada possível.  

Aquela preocupação objetivava transformar a criança em uma pessoa 

excelente, passando pela saúde, alimentação e higiene, pois sua falta é uma das 

causas de sujeição. Se aqui se alternassem os objetivos da educação como deseja 

a Constituição, seria possível exigir o mínimo de dignidade ao desenvolvimento 

basilar da vida humana, que demanda, além de saúde, currículos e metas 

educacionais mais pragmáticas e menos ideológicas. Uma boa educação ajuda ao 

educando a crescer em autonomia, um risco que poucos querem difundir e também 

assumir, reforçando a manipulação.  

Sendo a autonomia o governo sobre si próprio e a heteronomia o ser 

governado por outrem, é vital que se ensine a crescer em autonomia em todas as 

dimensões, inclusive no controle dos instintos; quando realizada a contento, a 

autonomia gera maturidade, que se forte ou anêmica, depende dos educadores.  

Essas ações, quando equilibradas, formam cidadãos plenos, aptos a decidir 

reflexivamente, cujo pressuposto passa tanto pelo básico, como alimentação, 
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proteção, exemplos e estímulos, quanto pelo exercício de controle do instinto pela 

razão.  

Mensura-se a autonomia observando os controles pessoais sobre as 

reações instintivas e pela quantificação de suas responsabilidades. Quanto mais 

livre se é, mais encargos se adquirem, e quanto melhor for a resposta a eles, mais 

honrada, madura e humana é a pessoa, eis que maturidade é meta futura; uma lenta 

construção do equilíbrio entre os Planos Futuros em Contraste com as Recordações: 

 
QUADRO 2 – PLANOS FUTUROS E RECORDAÇÕES 

Fases da vida Planos Futuros e Recordações 

Criança pequena 
Quase nulos , limitado a poucos atos que, se lembrados, dificultariam o recomeço, como nos 
tombos dos primeiros passos da criança. 

Segunda infância 
Poucos , limitando-se à busca de maiores autonomias, mas com raras lembranças o que estimula 
novas tentativas (tombos ao andar) 

Adolescência 
Grandes planos , muitos riscos e poucas recordações, para desespero dos pais que tentam 
repassá-la aos filhos. 

25 anos Maturidade : equilíbrio dos planos e as experiências adquiridas, principalmente na adolescência. 

40 anos 
Primeira grande crise : Sentido de diminuição das possibilidades futuras e aumento das 
experiências, principalmente das dificuldades. 

Velhice 
Raros planos e muita experiência . Fomentar encontros com os adolescentes, pois sem 
pressões (paterna), completam-se mutuamente, havendo assunção de planos futuros e 
experiências. 

 
Fonte: ISAACS (2000)  
Esquematizado pelo Autor (2010). 

 
 
Llano Cifuentes (1999), sobre o crescimento do caráter, diz ser tão lento 

quanto o crescer de uma planta, fazendo um paralelo com a semente que cai na 

terra e fica invisível, mas não imóvel, pois leva desenhada em seu código genético a 

imagem da árvore que está destinada a ser. O homem não é diferente. Como um ser 

inquieto na busca de sua perfeição, há nele uma sede de plenitude que deve ser 

estimulada desde o berço, havendo, no entanto, uma diferença. Enquanto a 

semente tem gravada em suas células a imagem de sua perfeição e os inexoráveis 
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caminhos para a ela chegar, o homem deve capacitar-se (educação) e propor seu 

ideal de perfeição, e ser auxiliado (educadores) a encontrar meios para alcançá-la.  

 
Uma filosofia de educação, como qualquer outra teoria, tem que ser 
formulada em palavras e símbolos. Mas o problema real é mais do que 
verbal; trata-se de um plano para se conduzir a educação. E um plano, 
como qualquer plano, diz respeito ao que deve ser feito e ao como deve ser 
feito. (DEWEY, 1971, p. 17) 
 
 

A maior força do homem, portanto, comenta aquele autor, não está em sua 

inteligência ou nos seus músculos, nem acontecem só pelo entusiasmo, mas se 

condensa, pela constância, numa vontade de ferro. Quantos homens inteligentes e 

entusiastas fracassaram por não terem sido capazes de suportar o peso do trabalho 

continuado? Quantos estariam dispostos, num lance de audácia, a arriscar a vida 

por um ideal? Temendo adversidades, abandonam seus projetos sob alegações vis: 

não sei; não nasci para isto. Triste? Sim! Pois, a constância é um hábito, passível de 

estímulos, independentemente de classes sociais, regionalismos e cultura. 

 
Às vezes é difícil determinar o que devemos escolher e a que custo, e o que 
devemos suportar em troca de que resultado; e ainda é mais difícil 
permanecer firme nas escolhas feitas, pois em muitos casos como esse, o 
que se espera é penoso, e o que somos forçados a fazer é ignóbil; por isso, 
o louvor cabe ao que é compelido, e a censura ao que não é. 
(ARISTÓTELES, 2006, p. 57) 
 
 

Outro obstáculo a ser enfrentado desde as mais tenras idades é o medo. 

Instinto útil à preservação da vida, ele é natural, por não ser o homem, dotado de 

eficientes elementos de defesa, como mimetismos, garras e presas ou de correr 

velozmente. Portanto, corajoso não pode ser o que não sente medo, mas quem o 

domina pela instrução afetiva. “Entre o medo e a temeridade, a coragem é o meio 

termo. Os que se excedem na audácia são temerárias e as que excedem no medo e 

mostram falta de audácia, são covardes” (ARISTÓTELES, 2006, p. 50). Corajoso é, 
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então, o medroso que se supera, pois frente a uma situação de perigo, só restam 

duas escolhas, lutar ou fugir, mas, o que é a escolha? 

 
[...] parece ser voluntária, mas nem tudo que é voluntário é objeto de 
escolha. [...] seja como for, a escolha requer um princípio racional e o 
pensamento. Aliás, seu próprio nome parece sugerir que ela é aquilo que é, 
elegido pela preferência a outras coisas. (id., p. 61) 
 
 

Escolhe-se, segundo Aristóteles (2006), não sobre os fins, mas sobre os 

meios, eis que um médico não delibera sobre o dever de curar um doente ou o 

advogado em defender seu cliente; simplesmente dá-se como pré-estabelecida a 

finalidade, procurando-se saber o como alcançá-la. Em havendo alguns “comos”, 

opta-se pelo mais eficaz, usando o livre-arbítrio, um viés da liberdade que encontra 

muita oposição, quase equiparando os indivíduos às máquinas, ao entendê-los 

como produto do meio em luta contra os capitais: econômico, cultural, educacional.  

Pensamentos como este configuram um “padrão” nos discursos sobre 

educação, principalmente o que liga a violência à pobreza. Charlot (2006, p. 13), 

sem negar a influência da segunda sobre a primeira, complementa: “[...] mas [se] 

ignora o fato de que existem escolas pouco violentas em bairros violentos e o fato 

mais perturbador, de que entre as crianças pobres só uma minoria é violenta”. 

Depreende-se ser fácil amar a liberdade quando esta é entendida como o fazer o 

que se gosta, desprezando-a quando implica em responsabilidade para fazer opções 

morais e afrontar resultados. Ao contrário, educa-se a liberdade ao capacitar o ser a 

escolher entre as opções que se lhes apresentem em suas vidas, e neste sentido, o 

crescimento da experiência é fundamental como apoio à razão que decide.  

Defende-se que o uso de filmes que imitem realidades da vida servem como 

apoio à educação da liberdade, quando moderados por pessoas ilibadas, já que um 

enredo, embora sem o condão de substituir a experiência, ajuda a compô-la na 
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mente do educando, desde que este esteja intelectualmente capacitado a entendê-

la, pelo que a educação para a autonomia influencia, diretamente, o próximo tópico. 

 
2.1.2 Instruindo o entender: o âmbito Intelectual  

 

O ser humano, dessemelhante dos animais irracionais pelo raciocínio, é a 

única criatura apta a diferenciar atos dos fatos. O que nos animais é instintivo, ou 

seja, a passagem do desejo direto à ação, não obra da mesma forma no homem, 

pois este, além das capacidades inferiores (biológico e psicológico), possui a 

Noológica (razão), determinante e condicionante do movimento volitivo (vontade).  

Sendo superior, a dimensão noológica trata da parte educável16 da pessoa, 

desfazendo a dicotomia razão/emoção no entendimento da complexidade humana, 

quando se refere ao estudo da mente. Fixando-se nas análises dos fenômenos 

genuinamente mentais em sua origem, contribui na localização e na compreensão 

da importância da coexistência na esfera das coisas do espírito, na vida social mais 

ampla, bem como nos processos educativos específicos. Segundo Frankl  (2001, 

p.83), “a dimensão noológica define a grandeza onde se localizam os fenômenos 

especificamente humanos”, por isso manifesta-se, por meio do querer, pela vontade. 

Freire tratou da construção do intelecto: “Gosto de ser gente porque, 

inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas, consciente do inacabamento, sei 

que posso ir mais além dele. Esta é a diferença profunda entre o ser condicionado e 

o ser determinado” (2009, p. 53). O ir além se afasta do processo educativo e/ou do 

educador, voltando-se ao interior da pessoa compelindo-a ao desejo irrestrito, 

imparcial e desinteressado de conhecer que se aninha na experiência vital 

                                            
 
16 Ensina-se o corpo, instrui-se os afetos e educa-se o espírito. 
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(educare), somente conhecido pelo educere, o que clama por pedagogias 

específicas. 

 
Mas esta não é toda a história. Toda genuína experiência tem um lado ativo, 
que muda de algum modo as condições objetivas em que as experiências 
passam. A diferença entre civilização e estado selvagem, para tomar um 
exemplo em grande escala, decorre do grau em que prévias experiências 
mudaram as condições objetivas em que se passam as experiências 
subseqüentes. (DEWEY, 1971 p. 31) 

 

A cognição, por exemplo, é produto da ocorrência de intelecções17 comuns a 

várias ciências: exatas, humanas e também da filosofia, incluindo o senso comum. O 

processo intelectivo ocorre quando há uma resposta humana de compreensão e 

réplica a uma questão suscitada por uma experiência (ato), pelo que não se sujeita a 

regras, antes pelo contrário, a intelecção é a fonte das regras, demonstrando o quão 

característico é a construção do intelecto humano, pois as experiências se formam 

individualmente onde intervêm o ambiente, a moral, as relações sociais etc.  

Assim, revela Henriques (2008, p.47), não se aprende por meio de um 

método, mas através da utilização de diversos métodos é que se alcança a 

intelecção: 

 
O principio central desta teoria cognitiva é que atinge o conhecimento pelo 
processo de experiência, entendimento e juízo. A experiência dá-nos peças 
soltas de informação. O entendimento capta uma unidade. Mas o 
conhecimento apenas fica completo com o ato humano de juízo que capta 
uma realidade como virtualmente incondicionada. Esta teoria cognitiva 
distingue entre acto e conteúdo, unidos por uma relação de 
intencionalidade. O visto é diferente do acto de ver, o pensado é diferente 
do acto de pensar, o feito é diferente do acto de fazer.  

 

O mesmo autor explica que, da mesma forma que a correlação de 

conteúdos pertence ao âmbito da ciência, a correlação dos atos interessa à teoria do 

conhecimento. Assim, a noção do virtualmente incondicionado é a captação das 

                                            
 
17 Ato de entender, conceber, compreender. 
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condições do conhecido, somado ao cumprimento dessas qualidades, cujo conjunto 

ocorre na consciência, logo, na cognição. Percebe-se, destarte, um elemento 

superior ao conteúdo que se diferencia das ocorrências inconscientes, mostrando 

que o elo entre o condicionado (adestrado) e as condições situa-se na proposição – 

eu sou um sujeito cognoscente – ou seja, eu sou uma consciência.  

O fato traz toda a diferença, pois segundo Henriques (2008), o conhecimento 

adquirido, ainda que coletivamente (educare), será sempre individual, necessitando 

do educere para ser revelado. Para um pensamento eficaz, há de se tornar ciente 

dos atos que modelam o modo como se pensa. É assim que se começa a conhecer 

os princípios, preconceitos, limitações e os recursos próprios. Fato que Paulo Freire 

(2009, p.59-60) concorda e alerta:  

 
O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto 
estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente a sua 
sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, 
que manda que ele “se coloque em seu lugar” ao mais tênue sinal de sua 
rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se exime do cumprimento de 
seu dever de propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de 
ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora do 
educando, transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa 
existência. 

 

Uma forte e curiosa abordagem, pois se há de concordar que conhecer não 

é difícil nem intrigante, ainda mais com a Internet interligando culturas, onde por 

meio de um toque informa-se sobre uma ciência, frequenta-se uma universidade ou 

assiste-se uma conferência. Intrigante é descobrir a fonte do desejo de conhecer e o 

que se passa na consciência humana ao conhecer.  

Infere-se daí o dano que a falta de contato da criança com a família lhe 

provoca, causando-lhe confusão na ciência dos atos modeladores de seu modo de 

pensar, responsáveis pela formação da experiência e da razão. Se, nas eras 

suprageracional e parcialmente na intergeracional os exemplos absorvidos pela 



38 
 

criança limitavam-se à família e à escola, hoje, apresenta-se uma diversidade de 

modelos na mídia, especificamente a televisiva que, sem funções educativas, 

demuda-se em exemplos despreocupados e às vezes inescrupulosos. O processo é 

captado pelos filtros morais adultos que podem rejeitá-los, mas não na mente em 

formação das crianças que as absorvem como válidas em sua pureza e avidez de 

conhecimento. Daqui nasce a necessidade da utilização de pedagogias visíveis 

carreando educações invisíveis de Garcia Hoz (1987, p. 40):  

 
Todo o mundo pensa que qualquer aprendizagem, se realmente é 
educativa, tem um objetivo múltiplo. Por um lado enriquece o que aprende 
com o aumento de um novo conhecimento ou uma nova destreza; pelo 
outro, desenvolve ou fortalece nele a capacidade para continuar 
aprendendo mais. Mas acontece que algumas aprendizagens, em vez de 
aperfeiçoar, degradam o homem; por exemplo, o aprendizado de técnicas 
delituosas, com o roubar ou enganar. Isto significa que uma aprendizagem 
só se justifica quando se adquire um conhecimento ou aptidão “valiosa”.  

 

É manifesta a má influência na identificação dos valores morais exercidas 

nos sujeitos a este educare, em um lance confundido com diversidade, mas que não 

passa de confusão dos menos avisados.  

  
Enquanto Santo Agostinho definia virtude como ordo amoris – a disposição 
ordenada das afeições, na qual cada objeto corresponde ao grau de amor 
que lhe é apropriado, Aristóteles afirmava ser objetivo da educação fazer 
com que o aluno goste e desgoste do que é certo gostar e desgostar. 
Quando a idade do pensamento reflexivo chegar, o aluno assim treinado 
nas “afeições ordenadas” ou nos “justos sentimentos” facilmente encontrará 
os primeiros princípios da Ética; mas o homem corrupto não poderá 
enxergá-los. (LEWIS, 2005, p.14).  

 

Nota-se a grande diferença na formação crítica de reconhecimento dos 

verdadeiros valores e a exposição televisiva descuidada, culminando por afastar o 

sujeito da sua cultura e da moral que, independentemente de sua origem, segue 

critérios de raras variações. No hinduísmo primitivo, conta Lewis (2005, p.15), “a 

conduta dos homens que podem ser chamados bons, consiste na conformidade à 

RTA, o grande rito ou modelo do natural que se revela do mesmo modo na ordem do 
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cosmos, nas virtudes morais e nas cerimônias do templo.” Os chineses tratam do 

assunto denominando-o Tao (o grande Ente), que tanto pode ser a natureza, a via 

ou o caminho de onde tudo emerge para o espaço e para o tempo, sugerindo-a 

como a passagem que os homens deveriam trilhar.  

Seus seguidores podem afirmar que  

 
[...] chamar uma criança de graciosa e um ancião de venerável não é 
simplesmente registrar um fato psicológico sobre momentâneas emoções 
paternas ou filiais, mas reconhecer uma qualidade que exige do ser certa 
resposta, quer a demos, quer não. (LEWIS, 2005, p. 16).  

 

No ocidente, ambos os conceitos (RTA e TAO) compõe o Direito Natural e 

justificam que emoções constituam um juízo, eis que a afetividade humana é 

alógica. Decisões afetivas do tipo gosto ou não gosto não são reflexivas, mas 

instintivas, podendo, no máximo, serem razoáveis ou irrazoáveis quando forem 

conformes com a razão ou não.  

O juízo exige uma ação, a que Aristóteles (1966) denominou de Catarse, que 

suscita no personagem de uma tragédia a passagem da graça para a desgraça (dita 

e contradita), não casualmente, mas como fruto de uma má escolha sua. A  tragédia, 

ao reproduzir uma ação de caráter elevado, apresenta-se de  forma completa, 

mediante atores, de uma forma tal que, ao suscitar o “terror e a piedade, tem por 

efeito a purificação  dessas emoções”. (Poética, VI, 1449b 24-27).  

É pela sua forma trabalhada, em forma de uma tragédia, que se busca a 

expulsão dos sentimentos de piedade e terror, para que, no fim, prevaleça a 

racionalidade. Não pode ser, portanto, mera imitação de uma ação, mas, o caminhar 

de um drama contido no saber prático dos atos éticos e políticos dos assistentes e 

que isso, provoca-lhes uma reação em busca de um bem maior, que visa o coletivo 

de uma sociedade e exige decisões claras a favor do bem comum.  
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O abandono deste processo na educação da ética e da estética, responde 

pelo fosso visível nas eras educacionais, pois enquanto a suprageracional promovia 

uma iniciação nas crianças, a intergeracional e a intrageracional apenas a 

condicionam. A primeira ensinava da mesma maneira como os pássaros crescidos 

lidam com o filhote, ao expulsá-lo do ninho para ensiná-lo a voar; as outras, por sua 

vez, os tratam, segundo Lewis (2005, p. 21), 

 
Como o faz o criador de aves, fazendo deles alguma coisa com propósitos 
que os próprios pássaros desconhecem. Pode-se dizer então que a 
educação antiga era uma espécie de propagação – homens transmitindo a 
humanidade para outros homens; já a nova não passa de propaganda.  

 

Lewis (2005, p. 25) afirma, assim, que a educação posta, culminará na 

destruição da sociedade, complementando o entendimento de Freire (2009, p.53), 

para quem: “[...] esta é a diferença profunda entre o ser condicionado e o ser 

determinado.” Conclui-se que se deva formar o raciocínio a ser reflexivo, nutrindo-o 

com valores morais, de forma a desenvolver corretamente o intelecto e capacitar o 

sujeito nas tomadas de decisão, libertando-o da escravidão do medo e da incerteza.  

Os filmes e o Pacto carreiam educação pela vivência do drama (Catarse), 

pois na intelecção suscitada, além de contribuírem para a criticidade, tem na 

consciência humana um aliado; quando estimulada, mesmo sem penalidades pelo 

não cumprimento da palavra empenhada, ela acusará o faltante (dita e contradita), 

em um processo instigante contraposto ao que Freire (2001) anunciava: 

 

Ditamos idéias. Não trocamos idéias. Discursamos aulas. Não debatemos 
ou discutimos temas. Trabalhamos sobre o educando. Não trabalhamos 
com ele. Impomos-lhe uma ordem a que ele não adere, mas se acomoda. 
Não lhe propiciamos meios para o pensar autêntico, porque recebendo as 
fórmulas que lhe damos, simplesmente as guarda. (p. 104). 
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2.1.3 Educar a viver o justo meio: O âmbito social 
 

Identifica-se a ligação entre a época em que se deixa de apaixonar aos 

jovens (passando a seduzi-los) e a imposição do estudo da tecnologia, sobrepujando 

o estudo das "humanidades" na educação em geral. Ao considerarem como 

“perfumaria” o ensino da literatura, história, artes, música e a poesia, substituíram-

nas pela abstração das teorias e fórmulas, submetendo-se a educação à economia 

de mercado, priorizando a eficiência dos alunos, futuros trabalhadores. Porém, a 

"humanização" se realiza daquela forma, não através desta. Isto porque a mesma 

estética criadora da literatura (drama, poesia romance), teatro, música ou pintura 

também é uma experiência ética ao unir a obra com o aprendizado.  

Foi por meio desse erro crasso que autores como Dostoievski e 

Shakespeare, Olavo Bilac, Castro Alves ou Gonçalves Dias foram sendo 

abandonados, com reflexos imediatos na felicidade humana, eis que sem a nitidez 

de visão, é impossível pintar paisagens, e estas, quando belas, apaixonam a todos. 

Sem o belo, impede-se o educere manifestado no admirar-se e no maravilhar-se, e 

também o educare de se viver uma vida digna, entristecendo a existência. Uma 

simples pergunta resume a questão: quando foi a última vez que te maravilhaste?  

Ora, se a finalidade da educação é a felicidade, vive-se uma grande 

incongruência, visível no aumento da depressão. Não é à toa que educar (latim: 

duco) refere-se a conduzir de um ponto A para um ponto B. Portanto, para vir a ser 

humano, o educando deverá se deixar levar de uma total heteronomia para um 

estágio de aperfeiçoamento até sua autonomia, permitindo-lhe controlar sua 

liberdade, seu bem maior, após a vida. Isto aponta para a lógica de que o homem só 

pode vir a ser, sendo, tornando-se humano pelos seus comportamentos.  
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Este saber está presente na tradição ocidental desde a antiga Grécia e até 

hoje se faz presente, até mesmo na condução de veículos, onde só se aprende a 

dirigir, dirigindo, nunca em teoria. Educar é, então, um processo existencial no qual a 

pessoa, além de realizar, também vivencie ações virtuosas.  

Assim pensava Aristóteles (2006), para quem apaixonar pela vida é ajudar a 

desenvolver virtudes humanas, meio apto a fornecer informações fidedignas para 

que o intelecto processe um conhecimento através da reflexão, pois virtuoso é 

aquele que conhece, julga, pondera, discerne, calcula e delibera, qualidades que 

permeiam a vida dos profissionais reflexivos e os críticos insistem em ignorar. 

A virtude é o que possibilita ao juízo vir a conhecer o justo meio das forças 

que impulsionam uma ação, eis que seus extremos são vícios. Assim, a virtude da 

coragem é o justo meio entre a covardia e a temeridade, pelo que o intelecto há de 

entender seu valor, julgá-la como um bem e mover a vontade em sua direção. O 

mesmo acontece com a generosidade (prodigalidade ou avareza), a magnanimidade 

(pretensão ou pusilanimidade), a amabilidade (irascível ou apático), seguindo-se, 

também, o conceito de justiça: dar a cada um o que é seu! A Justiça é, portanto, a 

virtude de se aproximar da verdade, que irá ditar o que pertence a cada um. 

Infelizmente, na era intergeracional o aprender-fazendo foi substituído pelo 

aprender para instruir, esmorecendo a educação nas virtudes, substituindo-a por 

pedagogias condescendentes com a fraqueza humana, com sensíveis perdas na 

qualidade de vida, visível na reforma educacional de 1968, quando o enfoque na 

eficiência foi à tônica, como se depreende da narração de Fávero (1994, p. 152). 

 
Em relação ao ensino superior, chamamos a atenção para alguns aspectos 
presentes nos acordos, sobretudo no pós-64: a. a educação é vista como 
fator estratégico, numa política de desenvolvimento, e deve ser entendida 
como eficiente instrumento para conter os conflitos sociais e eliminar os 
obstáculos que se antepunham ao crescimento econômico. b. os convênios 
assinados entre o MEC/USAID visam à formação de recursos humanos 
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para consolidação do capitalismo dependente, bem como a implantação de 
nova estrutura acadêmica e organização administrativa, objetivando maior 
eficiência e produtividade nas instituições de ensino superior.  

 

A consequência deu-se por uma instrução ética de conceitualizações 

abstratas – definições racionais sem vivências cotidianas – com aulas de filosofia 

centradas nas convenções sobre comportamentos, cunhando a expressão do 

“politicamente correto”  dos tempos atuais. Deu-se, por estes caminhos, que os 

estudantes tiveram seus ensinamentos técnicos desviados do ensaio existencial 

proporcionado pelos estudos das experiências, isto porque aquelas aulas eram 

estéticas e éticas ao mesmo tempo, e sendo vivenciais, eram transformadoras – pois 

enquanto se experimentava também se era transformado. A utilização de filmes é 

um exemplo deste experimento transformador, pois sem uma moderação a provocar 

a interação da assistência com as decisões formadas no enredo, como se 

protagonistas do filme fossem, o cinema seria o que se propõe: uma atividade que 

nega o ócio (negócio). 

Porém, ao se discutir a moralidade das decisões tomadas na tela, dialoga-se 

com a experiência, em uma atividade que é, ao mesmo tempo, estética e ética. 

Assim, quando o aluno exprime sua decisão em determinado dilema que lhe seja 

proposto, expõe sua visão e abre caminho para novas proposições, suscitando mais 

reflexões e outras decisões. Quanto mais próxima da moralidade, mais digna será a 

decisão do aluno e mais honrado ele se torna, o que lhe traz alegrias; sendo o 

contrário também verdadeiro, pois os assistentes percebem de chofre as várias 

consequências negativas carreadas por decisões imorais.  

Isto se viu em Rei Lear de Shakespeare, autor que fomentava a Catarse ao 

encenar suas peças ao vivo junto ao povo que interagia: chorando, indignando-se, 
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gritando contra as imoralidades ou injustiças. Também em Clube do Imperador  

(2005) é visível (resumo episódico deste autor, 2010): 

 
Um professor, ao verificar a cola do aluno durante um jogo, consulta o 
diretor e recebe dele a ordem para ignorar o fato. O diretor, a sua vez, 
sentava-se ao lado do pai do aluno que era um Senador da República e 
mantenedor da escola. Desconcertado com a imoralidade, o professor 
formula uma questão na certeza de que o infrator não poderia respondê-la, 
visando fazer justiça através de outra imoralidade. Reconhecendo a 
artimanha, o pupilo não o questiona por haver assim procedido, 
reconhecendo tacitamente sua culpa. Entretanto, encurrala-o ao perguntar-
lhe pelas razões de não o haver desmascarado durante o concurso. A 
omissão foi lida pelo aluno como um acovardamento do professor frente ao 
diretor e deste ao seu pai. Percebe-se a mesma ocorrência que havia 
levado o aluno a colar (medo do pai) presente no professor (medo do 
diretor) e no diretor (medo de perder as contribuições para escola). O 
episódio destrói a autoridade de todos, equiparando-os em um ato imoral. O 
pupilo cobra do tutor a coerência entre discurso e ação. O docente o havia 
feito entender a ética dos estudos, motivando-o a desejá-la como um bem, 
mas ele mesmo não teve coragem de fazer o que a ética da docência lhe 
exigia? As conseqüências iriam atormentar o professor para sempre, como 
se vê nas cenas subseqüentes.  

 
A leitura das cenas feita acima não brota naturalmente na assistência do 

filme, sendo necessário um moderador, preferencialmente de boa conduta, 

experiente e apreciador das normas morais que as captem e as coloquem em 

debate, com o subsídio de perguntas simples: o que acham desta decisão? O 

público envolvido na cena reflete buscando, em seus próprios conhecimentos, a 

resposta, nem sempre em concordância com a assembleia, gerando debates. O 

moderador fomenta a reflexão, apresentando preceitos morais e éticos (teoria), que 

quando refletidos são aceitos (modelação) ou rejeitados em um novo “educare”. O 

objetivo não é fazer com que os assistentes concordem com o moderador, mas que, 

pela reflexão, acrescida da teoria que até então não possuíam ou não se 

lembravam, ajustem seus conceitos e ideais. 

Lamenta-se que atualmente se priorize muito o conteúdo e pouco se ofereça 

à educação universitária atividades experimentais, pois aulas teóricas, de ética ou 

de filosofia, não substituem a alegria de se expor conceitos e defendê-los.  
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Esta política de substituição da experiência pela abstração de conceitos é 

causa dos inúmeros códigos de ética individuais das instituições que visam suprir o 

que é natural na pessoa. Estes códigos, inspirados nos ensinamentos condicionais 

de Pavlov, buscam fazer com que as pessoas reajam a instrumentos legais que as 

forcem a serem “boazinhas e honestas”, não porque conheçam experimentalmente o 

conceito, mas porque temem uma penalidade.  

Abre-se mão de se educar, para se condicionar, ameaçar e obrigar.  

Tal fato alimenta as reações, afinal, sabe-se que o homem sempre descobre 

como agir dentro da lei em contrário à própria lei, destruindo a ética, pela política. 

Que lei impede um pai de lançar a filha de uma janela, um assaltante de matar ou 

um político de roubar sua nação? Nenhuma, pois pouco se reflete sobre o crime 

antes de cometê-lo, principalmente na primeira vez, pela falta de experimento 

anterior, de onde se deduz que conhecer o justo meio (virtude) é algo que exige 

vivência fomentadora de reflexões consistentes com as experiências da própria 

pessoa.  

Acresça-se ser o conhecimento adquirido, nos resultados dos atos 

perpetrados, o incentivador dos atos subsequentes, sendo a impunidade um 

exemplo.  

Ao se utilizar de filmes ou de Pactos, possibilita-se a junção das informações 

presentes na memória do educando às suas experiências, revelando-lhe o que está 

presente, mas escondido à sua percepção (capital cultural), afinal, muitas alterações 

perceptivas originam-se em subterfúgios ideológicos, na mídia e nos livros didáticos.  

 
Um menino que crê estar “fazendo” sua “tarefa de inglês” e que nem 
suspeita que conceitos éticos, teológicos e políticos estão em jogo. Não é 
uma teoria que está sendo incutida em sua cabeça, mas um pressuposto; 
um pressuposto que, dez anos mais tarde, quando sua origem estiver 
esquecida, e sua presença for inconsciente, vai condicioná-lo a tomar 
partido numa controvérsia que ele jamais soube existir. Os próprios autores, 
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suspeito eu, mal sabem o que estão fazendo com o menino, e tampouco ele 
tem como sabê-lo. (LEWIS, 2005, p. 4-5) 

 

Independentemente dos anos de exceção política, a segregação das 

humanidades não é exclusividade nacional, em ligação direta com a globalização, 

cujo processo facilita a desconstrução das regras morais presentes, desde o 

iluminismo até o pós-modernismo, seduzindo os meios a disseminá-lo. Tal fato, em 

si, não deveria constituir-se em um problema. Porém, enquanto outras nações 

acordaram para o erro, buscando soluções na educação integral, no Brasil discute-

se ainda a propriedade de se adotar revoluções Marxistas do séc. XIX, visando 

perpetuar o erro. Educa-se para a violência, não para o social! Uma realidade a ser 

mudada. 

 
 

2.1.4 Ensinando o controle das paixões: o âmbito afetivo 
 

 

Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa 
certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, 
não é fácil.  

Aristóteles (2006) 
 

Esta dissertação, ao defender os filmes e Pactos para problematizar os 

conhecimentos adquiridos experimentalmente, sem pais ou professores que ajudem 

na triagem do certo ou errado, bom ou mau, incita diretamente as afetividades 

mediadas pela imaginação. Se boa parte da cultura humana ocorre por observação 

do ato de viver, isso só pode ser conhecido pela captura de ideias expostas 

individualmente, o que se faz através de estímulos ao debate, que inclina ao 

conhecimento mútuo; afinal, quem, em sã consciência, dá a conhecer sua intimidade 

a um estranho?  
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As estratégias demandam domínio da unidade psicossomática humana, 

manifestada não somente por medio da Biologia e da Psicologia, mas também pela 

Noologia, cuja função primordial é o conhecimento, resultado dos processos de 

intelecção que unem a informação recebida à experiência vivida. O Noológico18 se 

manifesta, então, pela vontade, reguladora da liberdade, exclusividade humana. 

Assim, enquanto a biologia força o ser a buscar a natureza de algo material (a 

nutrição, o crescimento e a geração), a sua psicologia o inclina ao apetite sensitivo, 

fomentado pela sua sensibilidade (sentidos) – geradora da imaginação, afetos e 

memória. Em qualquer interação, estas esferas comporão a experiência pessoal 

pelo conhecimento dos sentidos, reconhecendo bens particulares como desejáveis. 

Segundo Dewey: 

 
As necessidades da criança, de alimento, descanso e atividade, são 
certamente primárias e decisivas em certo respeito. A criança tem de ser 
alimentada, tem de ter condições adequadas para dormir, etc. Mas, isto não 
significa que o bebê deva ser alimentado todo momento que estiver 
aborrecido ou indisposto, de modo a não se poder ter programa de horas 
regulares para alimentação, sono, etc. A mãe tem em conta as 
necessidades do bebê, mas não de modo a dispensar a sua própria 
responsabilidade em regular as condições objetivas em que as 
necessidades são atendidas. (1971, p. 34) 

 

As ações da mãe, neste caso, ensinam a afetividade infantil, pois a criança 

não tem discernimento para escolher qual o melhor dentre os bens desejáveis. 

Como fomentar escolhas na criança entre o alimentar-se apenas de doces, abrindo 

mão dos alimentos sadios, quando o primeiro é mais apetecível e o segundo o mais 

adequado às necessidades vitais de desenvolvimento? 

 
Em vez das condições objetivas estarem subordinadas às imediatas 
condições internas da criança, são elas definitivamente ordenadas de modo 
a que a espécie particular de interação com os estados imediatos internos 
se processe normalmente. (ibid.) 

 
                                            
 
18 O noológico, local de residência da razão humana, manifesta-se sempre pelo exercício da vontade 
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Desenvolver-se (viver) significa participar de uma série de situações. Na 

escola, por exemplo, a criança vive diferentes interações similares à já citada. 

Scarpato (2006, p. 54) sugere que o professor esteja  

 
Atento à observação de algumas emoções surgidas em meio às relações 
sociais, que se podem transformar em sentimentos equivocados, como a 
inveja, a raiva, e gerar atitudes como a competição individualizada. Do 
mesmo modo que se propicia na sala de aula o desenvolvimento intelectual, 
também se permite o afetivo, ambos inseparáveis e interdependentes para 
se desenvolverem. 
 
 

Para a autora, é premente que se perceba “a complementaridade entre 

emoção e inteligência no contexto escolar” (ibid., p. 54), sugerindo um repensar da 

prática e dos procedimentos de ensino adotados, pois até mesmo uma variação 

vocal ou de postura é capaz de desenvolver, no aluno, uma inibição diante do 

conhecimento. Conclui a autora que “a afetividade sempre permeia a relação 

pedagógica” (ibidem), pois está ligada à biologia do ser. Dewey (1971, p. 38) 

complementa: “continuidade e interação, em ativa união uma com a outra, dão a 

medida da importância e valor educativos da experiência”.  

 
QUADRO 3 – UNIDADE PSICOFÍSICA CORPORAL 

Psíquico  
Apetite sensitivo, 

Concupiscível e irascível  

Sensibilidade  
Visão, olfato, paladar, 

tato, audição. 

Imaterial  
Imaginação, afetos, memória. 

H
om

em
  

U
ni

da
de

  
P

si
co

ss
om

át
ic

a 

Biológico  

Apetite natural  

Corporalidade  

Inclina à natureza de 
alguma coisa. 

Material  

Nutrição, crescimento e 
Geração. 

 
Fonte: Benigno Freire (2003) 
Organização: O autor (2010) 

 
 

Nesta união percebe-se como a dimensão biológica responde pelo 

desenvolvimento vital (nutrição, crescimento e geração), ao mesmo tempo em que a 

psicológica, ao receber os resultados destas experiências, trabalha com elas, 

armazenando-as na memória de forma a alimentar novas experiências sensíveis. 
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Estas dimensões são insuficientes para alcançar a totalidade do ser humano, e até 

os irracionais, que por seus instintos partilham de similar enredamento. No homem, 

no entanto, as experiências submetem-se à aceitação da dimensão noológica – 

vontade – inexistente nos irracionais, pois ainda que aqueles demonstrem apreço 

pelas sensações (carinho), guardando-as em suas memórias para repeti-las, não 

tem a liberdade em aceitá-las ou não. 

Pavlov estabeleceu a conexão entre estímulos ambientais neutros e 

atividades fisiológicas, estudando as relações entre o organismo (biológico) e o 

ambiente (sentidos) que o rodeia, percebendo-a “como psicológica em sua origem, 

superior ao determinismo biológico” (COLL; PALACIOS; MARCHESI, 1996, p. 25-6). 

Tal descoberta deu origem à hierarquia motivacional, trazendo à baila várias 

discussões, desde Skinner (1969) à Bandura (1982), sendo Vygotski quem, no 

entanto, percebe a existência da outra dimensão – Noológica – ao concentrar 

observações sobre as alterações provocadas pelo homem em sua própria mente, ao 

se fixar em apoios externos.  

Salta à vista a exclusividade humana na mediação dos estímulos através dos 

instrumentos psicológicos, vistos como objetos usados na ordenação externa da 

informação. A pessoa, ao assim proceder, escapa da ditadura do aqui e agora, própria 

do irracional, utilizando a inteligência e a memória (razão) subordinada ao uso da 

vontade, e não apenas quando a vida lhes oferecesse tal oportunidade (instinto). 

Através destes elementos é que se deduz ser possível ensinar à dimensão 

biológica, instruir a psicológica e educar a noológica, pois a educação se processa 

somente no nível superior humano, em sua volição. É na dimensão noológica que se 

processa a junção da informação e da experiência ao jugo da razão, superior ao 

biológico e ao psicológico, para que se transforme em real conhecimento (memória).  
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QUADRO 4 – UNIDADE SUBSTANCIAL 

DIMENSÃO ÂMBITO DE ATUAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

Noológica  (razão) 
Busca o conhecimento 

Intelectual 
Busca o entendimento 

Vontade 
Buscar o bem // Afastar-se do mal 

Psíquica 
Apetite sensitivo 

Concupiscível e irascível 

Sensibilidade 
Visão, olfato, paladar, tato, 

audição 

Imaterial 
Imaginação, afetos, memória. 

Busca prazer / fuga da dor 

Biológica 
Apetite natural 

Corporalidade 
Inclina à natureza de alguma 

coisa 

Material 
Nutrição, crescimento e geração 

Fonte: Benigno Freire (2003).  
Organização: O autor (2009). 

 

Scarpato (2006, p.54) lembra que este predomínio, no contexto escolar, 

converge à supervalorização do aspecto cognitivo.  

 
O próprio sistema considera que sejam transmitidos inúmeros conteúdos 
escolares aos alunos, cobrados por meio de provas e exames. Isso acaba 
interferindo na prática pedagógica do professor, pelo fato de atribuir 
demasiado valor ao desenvolvimento intelectual dos estudantes. 

 

E sugere: 

 
É preciso aprender a observar os alunos como um todo e não apenas os 
seus aspectos cognitivos. É importante perceber a ligação entre afeto, 
cognição e movimento, atentar para a postura, o olhar, o cansaço, o 
excesso ou a falta de movimento, o foco dos alunos no cotidiano da sala de 
aula, a fim de sempre reconstruir a prática docente. (ibid.) 

 

O problema, de fato, ocorre porque, sendo o homem dotado de liberdade, 

não opera automaticamente quando seu desejo o sugere, como nos animais que 

são escravos dos instintos mais fortes, sendo-lhes vedado eleger entre eles. O 

homem, simplesmente, escolhe. Não é toa que os humanistas entendem o viver 

como algo simples, na medida em que na vida tudo tem solução, até o que não tem, 

pois solucionado já está. A sapiência, então, reside em saber escolher corretamente. 

A simplicidade da solução se resume à escolha, dentre as várias opções 

possíveis, da melhor para cada situação, ainda quando se mostre demasiado 

pesada. Neste caso deve-se aceitar a chamada da vida, optando por ela e 
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aceitando-a como ela é, com seu peso de sofrimento e dor, tal qual fazia Etty 

Hillesum, a jovem judia morta em Auschwitz, em 1943: 

 
Não sou a única a estar cansada, doente, triste ou angustiada. Vivo em 
uníssono com milhões de outros seres humanos através dos séculos. Tudo 
isso é vida. A vida é bela e está cheia de sentido no seu absurdo, por pouco 
que saibamos encontrar um lugar para tudo e acolhê-la inteira na sua 
unidade. (PHILIPPE, 2009, p. 32) 

 

Complexa, portanto, não é a vida, mas a ausência de conhecimento e de 

experiências adequadas ao homem, que capacitem sua criticidade a exercer, com 

liberdade, a boa escolha. Esta verdade, pouco reconhecida no ocidente 

contemporâneo, faz com que se desaperceba o valor que carreia cada existência.  

Considera-se que uma vida só merece ser vivida enquanto se é rico, com 

boa saúde e com sucesso em todos os terrenos. Mas quando ela traz a marca das 

dificuldades, da velhice ou do sofrimento, já não vale à pena. Este titubeio no 

exercício da liberdade reside no medo em aceitar as consequências das escolhas, já 

que a rejeição não se confina apenas aos desejos (gosto/não gosto) que são 

inconsequentes enquanto ideias. A opção, porém, quando efetuada, assume uma 

materialidade ao estilo: Gosto disso e rejeito aquilo, quero este bem e não outro.  

Nestes casos, escolhe-se o melhor e rejeita-se o pior, ainda que também 

desejável. Por isso, toda escolha é passível de arrependimentos, mormente quando 

a pessoa não domina os elementos para tomá-la, assentando sua decisão na 

afetividade e não em sua racionalidade.  

Sendo reativas, as decisões sentimentais baseiam-se em impulsos e 

instintos (apetites) válidos para os irracionais, mas não para os humanos, que são 

capazes de antecipar o futuro, pois é por intermédio desse dom que a razão é capaz 

de perceber o bem verdadeiro, ainda que distante, distinguindo-os do bem imediato. 
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Em O Náufrago (2001), no resumo deste autor (2010), Hanks espelha bem este 

momento: 

 
Após quatro anos alimentando o desejo de permanecer vivo, não mantinha 
sentimentos que lhe dessem esperança de salvação. Sua razão já havia 
realizado o quão fora da área de busca ele estava. A esperança brotou, no 
entanto, com um pedaço da fuselagem do avião. A vela  reacendeu sua 
esperança de viver, não para salvar a sua vida – eis que lançar-se ao mar 
naquelas condições seria encarar uma morte quase certa – mas pelo ideal 
que “Chuck” havia dado a ela. Era necessário reencontrar um sentido 
para sua vida, que naquele momento chamava-se: Kell y! (Grifos nossos) 

  

Vê-se no filme que, ao passo que qualquer animal se satisfaria em viver na 

ilha, Chuck decide arriscá-la na esperança de um ideal, afinal, somente a vida não 

basta para quem necessita amar e ser amado, para ser feliz. Materializa-se a 

racionalidade no controle da afetividade. Chuck, por um ato da vontade, livre e 

independente, logra que seu Noológico controle seu Biológico e Psicológico, que, 

nos irracionais, o condicionariam a morrer na ilha. Toma, então, uma decisão livre, 

insuflado por seu ilusório e bem ciente do risco de perder a vida. É como diz Merçon 

(2009, p. 91), 

 
A mudança gerada pelo pensar com referência ao modo como nos 
engajamos com as coisas é, fundamentalmente, uma mudança na forma 
como desejamos. Isto é, quando entendemos como nossos afetos são 
determinados, nosso desejar é também alterado. Isto porque a mente, como 
vimos, não é dissociada, mas opera sempre em correspondência com 
nosso corpo.  

 

O maior paradoxo, no entanto, não se quebra no arrojo de se lançar à morte. 

Ocorre que, quando Chuck teve a oportunidade de realizar seu objetivo, fugindo com 

sua ex-namorada – agora casada e com filhos – não o fez. Abriu mão do impulso 

sentimental para aceitar o não-devo, de fundo Noológico, presente na situação 

criada. Abandona seus motivos egoísticos, controlando sua biologia e sua 

psicologia, para fazer feliz a outra pessoa, exatamente aquela que ama. Este é o 

comportamento que define o amor como sendo um ato da vontade a residir no bem 
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do outro, sendo o contrário, conhecido como egoísmo ou utilitarismo, composto 

apenas das atrações (biológico) e do desejo (psicológico).  

Seria o amor mensurável? Sim. Bastando medir o grau dos sacrifícios 

(incluindo os necessários ao estabelecimento da convivência humana), a que cada 

um esteja disposto a suportar para definir a ternura que se nutre por alguém. Isto 

separa amor do egoísmo. Já os sentimentos não são mensuráveis, pois são volúveis 

como as ondas da maré. Aqui se vê o pensamento Spinozano dissociar-se do 

humanismo. Spinoza (citado por MERÇON, 2009, p.132), em seu utilitarismo, não 

chega a alcançar a profundidade da renúncia que Chuck tomou para si.  

 
No estado natural, não há nada que seja bom ou mal pelo consenso de 
todos, pois quem se encontra no estado natural preocupa-se apenas com o 
que lhe é de utilidade, considerado segundo sua própria inclinação. E 
decide sobre o que é bom e o que é mau apenas por sua utilidade, não 
estando obrigado por qualquer lei, a obedecer senão a si próprio. 

 

Que utilidade teve para Chuck a renúncia à Kelly pelo bem dela e de sua 

família? A princípio nenhuma. Para Kelly, porém, foi completa, pois já não era a 

mesma pessoa livre do passado. Havia escolhido para si uma nova vida e havia de 

ser coerente com ela. Se Chuck obedecesse a seus instintos, jamais concordaria 

com a perda da pessoa amada, por quem arriscou a vida. Mas foi exatamente por 

isso que a deixou ir: Por amor. Do contrário, sofreria, futuramente, por seu egoísmo.  

Os filmes têm esta utilidade. Prestam-se ao debate de experiências para 

que, conhecendo o educare pessoal através do educere, se alcance as convicções 

de cada um. Nas cenas de Náufrago, é possível discutir as teorias de Spinoza e do 

Iluminismo em contraste com o verdadeiro alcance do livre-arbítrio. Chuck não se 

arriscou a morrer no mar porque isto lhe era útil. Se assim fosse, já o teria feito antes 

de descobrir “a vela” que lhe proporcionou novas possibilidades. E será que ele 

voltara à Kelly, pensando no quanto ela seria útil ao seu prazer? Não. E isto apenas 
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demonstra que o materialismo (biológico e psicológico) condiciona aos animais, 

jamais ao homem, por não alcançar seu noológico, nascedouro da vontade.  

Percebidas as três dimensões que movem os atos humanos, busca-se 

entender os movimentos, de bases instintivas, que geram a vontade. Já se viu que a 

sensibilidade é a residência da apreciação e do desejo de se possuir o bem.  

O reconhecimento do bem se dá pelas revelações afetivas crescentes, 

assim como a felicidade e o sofrimento que acarretam, pois como bem discorre 

Dewey (1971, p. 28), “[...] uma criança que aprende a falar tem novas facilidades e 

novos desejos. Mas, também, se alargam as condições para aprendizagens 

subseqüentes. Ao aprender a ler, um novo meio igualmente se abre para suas 

oportunidades.”  

Este continuum experimental move-se na busca do prazer e na fuga do 

sofrimento, gerado nas necessidades sensitivas conscientes, confirmando haver 

motivos que levam a uma experiência crescente e outros a uma rejeição também 

crescente. Portanto, sempre que se satisfaz uma necessidade, obtêm-se prazer, 

incentivando o educando a repetir o ato, o que tanto educa quanto deseduca.  

O excesso de mimo, por exemplo, para Dewey (1971, p. 29), é um destes 

atos negativos que, ao gerar na criança um prazer, dispara “um mecanismo 

automático para exigir de pessoas a satisfação, no futuro, de seus desejos e 

caprichos”.  

Tal fato autoriza a concluir que cada experiência é uma força em marcha, 

cujo valor não pode ser julgado se não com base no para que e para onde ela se 

mova.  

Isso tipifica o conhecimento que se adquire pela manifestação dos critérios 

internos da criança (educere), cabendo ao educador (educare) a correção desses 
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rumos que se dá ao acaso ou de forma intencional, por meio de técnicas 

motivacionais que trabalham tanto na esfera racional quanto na sensitiva. 

 
QUADRO 5 – MOTIVAÇÕES RACIONAIS E SENSITIVAS 
 

 
Fonte: Benigno Freire (2003).  
Organização: O autor (2009) 

 
 

Quando se trata de motivações no campo da educação, Abraham Maslow é 

de longe o autor mais citado. Como pioneiro, o autor percebeu as necessidades 

humanas organizadas hierarquicamente, da menor à maior, em cinco níveis de 

necessidades. Com esta base, o autor elaborou uma pirâmide19 para demonstrar 

graficamente esta hierarquia, colocando as necessidades fisiológicas (comer, beber, 

etc.) na base e a autorrealização no ápice. Maslow parte do princípio de que as 

necessidades de cada nível permanecem sempre motivando enquanto não forem 

razoavelmente satisfeitas, pelo que, in contrario sensu, uma necessidade satisfeita, 

além de deixar de ser um fator motivador, empurra a vontade para o nível seguinte 

na hierarquia, em um continuum que alcançaria o ápice na autorrealização humana.  

Logo se percebe que as necessidades listadas por Maslow apontavam para 

valores ou bens materiais e imateriais, trazendo um problema em sua essência, pois 

é de aceitação ampla que a autorrealização, embora no topo da pirâmide, não é 

capaz de esgotar as aspirações humanas, sendo esta a maior crítica feita ao seu 

                                            
 
19 Pirâmide de Maslow - Disponível em vários sites da Internet. 

DIMENSÃO CONHECIMENTO MOTIVAÇÃO 

 
 

R A C I O N A L 
 

Intelectual  
(universal)  

Exclusivo do ser humano 

Vontade 
Leva sempre ao bem e busca 

afastar-se do mal. 
 V
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A
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N
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C

IE
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T
E

 

 
 

S E N S I T I V A 

Sensível (concreto) 
Comum a todos os animais, 

racionais ou irracionais. 

Vida afetiva 
Impele a buscar o prazer e a Fugir 

da dor. 
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trabalho, perfeitamente desculpável, no entanto, segundo alguns de seus pares. 

Estes lembravam que o próprio pioneiro percebia as fraquezas de sua teoria, 

convidando outros autores a contribuírem com seu trabalho.  

Divertido é verificar em Waterson (2007, p. 94) como a autorrealização 

permeia a sociedade quando uma simples tira de humor consegue expressar o quão 

efêmera é a duração da autorrealização: 

 

FIGURA 2 – DURAÇÃO DA AUTORREALIZAÇÃO 

Fonte: Waterson (2007) 
 

 
Por vias mais densas, posteriores à Maslow, têm-se Viktor Frankl, que figura 

entre os mais reverenciados pesquisadores da Psicologia, como um autor de 

requintada e modélica coerência intelectual e pessoal. Sua história de prisioneiro em 

Aushwitz lhe permitiu confirmar in loco suas intuições sobre o homem e a existência. 

Benigno Freire (2002, p. 45) afirma que: “[...] logrou-o com uma fusão tão íntima e 

intensa até soldar teoria e vida, adquirindo um tom de excepcionalidade singular”.  

Seus escritos inspiraram o esquema da motivação humana de Pérez López 

(1997), cuja teoria mantém estreitos pontos de contato com Frankl, destacando as 

três grandes motivações: extrínseca, intrínseca e transcendente, que sem serem 

autônomas, complementam-se na incorporação da anterior pelas posteriores. 
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A extrínseca é a que vem de fora e está associada à matéria, à 

remuneração, ao ter. Trabalhar apenas pela satisfação do salário seria um bom 

exemplo. Já a intrínseca, sem abrir mão do salário, tem no EU o motivo principal, 

com a inteligência ocupando destaque para repousar na satisfação pessoal: Entrar 

para o rol da fama ou receber títulos de honra. O que move a pessoa na intrínseca é 

muito mais a sede de saber do que a remuneração recebida. Na transcendente, o 

foco é o outro, o TU, e a vontade é a potência que atua como desejo de dar ou dar-

se, que esteve presente na decisão de Chuck em abrir mão de seus sonhos para 

fazer feliz à Kelly, retirando deste ato sua satisfação, mesmo contrariando os 

sentimentos que continuavam presentes, agredindo-o para não fazê-lo.  

 
Na prática, conhecer esta classificação ajuda a criar valores, e buscar uma 
identidade. Em resumo, ninguém dá o que não tem. E paradoxalmente, o 
que todos têm é carência. Para suprir de certa forma esta necessidade, é 
preciso que outros que estejam em diferentes estados de motivação 
possam interagir entre si (CARRASCO; BAIGNOL, 1998, p. 28).  

 

A diferenciação nasce da observação de que a ação humana – como visto 

em Dewey (1971) – sempre se realiza em um ambiente e, sucessivamente, vai 

gerando consequências em três dimensões distintas. A cada uma delas corresponde 

uma forma de ação qualificada em relação ao mesmo estímulo, bem como um nível 

de satisfação ou frustração que diferem entre si pela profundidade pessoal adquirida 

ao longo da existência, tornando-se base da motivação seguinte (FRANKL, 1986).  

O aforismo sobre as intenções das motivações é revelador porque não se 

apóia tanto no sentir humano, e sim na percepção do que a pessoa realmente quer, 

habilitando-a a compreender as intenções do sujeito e os fins a que se propõe. 

Intimamente relacionada com a vontade humana, abre-lhe caminho para que, 

mediante ações práticas, os educadores ajudem os seus educandos a elevarem o 



58 
 

nível dos seus motivos, preferindo sempre a motivação transcendente, de cunho 

Noológico, única capaz de preencher os anseios do homem (COROMINAS, 1999).  

Frankl (1986) estabelece que a busca pelo sentido da vida, como ocorrido 

com Chuck, em O Náufrago, constitui uma força primária e não uma racionalização 

secundária de seus impulsos instintivos. Este sentido é único e específico de si 

mesmo e, por isso, só a pessoa é capaz de encontrá-lo; somente assim conseguiria 

o homem um significado que satisfaça sua própria sede de sentido20 e por este ideal 

se é capaz de arriscar, em casos extremos, a própria vida. Percebe-se como a razão 

(raciocínio), sendo superior aos afetos (emoção, sentimentos e paixões), deve 

controlá-los, não mediante força, mas por motivações: extrínseca, para ensinar, 

intrínseca, para instruir e transcendente, para educar. 

 
Sem essa compreensão da individualidade do aluno, só por acidente 
conseguirá o mestre que as matérias de estudo e os métodos de instrução 
usados se integrem no aluno de modo a efetivamente dirigir-lhe o 
desenvolvimento da mente e do caráter. (DEWEY, 1971, p. 61) 

 

Mais uma vez se percebe a penetrabilidade educacional do Pacto moral, que 

ao suscitar, pelo educere, uma ação do estudante em aceitá-lo ou não, utiliza-se da 

motivação transcendente, para que ele, de forma voluntária, sem qualquer receio de 

sofrer penalidades, consulte suas experiências e, através do uso da razão, opte 

pelos valores morais presentes em seu educare. 

 

2.1.5 Educando o espírito: o âmbito transcendente 
 

Transcender é ir para além, pelo que qualquer investigação, ato de 

entendimento ou formulação é incondicionalmente transcendente, sempre que não 

                                            
 
20 Expressão de Frankl para exprimir a força de sua metodologia, título de um de seus livros. 
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se atenha a reproduzir o conteúdo da experiência sensível. 

 

Assim a reflexão, a captação do incondicionado e o juízo não se contentam 
com meros objectos supostos, definidos e considerados, mas vão para além 
deles, até ao universo de factos, de ser, do que é verdadeiramente afirmado e 
do que realmente é. Podemos contentar-nos em conhecer as coisas 
enquanto relacionadas connosco, ou podemos ir mais para além e juntarmo-
nos aos cientistas que buscam o conhecimento das coisas enquanto 
relacionadas entre si. Podemos ir além do senso comum e da ciência actual 
para captar a estrutura dinâmica no nosso conhecer e agir racionais, e depois 
formular uma metafísica e uma ética. Finalmente, podemos questionarmo-nos 
se o conhecimento humano se confina ao universo do ser proporcionado ou 
se vai para além, para o reino do ser transcendente; e este reino 
transcendente pode ser concebido quer de modo relativo quer absoluto, quer 
como para além do homem quer como derradeiro em todo o processo de ir 
mais para além. (HENRIQUES, 2009, s/p). 

 

Em termos educativos, transcender é questionar sempre mais, o que 

culmina no desenvolvimento do conhecimento relevante para o crescimento deste 

mesmo ser, significando ganho de experiência. Esta, por sua vez, “não se processa 

apenas dentro da pessoa. Passa-se aí por certo, pois influi na formação de atitudes, 

de desejos e propósitos” (DEWEY, 1971, p.31). Por isso, buscar captar o próprio 

desenvolvimento é, para o homem, compreendê-lo, extrapolando de seu passado 

através do seu presente para as alternativas do futuro.  

 
A fonte imanente de transcendência no homem é o seu desejo destacado, 
imparcial e irrestrito de conhecer. Tal como é a origem de todas as suas 
questões, é a origem de mais questões radicais que o levam para além dos 
limites definidos de questões particulares. Não é apenas o operador do seu 
desenvolvimento cognitivo. O seu desinteresse e isolamento coloca-o em 
oposição à sua sensibilidade e intersubjectividade, ligadas e interessadas: e 
o conhecimento que fornece exige da sua vontade a tentativa de se 
desenvolver como voluntariedade e assim tornar o seu agir consistente com 
o seu conhecer. (HENRIQUES, 2009, s/p) 

 

O desejo humano irrestrito de conhecer, a sua vez, é acompanhado por uma 

capacidade limitada de se alcançar o conhecimento, forçando a seletividade nas 

escolhas. Infelizmente uma dessas preferências recai, como já visto, no ensino 

técnico, sobrepujando o ético e o estético. Assim, o que se experimenta hoje é um 

retorno sensível e cadenciado ao primitivismo, que acontece sempre que se deixa 
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de considerar a vida social como “um complexo de crenças, costumes, instituições, 

idéias, linguagem, lenta e laboriosamente adquiridas e solicitamente transmitidas 

das mãos dos mais velhos para as dos mais novos” (DEWEY, 1978, p. 19). 

 
Não basta, para que se constitua a sociedade, proximidade física; não basta 
identidade de fim. Tem-no as peças de máquina e nem por isto são 
sociedade. Sociedade pressupõe uma consciência comum desse fim, uma 
participação inteligente na atividade coletiva, uma compreensão comum. E 
isso não se efetua sem comunicação, sem mútua e permanente 
comunicação ou mútua participação. (ibid.) 

 

Comunicar é uma troca, um eterno dar e receber, um ir além (transcender) 

que educa mutuamente sempre que haja interesse compartilhado. Comunicação 

exige, portanto, interesses recíprocos; do contrário, ocorrem apenas troca de 

informações de pouca ou nenhuma valia para quem a recebe, como conversar sobre 

um time de futebol com uma pessoa que não acompanha este esporte. Esta 

característica põe de manifesto a importância da afetividade e da transcendência na 

educação, pois sem elas impossível haver diálogo ou comunicação, mas apenas 

propaganda que pode até se travestir de comunicação, quando em sua elaboração 

se utilizar da afetividade como meio de sedução, como no Marketing. 

Como nem toda árvore dá fruto ou toda flor exala aroma, a educação é o 

meio por excelência de capacitação humana a diferenciar alhos de bugalhos, 

principalmente porque a conduta humana está condicionada por bens e deveres. 

Lorda, diz: 

 

Bens são as coisas que desejamos porque nos parecem convenientes ou 
nos atraem instintivamente; deveres são as obrigações impostas pelas 
coisas que nos rodeiam. [...]bens e deveres não são duas coisas opostas 
como pode parecer à primeira vista, mas duas vozes que se combinam: 
cuidar dos deveres é um bem, e cuidar dos bens é um dever. (2001, p. 43) 

 

Infere-se que qualquer educador responsável por um grupo não poderia 

pensar em satisfazer suas necessidades sem antes pensar nas necessidades 

daqueles que tem ao seu cuidado. Comportamento contrário é visto entre animais, 
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mas não deveria sê-lo entre seres racionais. Suas inteligências são capazes de 

condicionar a voz do desejo, determinando “quando, como e em que medida deve 

ser atendida”, conjugando “a voz dos bens e a dos deveres”. (LORDA, 2001, p.48).  

 
A principal função da escola nunca foi ensinar, mas sim educar. Para o bem 
ou para o mal, o objetivo da instituição escolar, como de qualquer forma de 
educação, sempre foi o de modelar a conduta, as atitudes, as disposições, 
etc., do que o conhecimento teórico ou as atividades práticas. (ENGUITA, 
2004, p. 68) 
 
 

Esta conjugação dá-se na consciência, que indica o que se deve fazer, 

muitas vezes em contraposição ao como se quer agir, sem ser propriamente uma 

deliberação. A decisão consiste em seguir ou rejeitar o juízo da consciência, pois 

esta não consiste em decidir com a vontade, mas no perceber da inteligência.  

Assim é que se deixa de optar pelo que se gosta de fazer, para fazer o que 

se deve, ainda que não se goste, como um ato mais próprio do homem, um ir além 

confirmatório da primazia noológica sobre as dimensões: biológica e psicológica. 

No Quadro 6 se separa, graficamente, uma unidade indissolúvel, extraindo-

se a hierarquia de valores que norteiam as decisões humanas.  

 

QUADRO 6 – AS CONDUTAS DE BASE INSTINTIVAS 
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Fonte: Benigno Freire (2003) 
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Qualquer ato que se incline em direção à natureza de uma coisa, 

correspondente à dimensão biológica, buscará instintivamente obter prazer e fugir 

da dor, pelo que sempre que conhecer a fome obterá satisfação instintiva ao saciá-

la ou dor física se não conseguir seu intento.  

No mesmo ato e de forma concomitante, vê-se a atuação da sensibilidade, de 

dimensão psicológica, que responde pelos desejos na busca de um bem particular, haja 

vista que saciar a fome com alimentos saborosos produz mais prazer do que um 

alimento menos apetitoso. Por isso, o sucesso nesse empreendimento denomina-se 

deleite, e o fracasso, tristeza. Não se muda apenas a terminologia, mas caracteriza-se 

uma maximização dos sentimentos de prazer ou sofrimento.  

A subunidade das dimensões biológica + psicológica se contrapõe à 

dimensão Noológica que busca o entendimento (bem universal) de estatura 

incomparável, residência da consciência do dever em contraposição ao desejo.  

Como sua materialização se dá na vontade e esta se condiciona a buscar o 

entendimento, a saciabilidade não ocorre pela satisfação material sensitiva, mas 

vai além para repousar no dever-ser, pelo que, em agindo conforme, ainda quando 

se tenha fome, experimentará, pelo gozo, uma ausência de dor física. Ao contrário 

do pensado por alguns, tampouco sentirá tristeza quando perceber que abrindo 

mão deste prazer (inferior em relação ao superior), logrou saciar ao mais 

necessitado muito mais do que lograria se fosse consigo próprio. 

 É o que explica que uma mãe possa passar noites em claro para cuidar do 

filho doente, ou da família que reserva parte de suas entradas monetárias para doação. 

Também se elucidam os atos de heroísmo presentes nas desgraças retratadas 

diariamente pela mídia. Estas experiências são empíricas, estando disponíveis no 

cotidiano para os que dela se interessarem em conhecê-las: Sempre que se fizer um 
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bem, pessoal e livremente, a um menos favorecido, o sentimento daí advindo beirará a 

sublimação, guardada as proporções da grandeza do ato em si. 

Este ideal, de caráter transcendente, no entanto, necessita de uma educação 

que permita o florescimento das virtudes, desde a mais tenra idade até o 

amadurecimento. Para isso é necessário não só um conhecimento sobre quais virtudes 

correspondem a que esferas humanas, mas, indo além, é necessário possuir um 

orientador que as vivam habitualmente em suas vidas. Pessoas de condutas ilibadas, 

que ajudem ao formando vir a conhecer, julgar, ponderar, discernir, calcular e deliberar, 

tornando-se, assim, na visão de Aristóteles, um virtuoso.  

As virtudes alcançam cada dimensão da vida humana, sensível ou racional, 

conforme quadro de autoria de Benigno Freire (2003, p. 17), exemplificando o estudo 

da afetividade humana, reproduzido a seguir. 

 
QUADRO 7 – DISTRIBUIÇÃO DAS VIRTUDES RACIONAIS E SENSITIVAS 
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Ocorreria em erro quem inferisse que uma parte da formação deva 

constituir-se em uma área específica para a educação moral. Em Dewey (1978, p. 
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31) lê-se que, [a educação] “não é preparação, nem conformidade. Educação é 

vida e viver é desenvolver-se, é crescer. Vida e crescimento não estão 

subordinados a nenhuma outra finalidade, salvo mais vida e mais crescimento.” Tal 

como se exercem as virtudes em todas as atividades humanas, também por meio 

delas são aprendidas nos contextos práticos, em que se instrui aos outros a 

cumprir os papéis e funções próprias, primeiramente como membros de uma 

família, depois nas tarefas escolares e, finalmente, como trabalhadores: civis ou 

militares. Ser educado nas virtudes, juntamente com as competências relevantes, 

não é diferente de aprender a cumprir esses papéis e funções de uma forma 

correta no cotidiano.  

Tanto os âmbitos afetivo e transcendente são motivacionais, pelo que é 

importante adequá-los à realidade da vida. Dewey (1978, p. 95) coloca que “não 

devemos tomar a idéia de motivação num sentido demasiado pessoal, isto é, num 

sentido muito estranho ao objetivo ou ao fim visado.” Está claro que não se deve 

submeter uma vida humana às motivações simplesmente pelo automatismo, mas, 

como alerta o mesmo Dewey (1978, p. 96), entendê-la de forma a descobrir “a 

matéria – seja aritmética, geografia ou o que quer que seja – tão ligada ao 

crescimento das capacidades concretas da criança, que daí lhe venha a sua força.”  

Ao se perceber uma capacidade artística é desnecessário encontrar 

motivos para desenvolvê-la, bastando muni-la de material e condições para isto. A 

motivação é usada para ensinar conteúdos menos palatáveis, de forma a minimizar 

aversões, como na matemática, que é amiga das artes e dos esportes, como 

também os filmes que retratam a vida real, mostram força motivadora, tanto afetiva 

quanto transcendental. Este último aparecerá sempre que se mostrar o valor do 

sofrimento humano que objetiva o bem do outro: O amor ! 
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3  O EDUCERE AD EDUCARE  NA EDUCAÇÃO INTEGRAL 
 

Os burlescos números da educação pátria refletem o óbvio, pois sem as 

humanidades abdica-se de se educar a afetividade e a transcendência, 

fomentadores dos ideais nobres (honra e respeito) com reflexos sociais. A realidade 

é um aluno despreparado que, caso alcance a Universidade, se mostra instruído em 

apenas dois âmbitos (físico e intelectual) dos cinco descritos, fruto de uma 

presunção generalizada de que os outros três obtêm-se no convívio familiar, o que é 

uma verdade apenas parcial, pois: “[...] quando as velhas gerações já não podem 

mais introduzir as mais novas no mundo que as espera, as instituições naturais, 

especificamente a família, perdem grande parte suas funções educativas.” 

(ENGUITA, 2004, p.17). 

Tal realidade expõe uma dificuldade a ser suprida no curso superior, pois é 

dali que sairá o profissional supostamente capaz tecnicamente, mas eticamente 

atrofiado, desvalorizando-o socialmente; isso indicando a premência de uma reforma 

educacional em todos os níveis a alinhar o desejo constitucional de plenitude do 

educando com a integralidade educativa – o autodomínio – de onde Freire (1980, p. 

20) retira o aspecto da pessoalidade da decisão: “[...] uma educação deve preparar, 

ao mesmo tempo, para um juízo crítico das alternativas propostas pela elite, e dar a 

possibilidade de escolher o próprio caminho”. É inteligível que a criticidade não se 

reduza às elites, como naquele contexto, mas que, indo além, capacite o homem a 

decidir entre o bem e o mal, para si e para sua comunidade; do contrário, os 

indecisos sentir-se-iam oprimidos pelos que, usando de criticidade, fazem escolhas 

mais acertadas.  

O fenômeno explica a sensação de injustiça dos que, receando tomar 

decisões, optam pela segurança do não comprometimento e são preteridos na 
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ascensão profissional, pois qualquer crescimento envolve riscos e necessita 

aceitação dos envolvidos, de onde advém a vantagem da autonomia. 

Do receio à decisão, surgem as “deliberações democráticas” da maioria. 

Ocultas sob o anonimato, as consequências das más escolhas são rateadas com a 

comunidade sem qualquer pessoalidade, fazendo perder a todos, desde a sociedade 

que fica impedida de progredir, já que o progresso é fruto de decisões, e a pessoa, 

que repudia sua autonomia em troca de uma segurança inexistente. Educar 

plenamente exige, portanto, a habilidade da reflexão instintiva conjugada com a 

assunção dos riscos inerentes às decisões tomadas, o que não é fácil: 

 
Esqueceste-te, então, de que o homem prefere a paz e até mesmo a morte 
à liberdade de discernir entre o bem e o mal? Não há nada de mais sedutor 
do que o livre arbítrio, mas também nada de mais doloroso [...]. Aumentaste 
a liberdade humana em vez de confiscá-la e assim impuseste para sempre 
ao ser moral os pavores dessa liberdade. (DOSTOIEVSKI, 1970, p.190) 

 

O que é decidir entre o bem e o mal? Não se responderá profundamente à 

pergunta pela falta de determinantes na identificação do bem; todavia, não há 

dúvidas de que escolher certo é um bem. Aristóteles entendeu o bem como qualquer 

escolha que transforme o indivíduo em pessoa melhor, ao passo que a felicidade 

seria fruto das boas escolhas. Felizes são os que criticamente vislumbram o bem, 

ainda quando o mal se apresente dele travestido, e neste processo, a educação 

assume vital importância, pois ao fortalecer a coragem e a paciência no aceite do 

sofrimento, oriundo da má escolha, utiliza-se dele como impulso para superá-lo. 

Sem dúvida, uma tarefa dura, pelo que os dados colhidos até então explicam o salto 

da depressão como o mal do século, segundo Gonçalves e Machado (2007, p. 298): 

 
No último relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), a depressão 
se situa em quarto lugar entre as principais causas de ônus entre todas as 
doenças, e as perspectivas são ainda mais sombrias. Se persistir a 
incidência da depressão, até 2020 ela estará em segundo lugar. Em todo o 
mundo, somente a doença isquêmica cardíaca a suplantará.  
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A revelação desafia a teoria de Descartes (1596 - 1650), que entendeu a 

razão como conhecedora da origem, causas e efeitos das paixões e emoções21, 

visão nem de todo sã, que infere o determinismo da vontade que, orientada pelo 

intelecto, capacita o homem no domínio de sua afetividade. Isto é possível, mas não 

mandatório, pois este governo é uma mera disposição que, por aceitar exceções, 

gera inconformidades, e estas, sofrimentos, que podem evoluir até a depressão: 

 
O contexto da norma disciplinar deu lugar a um mundo onde cada um é 
incitado à iniciativa individual. Como conseqüência disso, a inteira 
responsabilidade por nossas vidas se aloca não mais no mundo coletivo, 
mas em nós mesmos. [...] Em vez de nos culparmos pelo nosso desejo, 
atormentamo-nos por não conseguir alcançar o nosso ideal de ser. Há um 
permanente sentimento de vazio que se configura entre o que somos e o 
que almejamos ser. [...] Nesta perspectiva, a depressão seria uma 
"patologia da responsabilidade", pois o deprimido sente-se aquém da 
empreitada da iniciativa individual e da responsabilidade, cansado de ter 
que permanentemente "tornar-se si mesmo." (FORTES, 2008, p. 64) 

 

Tem-se, conquanto, que quando os âmbitos da afetividade (reúne os 

sentidos e estimula os desejos humanos) e da transcendência (desejo destacado, 

imparcial e irrestrito de conhecer) deixam de ser estimulados, forma-se uma lacuna 

que impede a plenitude a que os humanos são chamados, contrariando a CF/88 e 

inabilitando as tomadas de decisão. Os dois âmbitos, presentes na educação 

integral, tal como originam todas as questões humanas, geram questões mais 

radicais, que orientam para além dos limites definidos por questões particulares, 

impelindo o ser a projetar ideais além dos desejos, controlando-os pelo autodomínio.  

Estes, quando estimulados na criação de hábitos bons (coragem), tonificam 

a razão, fortalecendo o controle antevisto por Descartes, pois segundo Llano 

Cifuentes (1997, p. 50), “[...] não há vida nenhuma que não esteja tecida de dilemas 

                                            
 
21 Elementos que, juntamente com os sentimentos, compõe a afetividade humana. 
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e conflitos que é preciso enfrentar continuamente e que exigem de nós que façamos 

uma opção.”  

Fixa-se, assim, uma falta de opções ao homem, que, ou se acostuma a 

decidir, aceitando as consequências, ou se torna instável, com atitudes indefinidas. 

Garcia Hoz (1987), ao citar Bockin (1979), lembra que “atualmente, homens e 

mulheres são incapazes de entender plenamente o significado e a consequência 

daquilo que fazem” (p. 34), completando o que os professores, cujas práticas se 

preocupam com a formação de seus alunos, concordam: “[...] que estes aprendem 

muitas coisas, mas frequentemente não são capazes de associar os fatos e 

conhecimentos adquiridos em uma matéria com os pertencentes a outro campo 

cultural” (idem). O Brasil confirma isto com seus 72% da população considerada 

analfabetos funcionais.  

O problema está na falta de “integração dos diversos ensinamentos, isto é, o 

da organização adequada de todos e de cada um deles como elementos que são 

parte de um todo que possui unidade: a formação de cada estudante” (idem).  

É uma questão fundamental a adoção de um modelo de educação ordenado 

e harmonizado às múltiplas funções do conhecer, que transcenda ao simples ensino, 

pois, ao se discorrer sobre este modelo, efetua-se en passant um passeio nas salas 

de aula, a verificar os atuais meios de aquisição do conhecimento que empregam. É 

empírico que as aulas expositivas, mormente na educação pública, carecem do 

fornecimento de experiências, tais como: laboratórios, visitas a empresas e 

indústrias, museus, o campo (biologia, geografia, história), praias (extração de sal 

pela evaporação), entre outras entendidas como aptas a proporcionarem 

experimentos auxiliares à absorção das teorias através das práticas.  
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Isto revela um apartamento do aprender-fazendo, principal metodologia 

educacional durante séculos. Dewey (1978, p.34) é enfático na defesa de que só se 

aprende o que se pratica: “[...] seja uma habilidade, seja uma idéia, seja um controle 

emocional, seja uma atitude ou uma apreciação, só as aprendemos se as 

praticamos.” A prática gera a união informação+experiência, que é captada pelo 

entendimento e submetida à razão que provoca um juízo. 

Esta junção é o chão da criticidade, tão propalada nos discursos e tão distante 

das pedagogias. Sem a provocação do Juízo, acaba-se em uma atrofia do homem, o 

que culmina em sua abolição, expresso no heterônomo manipulável. Sem este 

exercício busca-se conciliar impossíveis de se abdicar e manter as prerrogativas 

humanas, como em O Rei Lear  22. Por isso, Lewis (2005, p. 69) lembra que: 

 
Só há duas possibilidades: ou somos espíritos racionais obrigados para 
sempre a obedecer aos valores absolutos do Tao23, ou então não passamos 
de mera natureza a ser manuseada e esculpida em novas formas para o 
deleite dos mestres, que por sua vez serão motivados unicamente por seus 
impulsos naturais. Somente o Tao é capaz de prover uma lei de ação 
humana comum que possa abarcar legisladores e legislados igualmente.  

 

Na falta de um conhecimento sólido ligado à prática, tudo pode ser 

manipulado, pois só ocorre em pensamentos efêmeros, onde  

 
Os valores tradicionais devem ser desmascarados e a humanidade deve ser 
remodelada em uma nova forma, tudo ao gosto (que deve ser, por hipótese, 
um gosto arbitrário) de alguns poucos afortunados de uma geração 
afortunada que aprendeu como se faz. (Ibid.) 

 

A ausência dos encontros informação & experiência é o que se busca 

minorar por práticas e estratégias do professor universitário, pois mesmo sem 

                                            
 
22  O erro do Rei – a escolha errada que faz pelas filhas bajuladoras, fruto de sua vaidade e soberba 

– é exposto por Shakespeare já no primeiro ato, e logo se percebe o sofrimento causado por seus 
efeitos.  

23  O autor chama por Tao àquilo que outros denominam Lei natural, Moral tradicional, Primeiros 
Princípios da Razão Pratica ou Primeiros Lugares-comuns, ou seja, a única fonte possível de 
todos os juízos de valor. (LEWIS, 2005, p. 42) 
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facilidades preeexistentes, é possível encontrarem-se alternativas criativas à 

promoção da junção das atividades necessárias à absorção das teorias ministradas 

em sala de aula.  

Tanto o cinema, largamente utilizado na educação − ao fornecer conteúdo e 

situações que exijam tomadas de decisões entre o bem e o mal dos participantes −, 

quanto o Pacto, mostram as qualidades básicas para uma educação moral invisível, 

pois também a proposição de Pactos não é nova na educação.  

A PUC-PR mantém o projeto PACTO (Pesquisa em Aprendizagem 

Colaborativa com Tecnologias Interativas) em seu programa de Mestrado de 

Educação, uma espécie de convenção institucional sem o caráter de ajuste. Há o 

Pacto pedagógico,  uma forma de contrato levado a termo para estabelecer direitos e 

deveres do discente e do docente, e resume os assuntos abordados, os objetivos da 

disciplina e as penalidades para a quebra das regras. Seu caráter oneroso é evidente, 

descaracterizando o ajuste voluntário. Na Administração, há o contrato psicológico, 

formado por “um entendimento tácito entre indivíduo e organização no sentido de que 

uma vasta gama de direitos e obrigações consagrados pelo uso, serão observados e 

respeitados pelas partes” (CHIAVENATO, 2006, p. 273), Esse conceito se assemelha 

ao do Pacto Moral, porém, sendo este pessoal e aquele realizado entre instituição e 

pessoa, há um claro afastamento. Cunha et al. (2006, p. 8) relatam que, 

 
Para realizarem suas práticas de experiências inovadoras os professores 
afirmam a importância de partilhar decisões com seus alunos. Para levá-las 
a efeito é preciso uma espécie de Pacto  pedagógico , em que as 
responsabilidades e o entusiasmo sejam uma condição permanente. Crêem 
que seus alunos reagem, em geral, bem às inovações, apesar de, num 
primeiro momento estranharem as propostas, pois, como se refere Santos 
(2000), o novo gera incertezas, desacomoda, obriga a tomada de decisão. 
Ao protagonizar o aluno tem que assumir posições, o que gera uma relação 
de afeto e temor frente ao conhecimento. Porém, é explícito o gosto pelo 
protagonismo e, após vencer esse momento inicial de desequilíbrio, são os 
próprios alunos que, muitas vezes, propõem as atividades inovadoras. 
Revelam prazer em aprender e entusiasmo com as experiências vividas.  
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Vê-se uma descrição que se aproxima do Pacto moral  aqui narrado. Há 

indecisão daqueles autores que o nominam como “uma espécie de Pacto 

pedagógico” a gerar responsabilidades e entusiasmo, comportamentos morais 

ligados à escolha entre o bem e o mal, o certo e o errado, em relação a seu entorno 

(instituição, classe e professores). Isto porque, observa Booth (1983, p. 131), “são 

razões frente às quais nos daria vergonha permanecer indiferentes.”  

Já o Pacto abalizado no dever-ser latente, é moral24 em sua origem, com 

intenções de tornar-se um acordo ético e base para a criação do direito positivo ao final. 

É pedagógico por estimular a vivência das fontes do Direito. Não sendo imposto, não 

afronta liberdades, antes pelo contrário, é um meio de reafirmá-la. É um instrumento 

que almeja ser reto, aclarando ações, omissões e consequências; sucessos e 

fracassos, reunidos sob o manto do “senso de justiça”, que Chiavenato alerta:  

 
Cada pessoa, no fundo representa seus próprios contratos que regem tanto 
as relações interpessoais quanto as relações que mantém consigo mesmo 
(relações intrapessoais). Uma fonte muito comum de dificuldades nas 
relações intrapessoais é a falta de acordos e expectativas explícitas e claras 
que não deixam nenhuma dúvida. (2006, p. 273) 

 

No Pacto moral tudo é voluntário, a começar pela adesão, diferindo do 

contrato pedagógico ou psicológico, das convenções e dos projetos. Nele, se a 

motivação do aluno apenas receber o diploma sem assistir as aulas, deve declará-lo 

abertamente, reconhecendo que seus colegas têm o direito de obter o melhor que se 

possa oferecer por um comportamento civilizado. Se o impedimento é a frequência, 

melhor aboná-la – em respeito à liberdade – caso seja aprovado nas avaliações, eis 

que alcançou o objetivo, não na forma imaginada, mas nem por isso injusta.  

                                            
 
24  Do lat. morale, 'relativo aos costumes'. 1. Conjunto de regras de conduta consideradas como 

válidas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupo ou pessoa 
determinada. 2.Conclusão moral que se tira de uma obra, de um fato, etc. 3.O conjunto das 
nossas faculdades morais; brio, vergonha. (FERREIRA, 2004). 
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A decisão deve ser negociada com a coordenação, porém, quando bem 

exposta e abalizada em fatos que objetivem melhoria do todo em relação ao 

particular, levam à concordância, pois muitos universitários podem ser experts na 

matéria em suas atividades laborais. Isto não gera qualquer quebra contratual ou 

falta ética. É o choque de liberdade que capta a hesitante atenção do aluno, que, 

ao sentir-se valorizado, move sua vontade a “pagar para ver”, no efeito mais 

importante da concentração de seus desejos, medos e expectativas frente a uma 

futura satisfação.  

Seus fins pedagógicos carreiam experiências que contribuem para uma 

aproximação entre professor e alunos na descoberta da vivência dos conteúdos 

teóricos, despertando interesses fomentadores, tanto do esforço, quanto da 

disciplina, e somente com base nesses interesses é que a experiência adquire seu 

valor educativo. 

A elaboração das atividades obedeceu às cinco fases do desenvolvimento 

do pensamento reflexivo de Dewey (1959). O primeiro passo é a ocorrência de um 

problema (ou vários), confirmando que toda investigação parte de uma dúvida 

genuína ao se enfrentar conflitos nas situações rotineiras, como o ensinar o 

conteúdo programático e a educação das virtudes. O início da reflexão ocorre nos 

dilemas que o moderador propõe, e sejam resolvidos (decisão) pela assembleia, em 

um segundo passo,  a envolver a intelecção do assistente que, frente ao dilema, 

reúne as informações discutidas e as confronta às suas experiências, submetendo-

as a razão na busca da resposta coerente. Dewey (1959) lembra que a pergunta 

bem formulada ou um problema bem analisado já é uma meia resposta dada.  

A formulação de hipóteses por parte do mediador é o terceiro passo e sua 

construção une experiências e a imaginação às memórias do ser, na busca das 
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soluções. Formular hipóteses requer conhecimento dos filmes escolhidos e uma 

profunda análise dos fatos a serem verificados pelo uso do Pacto. Longe de serem 

atividades regradas, formulá-las requer habilidade, autocontrole e precisão que 

ajudem a distinguir entre uma proposição cuidadosamente construída e conjecturas 

insensatas, emotivas ou de base utilitarista, causa de rejeição pelos envolvidos. 

O quarto passo é a intelecção dos assistentes frente às outras soluções 

propostas. Deste modo, as primeiras convicções podem se fortalecer ou 

esmaecerem-se frente aos novos argumentos, no seio de cada intimidade.  

O quinto passo é a verificação da hipótese, o que se logra apresentando 

novas proposições desafiadoras das anteriores até ao final do filme ou nos 

julgamentos ocorridos com o Pacto. Como os assistentes ganham novas 

informações a cada cena ou aula, fortalecem seus conceitos ou modelam-se25 a 

outras propostas que lhes pareçam mais razoáveis, resultando em um cíclico por à 

prova a hipótese primitiva.  

O plano dividido em cinco etapas ajuda a criação das estratégias 

pedagógicas que visem a desafiar os âmbitos afetivos e transcendentes dos 

participantes de uma circunstância (Pacto ou filme) para que se habituem a decidir 

entre o bem e o mal, em um processo educativo do âmbito social.  

Conclui-se que, sem que os alunos sejam desafiados a decidir arcando com 

suas consequências, como nas parciais ações educativas da nação, formar-se-á um 

grupo de quase educados, heterônomos e dependentes, totalmente afastados dos 

elevados ideais de formação da pessoa livre, responsável, preparada para exercer 

sua cidadania, e apta a qualificar-se para o trabalho, o que é exigido pela CF/88. 

 

                                            
 
25 Termo cunhado por Bandura, discutido mais adiante. 
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3.1 EDUCAÇÃO: EDUCARE ET EDUCERE  
 

 
Para Ferreira (2004), educação tem múltiplos significados: (I) ato ou efeito 

de educar(-se); (II) processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e 

moral da criança e do ser humano em geral, visando à sua melhor integração 

individual e social; (III) aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas; 

(IV) conhecimento e prática dos usos de sociedade; civilidade, delicadeza, polidez, 

cortesia. Etimologicamente, educar provém fonética e morfologicamente de educare 

(conduzir, guiar, orientar) referindo-se a encher, nutrir, alimentar, que se relaciona 

com os itens II, III e IV, acima, tratando do crescimento físico e intelectual e também 

da formação moral, pois para González-Simancas (1992, p 31): “crescer é dar de si 

ao máximo, como pessoas íntegras, inteiras, de uma peça.”  

Trata-se de um processo transmissor de conhecimentos e informações ao 

indivíduo, visando seu desenvolvimento como pessoa ao longo de sua existência, 

sem que sejam necessariamente fornecidos por um professor, isto porque o ato ou 

efeito de educar(-se) (I) e o conhecimento e prática dos usos de sociedade (IV), 

aceitam a autoeducação. Sobre isso, González-Simancas (1992, p. 33) alerta: 

 
Este modo de entender a educação se opõe a um mito, a uma opinião que 
consegue confundir a muitos. A opinião ou a crença de que a educação é 
algo que fundamentalmente ‘se nos faz’ desde fora. A educação não é isso. 
É algo que cada pessoa faz – deve fazer – por si mesma e em si mesma. 

 

O educare é, portanto, tanto a instrução formal, realizada por professores 

diplomados, quanto pelo cotidiano de um processo gerador de experiências pela 

absorção de exemplos de fontes múltiplas: família e relações sociais de seus meios, 

e que os levam às tomadas de decisão ao longo de suas vidas, cujas consequências 

contribuem para a sua formação única, que dispensa diplomas.  
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Semanticamente, ensina Villa (2000, p. 234), educar traz também o conceito 

de educere (fazer sair, extrair, dar à luz), fruto da motivação volitiva e, por isso, 

educável de fato. O educere requer um relacionamento confiável como meio de 

conhecimento do modo de pensar de alguém e também a forma como ela decide 

assuntos culturais e morais, impossíveis de serem conhecidos sem que ela o revele.  

Sendo a cognição fruto do juízo que se compõe de atos de intelecção a 

mesclar tanto o conteúdo da instrução e do ensino, quanto a base moral e cultural 

presente no íntimo do educando, ela não será conhecida sem que a pessoa a 

revele. Após esta revelação, pais e professores estarão habilitados à correção pela 

instrução e ensino (educare) em direção à meta que, segundo Libanio (2002, p.12): 

 
[...] busca que a nova geração caminhe, avance através da educação cujo 
verbo possui dupla interpretação. Tem ligação etimológica com educare, 
educere, em cuja raiz está “dux”, chefe, general; educar seria então 
conduzir alguém para determinado objetivo, como um general conduz uma 
guerra em busca da vitória; persiste a idéia de um processo produzido de 
fora. Muitos pedagogos preferem outro sentido morfologicamente possível: 
educar traduz a ação de tirar para fora, trazer à luz aquilo que já existe, de 
certa maneira dentro da criança, do adolescente; é descobrir, desvelar, 
revelar as riquezas que o criador já escondeu no coração de todo ser 
humano.  

 

O duplo significado não é oposto, mas complementar, pois nascem da 

mesma raiz, “dux”. Portanto, para se educar alguém é necessário conhecer sua 

cultura e a moral residente em seu íntimo, que se adere a toda informação recebida. 

Isto se faz através de um processo extrativo (educere), que indica motivações para 

ser revelado. O resultado é a cognição, segundo Henriques ( 2010) é fruto da junção 

da informação com a experiência (intelecção) captada pelo entendimento e 

submetida ao juízo que, à sua vez, obedece às riquezas pessoais incutidas pelo 

criador de que trata Libanio (2002). 

Conhecida a unidade (conteúdo+convicções), e percebido algum desvio 

pessoal, deve-se corrigi-lo por pedagogias conceituais do educare. O processo é 
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conducente com a educação integral nos cinco âmbitos. Libanio (2002, p. 15) diz: 

“[...] assim temos cinco pilares: aprender a conhecer e a pensar; aprender a fazer; 

aprender a conviver com os outros; aprender a ser, e aprender a discernir a vontade 

de Deus.” 

Às esferas física e intelectual chega-se pelo educare, conduzido de fora para 

dentro pelo ensino e instrução, que obedecem a códigos genéticos e condições 

externas do educando (ambiente, limitações). Ensina-se pelo educare o que e o 

como comer; a ler; os hábitos de higiene; a se proteger; a ganhar noção do perigo; a 

soletrar. E, pelo educere, as tarefas formativas do caráter e dos sentimentos, 

hábitos, segredos, medos, dons, só conhecidos depois de revelados, pelo que o 

educere ensina ao educador como e o que ele deve instruir e ensinar pelo educare.  

Há muitas características pessoais que nascem ou se formam no educando, 

como a influência nas afecções de uma pessoa, o haver tido a possibilidade de 

praticar esporte ou lidar com uma obra de arte na infância: tênis, natação, ginástica, 

balé, musica ou canto, que se precisa conhecer através do EDUCERE AD 

EDUCARE (educar [extrair] para educar [conhecer]).  

Infelizmente, muitos desses encontros foram trocados pelo ensino técnico, 

não sem prejuízos, conforma reitera Dewey (1971, p.16): “a qualidade de qualquer 

experiência tem dois aspectos: o imediato de ser agradável ou desagradável e o 

mediato de sua influência sobre experiências posteriores”. Percebe-se a atração 

afetiva revelada pelo educere complementando o educare?  

Dewey (1971) relembra como o ser humano é compelido a colocar seus 

dilemas em pólos opostos, do tipo preto ou branco, sem se levar em conta a 

existência de matizes (cinza), com variadas gradações ligando os seus extremos. 

 
Quando forçado a reconhecer que não se pode agir com base nestas 
posições extremas, inclina-se a sustentar que está certo em teoria, mas na 
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prática as circunstâncias compelem ao acordo. A filosofia de educação não 
faz exceção a esta regra. A história da teoria da educação está marcada 
pela oposição entre a idéia de que educação é desenvolvimento de dentro 
para fora e a de que é formação de fora para dentro; a que se baseia nos 
dotes naturais e a de que é um processo de vencer as inclinações naturais 
e substituí-las por hábitos adquiridos sob pressão externa. (id. p.3) 
 
 

Segundo Scarpato (2006, p.10) 

 
Educação integral diz respeito a uma concepção de ser humano que 
transcende as concepções redutoras que são difundidas no meio social e 
educacional. Entre as concepções redutoras, a mais enfatizada é a do 
humano apenas como um ser cognitivo, que tem deixado marcas nos 
processos educativos, marcas que restringem esse processo à questão do 
conhecimento intelectual, ao desenvolvimento estritamente cognitivo.  
 
 

A oposição gera os rompimentos na educação, que Charlot (2006, p. 17) diz: 

 
[as ciências] avançam a partir de seus pontos de chegada: quando 
constroem um objeto novo, elas o abrem, o questionam para saber do que 
ele é feito [...]. As ciências do homem e da sociedade não avançam 
segundo o mesmo modelo. Elas progridem a partir de seus pontos de 
partida. Quando há avanço nessas ciências é porque foi proposta uma outra 
forma de começar (e porque se prova que ela produz resultados).  
 
 

Assim também procederam Durkheim, Freud, Marx, Pavlov, Braudel, Lévi-

Strauss, Bourdieu, Garfinkel, Goffman, Lacan, Piaget, Vygotsky e todos os grandes 

autores da história das ciências humanas. Mas isto significa que uma nova 

educação tem duração efêmera? Garcia Hoz é enfático na negativa: 

 
De modo algum: cada nova educação não rejeita necessariamente os 
elementos das anteriores. O auge da razão na paidéia grega não acabou 
com os elementos receptivos e religiosos das civilizações anteriores; o 
cristianismo não acabou com o influxo da razão; o cavalheiro e o monge 
não destruíram o homem; o político e o técnico continuam pretendendo a 
felicidade dos seres humanos. (1987, p. 11) 

 

3.2 O CONFRONTO DAS ÉTICAS: POSITIVISTA VERSUS ARETÉ  
  
 

A atual crise moral tem múltiplas causas, que vão desde a violência e o 

egoísmo, que gera a má distribuição de rendas, o hedonismo e o comodismo, 
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obrigando o repensar da consciência moral. As ciências sociais clamam por 

solidariedade, que se apoia em quatro pilares básicos: o saber fazer (tecnologia); os 

preceitos (a consciência); os afetos (percepções) e os ideais (dever-ser). Quando se 

é capaz de desenvolver estas potências, transforma-se o sujeito em pessoa, 

capacitando-o a sair do subemprego, constituir sua dignidade e buscar uma forma 

digna de viver, longe da tortura da fome e da exclusão, exploração, impunidade, 

cinismo e outros agravantes que impedem a razão humana a se conduzir para a 

felicidade.  

Trilhar este caminho significa reconstruir passos que delimitam os saltos que 

Enguita (2004) denominou suprageracional; intergeracional e intrageracional. A 

primeira − suprageracional  − ocorre em tempos de estabilidade onde se educa não 

só os filhos, mas também a família e a comunidade, em uma sociedade onde os 

anciãos, ocupando a posição de intelectuais, ensinam aos mais novos, em um 

processo natural, sem classes de aula, cadernos ou quadro negros. Esta educação 

ainda hoje existe sendo as famílias de navegantes suas mais notáveis 

representantes.  

A segunda −−−− intergeracional −−−− é o lapso em que a mudança na educação se 

percebe entre gerações e se aparta dos anciãos e das oficinas, vindo a ocorrer na 

escola, dada sua incompatibilidade com a aceleração da transmissão dos novos 

conhecimentos. As técnicas repassadas ganham mais importância do que os 

exemplos e as experiências. A narrativa perde força e a coletividade escolar é 

percebida como um empecilho à individualidade, passando a formação pessoal a 

obedecer a uma nova sequência: aprender para instruir, uma instrução centrada no 

intelectual. Já na II guerra fez-se sentir uma forte politização da educação, que tinha 

pressa em evoluir para um terceiro degrau cercado de incertezas. Passou-se a educar 
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não apenas o indivíduo, mas a comunidade, entendida, vista e sentida desde o ponto 

de vista de uma rede, de abrangência global. Abandona-se de vez a criação, 

transmissão e aprendizagem superadas pela padronização e quebra da divisão do 

trabalho. O período é radicalmente perceptível por ocorrer dentro da mesma geração 

em seus aspectos mais fundamentais: economia, política, cultura, família, cidade.  

Os termos: globalização, fim do trabalho, sociedade de risco, mundo 

desenfreado, império do efêmero, aldeia global denominam a nova fase e, em 

termos da transmissão dos valores morais e éticos, a educação entra em colapso e 

involui: 

 
 

QUADRO 8 – EVOLUÇÃO E INVOLUÇÃO ÉTICA DA SOCIEDADE 

1 - ??? até ± 6000 AC � � � � Moral � � � � � � � Sociedade 

2 - 6000 até ± 300 AC � � � � Moral � � � � Lei � � Sociedade 

3 - 300AC até ± 1900DC � � � Moral � Ética � Lei � � Sociedade 

4 - de 1900 até [?] � � � �Moral � Ética (?) � Lei � Sociedade 

5 – [...] � Moral � � � � � Lei � Sociedade 

 (Cristalização do Direito) 

6 – [...] � Moral � � Lei (?) � � Sociedade 

7 – [...] � Moral � � � � � � � Sociedade 

 Fonte: Sanches (2006, p.12). 
 

 
O século XX acelera a terceira onda com o arranque das filosofias 

empiristas, o recrudescimento da ética da Areté e a involução moral, com forte 

abrasão em Bentham (1748 – 1832) e sua crítica ao Direito Natural, maliciosamente 

propagada como um contrato natural em que os súditos devem obediência a seus 

soberanos.  

Para Bentham, o direito é um instrumento para atingir fins. O direito natural 
não existiria, sendo apenas expressões vazias de sentido. O Common Law 
representa incerteza e insegurança. A figura do soberano deveria se 
sustentar sobre dois poderes distintos: o poder imperativo, isto é, o poder de 
produzir normas; e de outro lado um poder físico de infringir sanções. A 
sanção era tida como o instrumento jurídico de realização do utilitarismo. 
(MEDEIROS, 2008, p. 5934) 
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Bentham, ao propugnar – não sem certa razão – de que tal direito seria 

improvável historicamente, questionava indiretamente as razões pelas quais os 

homens seriam obrigados a cumprir seus compromissos. Divulgava, assim, uma 

grande falácia, pois uma coisa é aceitar não haver uma relação de submissão 

natural entre humanos, e outra é liberá-los dos compromissos livremente assumidos.  

Dissociava-se uma união – ética e realidade – de vinte séculos, tendo sido 

David Hume, na história da filosofia, o pioneiro neste aparte. Ayllón (2001, p.66-9) 

lembra-o como o primeiro a insinuar não ser legítimo passar do É indicativo ao 

DEVE imperativo, que Kant defenderia através da inegável incerteza do 

determinante imperioso, pois, na inviável existência de um mundo onde todos 

fossem ladrões e assassinos, o deve imperioso ditaria logicamente que o indivíduo 

(EU) não devesse roubar ou assassinar. Embora lógico, o resultado é falso, pois não 

obriga a que todos pensem assim, em uma condição de universalidade que impede 

ser a autonomia moral de Kant absoluta, condicionada que está à heteronomia26 da 

realidade.  

Já Hume entendeu a realidade como um mero conjunto de fatos, negando 

valores não empíricos: “A distinção entre vício e virtude”, dirá, “não está baseada 

meramente em relações de objetos, nem é percebida pela razão” (AYLLON, 2005, 

p.67). Imaginou a impossibilidade do ser humano vir a cumprir uma lei, 

naturalmente, na maior fragilidade desta faceta que coloca a Lei como imposição 

limitadora à liberdade pessoal, algo como uma convenção, com a qual se concorda 

ou não. Hume negava, assim, a existência da natureza humana e do autodomínio.  

Aquele autor e seus seguidores ao negarem o bem do homem, admitindo 

que esses obedecem à lei apenas por medo à pena, afastando o sentido racional 
                                            
 
26  Do grego heteros (DIVERSOS) + Nomos (REGRAS), a heteronomia é a caracteristica da Norma 

Jurídica, que esclarece ser esta imponível à vontade do destinador. 
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humano que direciona ao entendimento de que o não seguimento livre de uma lei 

considerada justa, transforma o ser em uma pessoa pior, tornando-se, 

consequentemente, um mal para a sociedade e para si próprio.  

Paupérrimo conceito de sociedade que essa consideração traz embutida, 

pois sempre que a vontade atua sozinha, sem controle da razão, manifesta-se pela 

força bruta, como se vê nos ditadores facínoras criados na esteira destas filosofias.  

Inobstante a isso, a teoria ganhou considerável força nos meios 

educacionais, com resultados nefastos na formação humana. Esta, ao se 

desvincular da moral, da ética e do dever-ser como condição de convivência, ceifa o 

direcionamento da vida para o desenvolvimento das potências humanas rumo à 

excelência (Areté).  

Sem destino ou bússola, os alunos se veem perdidos em meio à tormenta, 

como dizia Sêneca: "Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável." 

(Disponível em: http://fraseseversos.com/celebres/tema/fome/. Acesso em: 21 jul. 

10. 

Não poderia ser diferente, pois como o dever não é um fato empírico, não 

seria, então, existente: que João tenha aulas, não significa que deva assisti-la e 

aprender algo? Que sociedade pode, assim, subsistir? Se não fosse um dever de 

João assistir as aulas e aprender, para que, então, João buscaria as aulas? Se a 

vontade de alguém se move na direção do bem, não é lógico que queira usufruí-lo?  

Fácil verificar que a vida cotidiana obriga a um ilimitado conjunto de lances 

que são, por si só, prescrições morais. É notório que qualquer promessa, contrato ou 

lei é, antes de tudo, um dever-ser. Que mãe matricularia um filho na escola sabendo, 

de antemão, que ele não será instruído? A resposta é tão clara quanto à conclusão 

de que este dever não é oriundo da ética, mas da realidade.  
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A mesma razão prática se coloca, espontaneamente, no plano originário do 

mais universal dos deveres: fazer o bem e evitar o mal, onde a Lei de Hume é mais 

um reducionismo propagandístico a se chocar com a evidência. Esta falha, caso não 

fosse contestada, seria a falência das ciências, pois estas só têm validade na 

medida em que servem ao homem para atingir ao seu fim último: sua felicidade. Ou 

será que se pesquisa cientificamente objetivando o mal do homem, buscando torná-

lo infeliz ou desgraçado? Pesquisa-se apenas pelo conhecimento, sem qualquer 

serviço à sociedade? A isto se soma que a perda do respeito às leis, ciências ou 

costumes torna injustos os homens que, ao se negarem ajudas mútuas, afastam-se 

do ideal de justiça: dar a cada um o que lhe pertence. 

A Lei de Hume, como tudo, alerta Ayllón (2001, p. 67), “tem uma parte da 

verdade, pois entre os fatos empíricos e os valores há, por certo, um abismo. 

Entretanto, esta verdade é desvirtuada por não admitir outro conhecimento além do 

empírico, ao estilo: a água ferve a 100 graus.” Pode-se até propor um 

questionamento lógico para fortalecer esta tese: se um carro quebra com frequência, 

a lógica dedutiva diz que é um péssimo carro. Sendo esse veículo uma realidade 

funcional – um objeto com função própria –, a aplicação do mesmo raciocínio faz 

reconhecer uma função própria no homem – buscar sua felicidade –, sendo lógica, 

então, a existência de um fundamento que valore sua conduta. E é evidente que o 

que valora a conduta humana é a própria lei moral, presente no interior de cada 

homem – o Tao (LEWIS, 2005), cujo intento de separação é mais uma forma de 

dualismo a aludir ser, a moral, um estorvo ao homem.  

Triste da sociedade que veja as ciências – Direito, Educação, Política – e a 

vida social alijadas da Justiça, substituindo-a pelos princípios da lei positiva e outros 

aguilhoamentos da legislação vigente, da moral cultural ou da opinião “democrática” 
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de grupos representativos, como se fossem justos apenas pelo fato de terem sido 

emitidos livremente ou emanadas pela maioria. As soluções dos conflitos se dariam, 

então, abdicando de qualquer princípio, confiando apenas na aplicação de critérios 

obtidos pela maioria de votos, sem considerar a verdade ou honestidade do que se 

está aplicando, invalidando, desde logo, qualquer pesquisa científica.  

Ayllón (2001, p. 68) ressalta a não existência de falácia naturalista entre o 

ser e o dever-ser, como se quer fazer crer. Será antinatural que o médico, ao 

perceber um doente caído na rua, passe ao devo ajudá-lo? Não. Da mesma forma 

que não o é para o passageiro entrar no ônibus e pagar a tarifa ou que se salde a 

gasolina que se adquire. A falácia está no empirismo, que só aceita como fatos 

aqueles que sejam comprováveis por experimento, em uma tese não empírica, que 

abandona a maior parte do mundo humano, cheio de intenções, promessas, 

esperanças, direitos e responsabilidades. Por isso, diz Ayllón (2001, p. 68), 

 
A ética empirística dá um duplo salto mortal: primeiro prescinde da realidade 
como fonte de eticidade, marchando o dever à deriva da autonomia 
absoluta, e, depois, suprimida a realidade, reduz o ético ao emocional. Toda 
valoração moral iria, então, constituir-se não em um juízo, mas em um 
imPacto emocional, simples sentimento, sem validade científica.  

 

Inobstante a vileza do artifício, este entendimento é o que vem de rodo junto 

à terceira era da educação de que tratava Enguita (2004), pelo que se a considera 

como a causa da involução moral do homem. Primeiro se inicia questionando a 

ética, enfatizando o poder do direito positivo, como propugnado pelo utilitarismo. 

Isso, aliás, confirma o fato de haver, no Brasil, mais de um milhão de leis, a maioria 

delas (estima-se 95%) meras repetições casuísticas de outras preexistentes. 

 O passo seguinte, e isso é bem lógico, será questionar o próprio direito 

positivo como algo limitador da liberdade humana, causando o retorno da sociedade 

aos primórdios da existência, quando somente a moral, agora muito debilitada e 
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enfraquecida, será o limitador do homem, até sua total abolição, como previra Lewis 

(2005). Aliás, o tempo chegou: basta olhar como os escândalos são vistos com 

desdém pela população já acostumada a eles e, pior, aliada a eles. 

Os efeitos de tais dissabores são percebidos por parte da população e as 

famílias sentem-se inseguras quanto à educação, por se tratar do futuro dos filhos. 

Afinal, como dizia Dewey (1971, p.13): “É indispensável compreender, e de maneira 

cabal, que não é abandonando o velho que resolvemos qualquer problema.”  

Pois bem, a insegurança da família em relação aos seus maiores valores 

gera reações e origina movimentos de defesa, como o dos adeptos ao 

Homeschooling (Educação Escolar em Casa), que já ultrapassa dois milhões de 

lares (EUA) e alcança o Canadá, Europa e Oceania.  

Essa incerteza é a constatação fática da falência do Racionalismo (já muito 

combalida), eis que a educação foi o meio para sua disseminação, pelo que não 

deveria constituir-se em um problema, não fossem as consequências legadas às 

gerações futuras, sendo a principal delas sua parcialidade educativa em apenas dois 

de seus cinco âmbitos. Isto porque uma queda dos ideais em vigor não trará o status 

quo ante e, sem uma educação da afetividade e da transcendentalidade, a educação 

recai no cientificismo e no sentimentalismo banal. 

 
 

3.3 AÇÕES E REAÇÕES À ÉTICA DA ARETÉ 
 

Na análise do fenômeno mundial da Educação Escolar em Casa, percebe-se 

uma convergência de motivos nos que o elegem para educar seus filhos: violência, 

princípios pedagógicos, racismo, orientação religiosa, incapacitação de professores 

e infraestrutura deficiente (BRIAN, 2009), efeitos que podem ser atribuídos à 

fragilização causada pelo Racionalismo que, sem melhorar o ensino, aprofundou 
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suas dificuldades. O processo toma corpo na politização, em que as disputas 

ideológicas geram mudanças para o bem e para o mal. Entre estas perfilam as 

modificações curriculares e a absorção de propostas contrárias ao Currículo Escolar, 

acusado de ser elemento de perpetuação das diferenças de classes.  

Inegáveis são os avanços auferidos na adoção de conceitos oriundos das 

críticas aos currículos tradicionais na superação de preconceitos, por exemplo, mas 

há claros sinais que preconizam dificuldades na absorção e no manejo da 

diversidade dos alunos que compõem a sala de aula dos tempos atuais. A “culpa” 

ora recai na família, ora na docência, sendo certa a dificuldade em se apontar os 

responsáveis pelos fracassos. O mesmo ocorre no Brasil, quando se confrontam os 

números da educação com o sistema instituído, confirmando que “[...] a crença de 

que toda educação genuína se consuma através de experiência não quer dizer que 

todas as experiências são genuínas e igualmente educativas” (DEWEY, 1971, p.14).  

Diferenças culturais estão entre os fatores que dificultam o estabelecimento 

de um currículo amplo e atento aos seus efeitos. O sistema de ensino, 

principalmente o público, é mais sensível a essa inadaptação, o que contribui para 

uma inépcia que enseja dissensões acadêmicas e acusações ao professor,  

 
[...] que, ao elaborar suas práticas pedagógicas, acaba culpabilizado e até 
acusado de daltonismo cultural por uma eventual insensibilidade ao 
heterogêneo, na medida em que, para ele, todos seriam idênticos em 
saberes e necessidades (MOREIRA, 2002, p.25).  

 
Julgamentos sumários invariavelmente ultrapassam os limites da justiça, 

mas é certo que uma eventual deficiência neste campo exclui a riqueza presente na 

diversidade, ajudando a manter a influência nos padrões de interpretações e 

manifestações presentes nas escolas, em prejuízo do aluno. “Uma postura 

multicultural é, portanto, desejável no professor”, diz Ellworth (1997 citado por 

MOREIRA, 2002, p.26). Não se nega a força do argumento, mas contra ele se pode 



86 
 

opor que estas qualidades não se encontram presentes na formação docente, o que 

o anula. Esta nefasta ausência também pode ser entendida pela omissão de um 

currículo que, em sua elaboração, não contemple o desenvolvimento pleno do ser 

humano em todos os seus âmbitos, ao colocar muito enfoque na socialização e 

nenhum na formação humana, como se possível fosse socializar quem sequer 

conheça quem é.  

Paulatinamente, chega-se ao pós-modernismo, corrente cuja premissa 

acusa o modernismo de – ao estabelecer “uma sociedade perfeita do sonho 

iluminista” (SILVA, 2009, p. 112) – gerar um pesadelo de uma sociedade totalitária e 

burocraticamente organizada, que, em nome da razão e da racionalidade, instituiu 

cruéis sistemas de opressão e exploração. Uma verdade, e que gera muito 

sofrimento.  

O interessante é que, fiéis à regra, as correntes críticas não concebem ligar 

os erros ao afastamento da educação passada. Ao se depararem com fracassos, 

isentam-se de responsabilidade e culpam empresas capitalistas que: “[...] 

supostamente construídas e geridas de acordo com os critérios da razão e da 

racionalidade, produzem apenas sofrimento e infelicidade” (idem). O argumento 

seria risível, não fosse trágico. Empresas são entes inanimados, reprodutores de 

bens e serviços, seguindo as filosofias de seus diretores. Estes, desobrigados do 

noblesse oblige27 − desconstruído pelos modernistas – pendentes sobre suas 

cabeças, assimilaram os novos conceitos, que atingem a todos e forçam a mudança 

geral de hábitos. Sem a ética da Areté, também se animalizaram em busca do lucro 

                                            
 
27  Nobreza obriga: expressão francesa que mostrava o dever-ser que deveria compor os atos da 

nobreza. Ainda que nem todos os nobres de fato assim procedessem, a maioria temia perder sua 
honra, o que os levaria à bancarota. 
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pelo lucro. A culpa, portanto, não é das empresas, mas da educação, fomentadora 

dos contravalores. 

Contempla-se o nascimento do individualismo pela falta de formação 

humana. O hiato formado, por incrível que pareça, é o que Ramos (2000 citado por 

MOREIRA, 2002) alerta ser vital no suscitar da virtude da solidariedade ao estimular 

o reconhecimento do outro, obrigatoriamente conhecido como produtor de 

conhecimento, em um processo de formação que se denomina transcendência: 

 
Num sentido mais geral, transcendência significa "ir para além". Assim, a 
investigação, intelecção e formulação não reproduzem apenas o conteúdo 
da experiência sensível, mas vão além dela. Assim a reflexão, a captação 
do incondicionado e o juízo não se contentam com meros objectos 
supostos, definidos e considerados, mas vão para além deles, até ao 
universo de factos, de ser, do que é verdadeiramente afirmado e do que 
realmente é. (HENRIQUES, 2009, Item 1) 

 

Quando um sistema se atém à instrução humana, sem nenhuma prática 

associada à moralidade, como na padronização de livros-textos (APPLE, 2008), 

percebem-se elementos que estimulam os alunos a crescerem física e 

intelectualmente, o que é insuficiente. Afinal, não é o excesso de informações que 

estimula o intelecto, mas o saber utilizá-las praticamente, gerando experiências 

culturais, sociais e afetivas, pois segundo Dewey (1971, p. 26), 

 
No fundo este princípio é o mesmo do hábito, quando interpretamos o termo 
biologicamente. O característico básico do hábito é o de que toda 
experiência modifica quem a faz e por ela passa, e a modificação afeta, 
quer a queiramos ou não, a qualidade das experiências subseqüentes, 
pois é outra, de algum modo, a pessoa que vai passar por essas novas 
experiências.  

 

Ainda quando todos possuam os mesmos conhecimentos, eles serão 

diferentes na capacidade de tomar decisões e disposição de se comprometer com 

os resultados, e uma justa avaliação não mira quem sabe mais ou sabe menos, 

mas distingue quem está preparado a decidir e a se responsabilizar, explicando-se, 
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portanto, porque colaboradores autônomos sejam promovidos antes dos 

heterônomos.  

O conhecimento cede sua importância avaliativa e situa-se na vontade 

decisiva (operativa), pois como ser racional dotado de liberdade, ao homem cabe 

decidir “se quer” ou “se assume o risco” de concretizar o seu saber, por sua 

vontade e ideais, em um processo com limites, raramente impeditivos28, originado 

no ambiente. 

 
Por isso, não basta pensar uma coisa e querer fazê-las para fazê-las 
realmente: é necessário que se seja capaz de fazê-las. [...] existem muitas 
coisas que gostaríamos de fazer e decidimos fazer, mas não fazemos. 
Alguma coisa se interpõe entre a decisão da nossa mente e a execução. 
Para levarmos uma decisão à prática precisamos daquilo que 
ordinariamente chamamos de força de vontade. (LORDA, 2001, p.14) 

 

Frise-se que o conceito exige capacidades semelhantes, não 

marginalizadas. Aqueles, por não participarem do “sistema vigente”, não podem 

ser equiparados em suas possibilidades volitivas. Paulo Freire bem andou ao 

questionar não ser correto admitir a existência de homens “fora de” ou “à margem” 

da realidade estrutural; afinal, seriam aqueles marginalizados que decidem 

deslocar-se para a periferia da sociedade? (FREIRE, 1980). É premente que eles 

sejam incorporados à vida social, pois o estar “fora do sistema” os empurra ao 

submundo da sobrevivência, onde sequer se é reconhecido como pessoa. E pior: 

não se é excluído, mas esquecido! No fundo, por penoso que se afirme, tanto faz 

que se morra ou não, pois embora muitos aproveitem das calamidades para 

propagarem suas solidariedades, dias depois a “vida volta ao normal” e os 

deslembrados tornam-se mais esquecidos.  

                                            
 
28  Enquanto a miséria é impeditiva, a pobreza não, pois esta pode ser uma opção, como o é para 

muitos grupos religiosos. Ao contrário, a miséria nunca é opção. 
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Arendt (citado por WAGNER, 2002, p.198) recorda que, para o homem 

desapossado – aquele que não tem lugar no mundo –, as necessidades tornam-se 

ainda mais importantes, “transformam-se na sua única preocupação”, com o que 

concorda Sêneca, ao afirmar: “A fome não é exigente: basta contentá-la; como, 

não importa.” (SENECA, on line). 

Essa incorporação se faz primeiramente em termos materiais, na provisão 

do mínimo necessário para que se saia da miséria para a pobreza, de forma a 

resgatar ao homem, ao menos, a capacidade de decisão. Mas não se pode parar 

aí. Há de se dar formação para capacitar suas volições e amparar suas decisões. 

E aqui já não há diferença monetária, pois todos dela são necessitados. A 

educação moral dá-se, parafraseando Freire (1980), na criação do homem novo, 

não só o oprimido, mas na libertação da opressora estrutura desumanizante onde 

todos fazem parte.  

Retorna-se à linha de pensamento sobre a capacidade de decisão, que não 

se resume ao princípio de igualdades de oportunidades. Bulla Pinto (1988) ressalta 

que nem toda desigualdade pode ser considerada injusta: “na sociedade há uma 

igualdade fundamental na condição de pessoas humanas, mas, assim mesmo, há 

desigualdades que procedem da natureza individual e do uso da liberdade” (p.32). 

A desigualdade se manifesta por ausência de estímulos na educação das 

potências volitivas do ser, atrofiando, tanto a afetividade (emoções, sentimentos e 

paixões), responsável pelos sentidos, quanto à transcendência (capacidade de 

conhecer), processo que Santos (2001 citado por MOREIRA, 2002, p.19) entende 

por apartheid cultural: “[...] quando, ao se buscar instituir igualdade, reafirma-se a 

separação”. Sem o desenvolvimento integral, recrudesce o âmbito social, tão 

citado nos discursos, mas igualmente colocado à parte na atual educação.  
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É como diz Merçon (2009, p. 43):  

 
[...] cada corpo exerce sua potência o tanto quanto pode. O que ele pode 
corresponde à sua capacidade de afetar e de ser afetado, sendo esta 
necessária e constantemente exercida em suas relações com outros 
corpos. 

   
Sempre que o movimento se fixe nas manifestações do desejo, sem 

materialização outra que não prescinda da força, da imposição e dos atos 

reiterados de indisciplina dos oposicionistas, resultará nas eternas ondas de 

choque presenciadas na educação, onde cada avanço rompe com o passado, 

impedindo uma evolução. 

No entanto, constatado o erro, não há quem o assuma para que se volte 

ao passado, perpetuando a busca de algo distinto e nunca testado (o novo pelo 

novo), transformando a sala de aula em laboratório de ensaios, bom para os 

cientistas, nunca para a cobaia, no caso, o aluno. 

 
 
 
3.4 EDUCAÇÃO PERSONALIZADA: NECESSIDADE HUMANA 

 

A deformidade do corpo não enfeia uma bela alma, 
mas a formosura da alma reflete-se no corpo.  

Séneca 
 

 

Formar através da educação é uma condição vivenciada por quem é 

afetado por ela. Em que pese a tentativa de, nobremente, se massificá-la para 

chegar a todos, isso sempre exigirá personalização, em virtude de que o aluno é 

um sujeito determinado, livre, único e irrepetível. Ele se submeterá a receber 

educação, não de acordo com a pedagogia, nem pela vontade dos pais ou outros 

intervenientes, mas segundo a sua vontade, movida pela afetividade a ditar-lhe 

seu modo exclusivo de aprender, e sua transcendência, que representa “[...] seu 
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desejo destacado, imparcial e irrestrito de conhecer” (HENRIQUES, 2009, It. 2), o 

que ocorre de várias formas: 

 
[...] podemos imaginar que muitas emoções têm sua origem na 
aprendizagem de sinais. O fato de observar a casa onde passamos a 
infância, depois de muitos anos de ausência, pode provocar sentimentos 
agradáveis de nostalgia, independente-mente de fatos específicos. O 
mesmo ocorre quando abrimos um livro antigo ou, ao olharmos suas 
páginas, lembramos de um determinado professor. (PORTILHO, 2009, 
p.29) 

 

A interação professor e aluno deve não apenas lastrear as evidências 

com critérios lógicos (cognitivos), mas também utilizar formas intuitivas, 

residência dos sentimentos, experiências, contextos e forma de vida. Trata-se da 

Pedagogia visível associada à Educação Invisível de Garcia Hoz (1987), um 

trabalho modulado pelo contato direto com o aluno, que se vai dando a conhecer 

na medida em que se sente confortável em fazê-lo; este processo conquista a 

confiança do estudante e o conduz à dimensão personalista para que se 

construa, desde aí, uma prática pedagógica pessoal, arquitetada por meio de um 

trabalho organizacional. 

 
O professor, no singular, decisivo na formação de gerações anteriores, 
simplesmente passou para a história. Agora, mesmo em condições 
normais, uma boa educação depende da cooperação horizontal e da 
coordenação vertical de um conjunto de pessoas, o que não pode ser 
obtido por via espontânea, mas apenas por meio de mecanismos 
organizacionais. Além disso, o direito a uma boa educação deve ser 
protegido contra a eventualidade de um mau professor. (ENGUITA, 
2004, p. 92) 

 

Conhecer o aluno para ajudá-lo é destreza que o professor deve almejar, 

pois condiciona a eficácia de suas aulas. Os educandos querem ser escutados e 

perceberem que há interesse por eles; querem que os entendam, sabendo o que 

pensam e o que sentem, mesmo sem necessidade de dizê-lo. Neste sentido, será 

impossível ao professor fazê-lo só. Tampouco resolve a questão manter um 
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psicólogo (indicado para casos clínicos) de plantão nas escolas, pois 

enfermidades raramente abrangem as disputas escolares, afinal, nem a 

indisciplina é significantemente um mal. Pode até ser um desvio de caráter, o que 

clama por especialistas distintos, com especialidade em desenvolvimento 

pessoal. 

Com tal entendimento, este autor coaduna suas viagens a negócios com 

visitas às escolas, públicas e privadas, confessionais e aconfessionais, 

diferenciadas por sexo ou mistas, de vários países, a exemplo da Escola da 

Ponte, em Portugal. Percebe-se uma diferença primordial nas instituições de 

modelo humanista da educação personalizada através do assessoramento 

pessoal29, realizada por especialistas em desenvolvimento humano, de forma que 

o aluno desde seus primeiros anos tenha à disposição um profissional com quem 

possa contar e para desafiar-se a desenvolver melhor suas potencialidades, 

tarefa que os educadores não mais alcançam. Sua ocupação é orientar o 

estudante com respeito à participação ativa em todos os espaços da 

escola/universidade, ajudando-o a organizar o tempo e no antecipar deficiências 

ou dificuldades possíveis ao processo de aprendizagem. 

O resultado é excelente, como demonstra a Universidad de Navarra, que 

apesar de sua pouca idade, figura entre as mais respeitadas instituições da 

Europa. Por este sistema aproveita-se ao máximo os anos de formação, isto 

porque, havendo com quem se dialogar sobre limitações, vícios30, dificuldades, 

alegrias e tristezas, abre-se caminho para o estabelecimento da confiança, base 

da construção do prestígio (respeito) profissional, e virtude que orienta o 

                                            
 
29  Programa de caráter voluntário de acompanhamento do estudante. Disponível em: 

http://www.unav.es/servicio/alumnos/asesoramiento 
30  Vício, na visão Aristotélica, refere-se aos hábitos operativos maus, contrapondo-se às virtudes 

(hábitos operativos bons). 
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educando a proteger este liame humano que o faz crescer como pessoa. A 

assessoria é pessoal e, embora oferecida a todos os estudantes, é voluntária, 

não sujeita à avaliação.  

O profissional tem características que o diferenciam dos tutores 

(professor-estudante). Tampouco é uma função de guardião, supervisor, 

coordenador ou clínico, mas uma pessoa cuja cátedra espelha-se nos anciãos da 

era suprageracional. Esse encontro, amplificado pela reflexão junto aos 

professores – sem que se quebre o sigilo e a confiabilidade do processo – traz à 

tona elementos que enriquecem a perspectiva vocacional, renovando a motivação 

e iluminando classes de aula. O assessor, conhecendo várias facetas – sala, 

instituição, família e aluno – forma um quadro distinto para orientá-los em 

sessões discentes, docentes, institucionais ou com os pais. Isto é mandatório 

porque, não sendo substituidora da família, a escola labuta em intricada fissura 

que se mostrou intratável até então, sem um profissional como o acima descrito, 

ainda mais quando a intelectualização da sociedade rejeita as submissões nos 

relacionamentos com professores, gerando o dilema: quem controla quem? 

Professores ou alunos, família ou escola?  

Rojas, psiquiatra experiente, autor de best sellers, coloca um efeito desta 

lacuna nas práticas e no modo de entender e viver a vida: o homem light:  

 
Assim como nos últimos anos se colocou de moda certos produtos light – 
o fumo, algumas bebidas ou certos alimentos – também foi se formando 
um tipo de homem que poderia ser qualificado como o homem light. [...] 
trata-se de um homem relativamente bem informado, mas com escassa 
educação humana, muito entregue ao pragmatismo, por uma parte, e a 
bastantes tópicos, por outra. Tudo lhe interessa, mas a nível superficial; 
não é capaz de fazer a síntese daquilo que percebe, e, em 
conseqüência, se foi convertendo em um sujeito trivial, ligeiro, frívolo, 
que aceita tudo, mas que carece de alguns critérios sólidos em sua 
conduta. Tudo se torna no etéreo, leve, volátil, banal, permissivo. 
Assistiu a tantas mudanças tão rapidamente e em tão pouco tempo que 
começa a não saber ao que aderir ou, o que é o mesmo, faz suas as 
afirmações como “tudo vale”, “e daí?” ou “as coisas mudaram”. E assim 
nos encontramos com um bom profissional em seu tema, que conhece 
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bem a tarefa que tem em suas mãos, mas que fora deste contexto vai à 
deriva, sem idéias claras, enganado – como está – em mundo cheio de 
informações, que o distrai, mas que pouco a pouco o converte em um 
homem superficial, indiferente, permissivo, onde se aninha um grande 
vazio moral. (ROJAS,1997, p. 15) 

 

Urge educar-se nas humanidades, pois os adolescentes, como seus pais, 

estão confusos em relação à autoridade adquirida pelo prestígio profissional, não 

por títulos, mas por comportamentos éticos, identificados como “diferentes”. Isto 

se dá quando aqueles se interessam por suas vidas, não como amigo, mas como 

assessor, pois enquanto o primeiro partilha experiências, o segundo as orienta 

desde a sua experiência, criando vínculos e referências. Diz Marques (2001): 

 
O homem é o animal que mais tempo precisa para chegar à vida adulta. 
Nasce indefeso e fraco. Sem a proteção da mãe, sem o 
acompanhamento dos pais e da família, durante cerca de um quarto da 
sua existência média, o homem definha e morre prematuramente. E 
mesmo que sobreviva, nunca chegará a ser Homem, precisa de colo, de 
vínculos e de referências seguras, isto é, dos exemplos, da tradição e 
dos testemunhos. (p. 29) 
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4  PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 
  
Defende-se nesta dissertação a utilização do EDUCERE AD EDUCARE 

como meio a reduzir as diferenças individuais, mormente em termos morais e éticos, 

atendendo às necessidades e aos interesses dos alunos, com reflexos imediatos na 

sua sociabilização, para que ganhem em empregabilidade.  

Isto é possível por meio de um programa individualizado, centrado nas 

necessidades do educando e proporcionador de experiências amplas, como 

propugnadas no aprender-fazendo de Dewey, um meio de cultivo para o equilíbrio 

moral, elemento comum a todos os humanos, independentemente de seus desníveis 

culturais.  

A matéria não é pacífica e alguns autores manifestam-se contrários à 

existência de pontos de partidas comuns, a exemplo de Saviani (2008, p. 80), cujo 

entendimento da igualdade no “processo pedagógico tem que realizar no ponto de 

chegada o que no ponto de partida não é dado”. Seus argumentos lastreiam-se na 

concentração dos capitais, cultural e monetário, nas elites. Estes, quando analisados 

desde o ponto de partida, seriam causa de desníveis cuja transposição tornar-se-ia 

impossível no ponto de chegada. Tal assertiva, inconteste na educação 

suprageracional, foi, no entanto, amainada na intergeracional e bastante reduzida na 

intrageracional, onde se veem adultos – mesmo os mais favorecidos – atropelados 

pelos jovens no uso da tecnologia.  

Por outro lado, quando se analisam os números do SAEB (2009), mostrando 

74,8% dos egressos da rede privada e 97,2% da pública como estando abaixo do 

índice governamental na Língua Portuguesa, piorando ainda mais na Matemática, 

percebe-se que o fosso não está tanto na posse do capital, mas na deficiência do 
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ensino, que atinge a todos, donde se depreende que a menor capacidade de capital 

não seria marcante se a educação brasileira crescesse em qualidade. 

 Assim, concessa venia ao professor Saviani, afirma-se que o ponto de 

partida de qualquer educação igualitária deva levar em conta o que todos os 

educandos têm em comum: sua humanidade! Pois se todos possuem cinco âmbitos 

a serem desenvolvidos, estes se equivalem (há exceções) na partida. Havendo 

desigualdade na chegada, houve alguma falha no desenvolvimento: físico , ao não 

se alimentar com o necessário a que se atinja o Areté; intelectual,  pela deficiência 

de formação uniforme de professores; na educação afetiva , seriamente afetada 

quando as leis deixam de proteger as famílias, bastando notar como é muito mais 

difícil findar uma empresa do que um casamento, devendo-se frisar não haver entre 

elas qualquer comparação em importância de valores para a sociedade; na 

educação da transcendência , pois a falta de ideais não é fruto da falta de dinheiro 

ou de cultura, mas da ausência da educação a empurrar os educandos à superação.  

Identificam-se os filmes e o Pacto como moderações que atuam nas 

inquietações dos alunos perante dilemas éticos, objetivando o repensar da vida em 

sociedade. Ambas mostraram força suficiente para suscitar variações 

comportamentais, ao fazerem com que os educandos refletissem suas formas de 

entendimento do viver social, caracterizando os vários comportamentos humanos.  

Diante dos filmes, por exemplo, os alunos tanto podem reforçar suas formas 

de intelecção quanto rejeitá-las ou, ao menos, desafiarem suas memórias, termo 

originário tanto do Grego mnemis, quanto do latim memoria, que orientam à 

conservação de uma lembrança. Para os gregos a memória se recobria de um 

esplendor de divindade, pois ao se referir à "deusa Mnemosyne, mãe das Musas, 
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que protegem as artes e a história" (CHAUI, 2005, p. 138), mostra a educação do 

povo que a cultuava, como uma evocação do passado.  

Memória é a capacidade humana para reter e guardar o tempo que se foi, 

salvando-o da perda total, o que faz com que a sociedade preserve sua cultura nas 

Casas das Musas (Museus). Ela, porém, não é mera evocação subjetiva, haja vista 

os Hebreus que utilizam o termo para designar a essência da Páscoa – lembranças 

da saída do Egito –, quando os israelitas, além de recordarem (reviver no coração e 

dar) o passado, vão além (transcendem) e o atualizam, não só dele participando, 

mas fixando-o como conhecimento, ao longo das gerações. Uma necessidade que 

se origina na pouca importância que o homem dá aos seus instintos.  

“Se perguntássemos à milenar tradição do pensamento pelos fundamentos 

filosóficos da Educação, os antigos dar-nos-iam esta sentença - tão simples - para 

meditar: ‘O homem é um ser que esquece’!”, diz Lauand, e completa: “[...] ao afirmar 

o caráter esquecediço do homem, não estamos dizendo que ele se esqueça de tudo, 

mas, principalmente - e é até uma constatação de ordem empírica - do essencial.” 

(LAUND, 2010, p. única). O mesmo autor afirma que “os antigos desenvolveram a 

pedagogia - hoje esquecida e incompreendida -, do dhikr (a pedagogia do lembrar), 

baseada na sabedoria do povo, nos provérbios, na memorização, nos gestos, nas 

festas [...]”; e faz menção a que “em diversas línguas, o lembrar, o memorizar está 

associado não já (ou não só...) ao processo intelectual, e sim ao coração” (ibidem).  

Tal conclusão é empírica, pois “guardar na memória é, em inglês, by heart; 

em francês, par coeur; e esquecer-se de alguém, em italiano, é scordarsi (sair do 

coração)” (id.). Em português se diz saber de cor aquilo que está guardado no 

coração. Tomás de Aquino (citado por LAUAND, 2010) explica, agudamente, a 

razão profunda do lembrar e do esquecer: Ele faz a ligação entre amar e lembrar: 
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Inesquecível é o que se ama! “O que não se esquece é precisamente o que se faz 

com solicitude e amor”. Lauand (2010) recorda ainda não ser coincidência que a 

pedagogia do lembrar (tradição clássica), revela-se como a pedagogia do amor. 

Esta base racional-afetiva se encontra presente tanto na moderação dos 

filmes quanto na formação do Pacto moral. Ali se trabalha com a memória dos 

assistentes na medida em que o processo de intelecção (HENRIQUES, 2008) 

busca, nas experiências pessoais, as indicações a serem seguidas pela vontade até 

quando instigados a decidirem algo simples, como aceitar ou não um vínculo 

voluntário a um Pacto que usa a honra como única coerção. 

Verifica-se, portanto, que a construção de conhecimentos que suscitem 

decisões morais através das cenas de filmes comerciais e da formação de Pactos é 

factível aos dispostos a conhecerem os alunos antes de pretenderem educá-los. 

 Reconhecer o valor de cada profissão para a evolução de uma sociedade 

mais humana e preocupada com a coletividade é fruto de um desenvolvimento nos 

quatro âmbitos, que faz florescer o quinto: o social, completando a educação para 

alcançar a maturidade (ponto de chegada) em condições de exercer a liberdade.  

Quando o “mercado” exige dos profissionais capacidades de superação e 

transposição de obstáculos, reconhece que o gerenciar das emoções é necessária 

para que se lidere sob pressão ou se lide com o inesperado, anula o continuo bater 

de tecla da dissociação do ensino da economia, como alentam autores como Vieira 

Pinto e Saviani. Para que se treinem os profissionais “[...] a se comunicarem e 

relacionarem-se com eficácia, serem inovadores, empreendedores, pensadores 

estratégicos, dotados de poder de decisão e planejamento, capaz de gerenciar suas 

múltiplas competências em relação a seu autoconhecimento, visão, metas e 
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estratégias”31, não basta um curso de três dias, como o oferecido pelo oportunismo 

mercadológico, mas de uma vida e de uma educação integral ensinando a vivê-la. 

 
Se a escola deve ir antecipando para os alunos a organização social adulta e 
se deve ser o lugar em que começam a se revelar e cultivar essas capacidades 
excepcionais, deve haver nela um lugar para a excelência. Contudo, um 
problema visível hoje é que tanto a instituição como seus agentes, que 
incorporaram até certo ponto a idéia de solidariedade e articulam com maior ou 
menor perspicácia formulas para implementá-las, nem de longe dão a mesma 
importância à excelência. (ENGUITA, 2004, p.86) 

 

Em uma educação ideológica, torna-se impossível coadunar os princípios 

constitucionais que regem a educação, mormente pela visível dissociação do ensino 

teórico das experiências. Uma educação, para ser plena, na forma exigida na CF/88, 

deve conter o ensino nas humanidades, de forma a capacitar os alunos a decidirem, 

através de suas intelecções (junção da informação à experiência, objetivando 

submetê-la à razão), para guiá-los a escolher o bem, e entre dois bens, o melhor.  

Na elaboração de experiências capazes de suscitar no aluno a exposição 

necessária para que ele exprimir suas concepções e argumente por intermédio dos 

conhecimentos adquiridos ao longo da vida, apresenta-se o conceito EDUCERE AD 

EDUCARE, que obedece à epistemologia do humanismo dialético, narrado em 

seguida. 

 

4.1 O EDUCERE AD EDUCARE DOS FILMES COMERCIAIS 
 

Nos cursos do IEF sempre se assimilam conteúdos programáticos a valores 

morais e, por isso, prevalece esta estratégia32 com excelente potencial à construção 

                                            
 
31  Retirado de texto informativo da Escola de Negócios da PUCPR − Curso de Desenvolvimento de 

Líderes e Equipes. Disponível em: www.conexaog8.com.br. 
32 Utilizar filmes comerciais para gerar decisões sobre as condutas humanas, contrapondo-as às 

virtudes. Diferentemente da metodologia do Estudo de Caso, bastante difundida na Administração, 



100 
 

do conhecimento, capaz de aliar conteúdos expositivos (teorias) às imagens e ao 

enredo, abrindo espaço para debates que incitam o entendimento a refletir sobre o 

bem e o mal, princípio que ressalta que todos se movem em direção à felicidade 

(ARISTÓTELES, 2006, p. 31). 

 
Mesmo que a felicidade não seja uma graça concedida pelos deuses, mas 
nos venha como um resultado da virtude e de alguma espécie de 
aprendizagem ou exercício, ela parece incluir-se entre as coisas mais 
divinas, pois aquilo que constitui o premio e a finalidade da virtude parece 
ser o que de melhor existe no mundo, algo de divino e abençoado. 

 

A busca da felicidade é fato inconteste na humanidade, já que não se 

conhece quem, deliberadamente, almeje o mal para si próprio.  

 
Desse ponto de vista, a felicidade também deve ser partilhada por grande 
numero de pessoas, pois quem quer que não esteja mutilado em sua 
capacidade para a virtude pode conquistá-la por meio de certo tipo de estudo 
e esforço. Mas se é preferível ser feliz dessa forma a sê-lo por acaso, é 
razoável supor que seja assim que se atinge a felicidade, já que tudo aquilo 
que ocorre por natureza é tão bom quanto poderia ser, e do mesmo modo 
acontece com o que depende da arte ou qualquer coisa racional, sobretudo 
se depende da melhor de todas as causas. Confiar ao acaso o que há de 
melhor e mais nobre seria um completo contra-senso. (ibidem) 

 
Tomando partido da atração das imagens e da difusão deste meio de 

diversão entre a população, criam-se ambientes virtuais onde a experiência própria 

dos assistentes, adquirida ao longo de suas vidas (educare), vem à tona (educere) 

pela reflexão sobre os dilemas relacionais vividos em cena. Este método tem uma 

base educacional similar à criada por Paulo Freire (1980, p. 41), que pensou em 

uma educação criadora gerando criadores: “Procurávamos uma metodologia que 

fosse um instrumento do educando, e não somente do educador, e que identificasse 

[...] o conteúdo da aprendizagem com o processo mesmo de aprender”.  

Os procedimentos aproximam-se em sua aplicação por sua base, ao 

                                                                                                                                        
 

no filme, as emoções são vividas pelos assistentes como um personagem a mais e capazes de 
decisões distintas das tomadas pelos personagens. 
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buscarem, na liberdade, a matriz que dá sentido ao método, já que “[...] a educação 

não poderia ser efetiva e eficaz sem que os educandos nela tomassem parte de 

maneira livre e crítica” (FREIRE, 1980, p. 50). Guardadas as diferenças dos 

públicos, o fato se repete nos filmes, onde o mediador, tal como nos Círculos de 

Cultura de Freire, não exerce as funções de “professor”, mas lastreia seus apartes 

através da condição essencial da tarefa: “[...] o diálogo, que nasce da coordenação, 

que não impõe influência, através de um método ativo de educação, um método de 

diálogo critico e que convide a crítica”. (id., p. 52). 

A estratégia, ao utilizar um filme, deve dominar os critérios dos cinco âmbitos 

educacionais: uma plateia razoavelmente homogênea (físico ), com interesses 

similares em relação ao conteúdo e com capacidade de entendimento (intelectual ) 

dos objetivos traçados pelo moderador, ao escolher o filme. Este deve ser adequado 

aos conteúdos a serem discutidos; agradável (afetivo ), ainda mesmo quando 

violento33, apto a manter a atenção dos participantes durante a sessão, sem deixar 

espaço para distrações; O moderador deve ser capaz de descobrir fundamentos 

éticos (transcendência ) no filme, pois estes, quando suscitados, ajudam ao diálogo 

e, através dos atos de intelecção, são descobertos pela plateia. 

Esta descoberta, quando exposta (educere) não é mais do que a recordação 

de valores gravados no íntimo dos assistentes e adormecidos pela falta de treino na 

reflexão instintiva. O sentido de valor forma-se por tudo aquilo que dá de si mesmo, 

ainda que seja pouco, como nas coisas materiais. É o que explica que a criança ao 

ganhar um robot que pisca, anda e brinca sozinho, logo o abandone para retornar à 

sua bicicleta, com quem mantém uma história de conquistas e aventuras. Também 

                                            
 
33 Filmes violentos devem ser evitados por seu caráter inumano, embora não inviabilizem a 

estratégia. O filme Fomos Heróis , por exemplo, é um ótimo roteiro para se discutir logística, 
estratégias e humanidades, embora seja muito violento. 
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com o pai que se incomoda ao ver uma visita sentada em sua cadeira, ou, ainda, 

aquele chinelo furado do qual não quer se desvencilhar. São objetos que dão de si. 

Porém, o que pode dar sempre de si? As pessoas! Por isso seu valor é 

incomensurável. 

Moderar um filme não é seduzir, utilitarismo que inutiliza a estratégia, mas 

apaixonar pela vida, eis que as pessoas, ao edificarem seus ideais, necessitam 

elevá-los ao noológico, residência da razão e do amor , incetivadores da vontade, 

abandonando o psicológico dos desejos, que sendo infinitos, não se coadunam com 

a finitude do homem, causando sofrimentos, tristezas e depressão, como já visto.  

Neste panorama, os filmes mostram-se como auxiliares do processo 

educacional, na medida em que muito de seus roteiros imitam a vida, servindo, em 

contrapartida, para que a vida aprenda com esta arte, ao debatê-la. Com este 

objetivo instituem-se objetivos pedagógicos coerentes com o desenvolvimento do 

pensamento reflexivo nos assistentes, sendo necessário distinguir seus diversos 

conhecimentos, que embora pessoais, obedecem a padrões culturais. A diversidade, 

tão mal propalada em outros meios, é bem vinda ao trazer para a discussão padrões 

distintos, colaborando na obtenção de uma visão crítica das cenas, buscando 

significados presentes no enredo, mas não raramente escondidos à maioria dos 

assistentes, principalmente os que ali estão em busca de simples lazer.  

Na elaboração do objetivo buscam-se, além dos conteúdos programáticos 

que se servirão do filme como meio pedagógico, também as virtudes da educação, 

tais como a fidelidade, laboriosidade, magnanimidade, responsabilidade, respeito, 

fraternidade, que se objetiva serem descobertos pelos diálogos, ou as diferentes 

influências filosóficas exercidas sobre as decisões humanas, tais como: a razão no 

comando da afetividade, o sentido da vida, a formação humana etc.  
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Nada impede haver múltiplos objetivos, fato que acrescenta riqueza à 

estratégia e mantém a atenção à moderação até o final do programa, eliminando as 

cansativas repetições em torno dos mesmos conceitos até o final da película. 

Importante, na escolha do filme que dará suporte aos objetivos traçados, é eleger 

cenas com maior potencial de gerar debates, ou seja, ricos em dilemas que exijam 

decisões e demonstrem valores coadunáveis ao objetivo traçado, cuja falta de 

reflexão dificulta sejam descobertos de imediato.  

Tais cuidados estão presentes nas cinco fases do pensamento reflexivo de 

Dewey (1959), já tratados anteriormente: a) O que se quer ensinar, como conteúdo 

programático e o que se quer educar, como as virtudes. b) Buscar cenas decisivas. c) A 

formulação de hipóteses por parte do mediador. d) A intelecção dos assistentes frente 

às outras soluções propostas. Por exemplo: Imagine-se um personagem cuja plateia 

qualifique-o como egocêntrico, mal educado e soberbo. Quando ele pisa em uma 

grande poça de água, encharcando seu sapato, todos gargalham. A hipótese é que 

todos concordam que o riso nestas condições é natural. O moderador interrompe o 

filme e pede uma análise do riso instintivo, contrapondo-o à pergunta: por que vocês 

riram? Sente-se logo o desconforto de se reconhecer que rir da desgraça alheia é algo 

indevido. As respostas variam entre um “foi engraçado” e “bem feito” e evoluem para o 

verdadeiro motivo: “o cara é um chato, soberbo, etc.”. O moderador reforça o ponto de 

que pessoas como ele são também assim reconhecidas na vida real e pergunta: e 

quem gosta de ser assim? A intelecção formada certamente não impedirá que as 

pessoas voltem a rir, até porque a cena é hilária, mas servirá de base para a formação 

pessoal dos que, não querendo que tal fato lhes aconteça, recordem o valor do respeito 

devido ao próximo, forçando uma ampliação do conhecimento existente através de uma 

associação ética. e) A verificação da hipótese, o que se logra apresentando novas 
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proposições que desafiem as anteriores, até ao final do filme.  

O uso de dicotomias ao estilo sim ou não nas perguntas centraliza em uma 

única linha de discussão os dois pólos, impedindo que a multiplicidade de opiniões 

desvie o debate do objetivo principal: revelar pelo educere eventuais desvios 

perceptivos, adquiridos na informalidade de seus desenvolvimentos pessoais, que 

estarão sujeitos à reparação por um novo educare com intencionalidade educativa, 

realizado pela provocação da lógica dedutiva, nunca imposta. É normal uma divisão na 

plateia, eis que representam conhecimentos e circunstâncias distintos. A querela deve 

ser incentivada pelo mediador, de forma sutil, ao colocar exemplos ou suscitar outros 

conceitos distintos aos debatidos, em um processo de intelecção contínuo a desafiar, 

pela afetividade e transcendência, conceitos arraigados em cada consciência.  

Importante frisar que o objetivo não é chegar a uma conclusão “certa”, mas 

preparar a plateia para as cenas futuras, cujo processo de parada, questionamento e 

debate acrescerá mais teorias fornecidas pelo moderador e mais experiências, 

ajudando aos assistentes a reforçarem ou duvidarem de seus próprios conceitos.  

Durante o exercício, rejuvenescem-se velhos conceitos, principalmente os 

morais, recebidos no seio da família, adormecidos desde há muito, embora presentes 

no inconsciente. O processo se repete até o final, quando as eventuais decisões 

tomadas em cena serão confrontadas com as propostas pelos assistentes e 

comparadas com as consequências. Isso permite a adequação do conhecimento aos 

atos da vida dos assistentes, muitos deles cambiados no decurso do filme, não por 

imposição, mas pelo redirecionamento do conhecimento absorvido de forma natural, 

sem guias. 

A estratégia enfatiza processos mentais e habilidades cognitivas necessárias 

à adaptação do homem ao meio social, pois ao se viver a vida do outro nas cenas, 
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assume-se que aquela vida poderia ser a sua. Se o aluno, em assim agindo, 

modelar-se ao procedimento reflexivo, ocupará o centro do processo pedagógico, 

habilitando-se, pela continuidade, em deixar de ser sujeito do conhecimento para 

transformar-se em pessoa, livre e responsável para decidir pessoal e socialmente. 

Isto porque o humanismo busca educar um ser humano em constante processo de 

descoberta, de si e do mundo que o cerca. Segundo Sierra (2008), a tarefa do 

educador não é acabar com o erro, porque este é inerente à imperfeição da natureza 

humana. Ao contrário, deve-se buscar a verdade que será a luz que conseguirá 

dissipar a escuridão do erro, da mentira e do equívoco. Um educador que mata erros 

não passa de um dialético em iminente risco de converter-se em sofista.  

Os filmes são meios de manifestação de interesse pelo conhecimento de per 

si, em seu sentido mais amplo, fomentando a descoberta de potencialidades para 

modificação da própria prática vivencial. A escola – um dos vários lugares de 

aprendizagem – deve despertar a pessoa para a prática autônoma, em atitudes de 

autoavaliação e de criatividade. Naquele espaço ocorre o encontro da pessoa com o 

professor e com seus iguais, também únicos e autênticos, gerando momentos de 

influências, em uma relação dialógica centrada na pessoalidade, pelo que não seria 

estranho afirmar que neste contexto o conjunto de técnicas a que se está 

acostumado na direção da educação assuma papel secundário.  

Os filmes34, ao narrarem episódios cotidianos, despertam os assistentes 

para o sentido que dão à vida, sua função pessoal no mundo e no como eles 

impactam outros seres humanos, sendo por eles impactados. Neste contexto 

                                            
 
34  Como exemplo, narra-se em documento anexo uma possível moderação com A Vida é Bela . 

Frise-se que nem todos os conteúdos programáticos serão discutidos dentro de um programa, 
tendo o mediador que eleger os mais interessantes. 
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assimilam-se as sucessivas consequências advindas das decisões, certas ou 

erradas, dos personagens ao longo da vida retratada em duas horas de sessão.  

 
 

4.2 O EDUCERE AD EDUCARE DOS PACTOS MORAIS 
 
 

Há também outra forma de se fomentar o EDUCERE AD EDUCARE em sala 

de aula, através da proposição e instrução de um Pacto moral com fins 

pedagógicos . O Pacto é ancestral, lido na Bíblia como meio de aproximação de 

Deus e o homem por excelência, pois dada as dimensões de ambos, impossível ao 

segundo receber favores senão pela voluntária condescendência do primeiro, o que 

se fez por Pactos. O primeiro denominou-se Pacto de obras,  ajustando que a vida 

prometida a Adão estava condicionada à sua perfeita obediência. Com a queda de 

Adão, a piedade divina deu origem ao Pacto da graça ; neste, Deus, livremente volta 

a oferecer a vida pelo perdão, através de Jesus Cristo, e em troca, exige Fé.  

No vernáculo (FERREIRA, 2004), o Pacto significa: "ajuste", "convenção" ou 

"contrato". Cotidianamente, convenção remete a acordos entre nações; contrato tem 

função onerosa, e o ajuste exprime atos voluntários, bem sempre onerosos, sem 

necessidade de leis para geri-los, coadunando-se melhor ao que aqui se narra. 

A estratégia do Pacto Moral obedeceu às cinco fases do pensamento 

reflexivo em Dewey (1959). Os sujeitos da experiência eram, além da turma de 23 

universitários (média superior a 26 anos) que buscavam formarem-se como 

Tecnólogos em Comércio Exterior na grande Curitiba, também o professor (este autor) 

ocupando, em relação à experiência, um papel secundário ao atuar como mediador 

dos alunos. O curso Tecnólogo em Comércio Exterior visa suprir de teorias e 

qualificação ao profissional possuidor de experiência, mas sem graduação. A 
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disciplina era Direito Internacional (60 h) e o professor, apesar de labutar na área e 

possuir experiência em cursos livres de formação humana e na pós-graduação, neste 

caso fazia sua estreia na graduação. O conteúdo programático era extenso, exigindo: 

 
Conceitos de homem como gerador de obrigações. Direito pátrio e 
internacional. Direito e justiça, fontes de direito, confronto da ordem jurídica 
centralizada e descentralizada. Fundamentos do Direito Internacional 
Público, Tratados internacionais: Ética e princípios do Pacta sunt servanda 
& boa fé. Convenção de Direitos Humanos e de Varsóvia. Costume 
internacional: princípios gerais de direito. Lei no tempo e espaço. 
Instrumentos de Interpretação, Jurisprudência e Doutrina; Analogia e 
Equidade. ICC – Incoterms, Fretes e seguros. Personalidade internacional: 
Estado e as Organizações internacionais. Responsabilidade internacional: 
Garantias e contratos.  

 
Evidentemente, 60 horas é pouco tempo para tão exigente programa, tendo 

em vista que estes alunos não estão afetos à área do Direito e grande parte do 

conteúdo supõe um conhecimento básico que ocupa dois semestres das Faculdades 

específicas para ser fornecido e entendido pelos futuros profissionais do Direito.  

 Inexperiente e receoso, o professor, durante a semana acadêmica, acercou-

se de seus colegas que o precederam para levantar detalhes como homogeneidade 

intelectual, grau de comprometimento e cooperação. A surpresa veio em forma de 

lamentação, em vista da rudeza de tratamento, indisciplina, falta de comprometimento 

e baixo índice de cooperação. As conversas muitas vezes impediam a aula, irritando 

alguns professores. Os horários não eram cumpridos e pedidos de abono de presença 

eram constantes. A diversidade acarretava baixo índice de compreensão, forçando os 

professores a cuidar do vocabulário para serem entendidos. Avaliações discursivas e 

resolução de problemas eram problemáticas e os professores queixavam-se das más 

avaliações recebidas, delegando a causa ao fato de serem severos. 

No meio de tantas queixas, percebe-se a convergência aos atos de 

indisciplina, incompatíveis em uma turma de universitários supostamente maduros. 

Entende-se, portanto, necessário discorrer sobre o conceito de indisciplina, que 
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segue atrelado à noção de disciplina. Garcia (2000, p. 51-52) sugere duas matrizes 

latinas ao termo: discipulus e disco (verbo); este, comumente traduzido por aprender 

ou tornar-se familiarizado, derivando o sentido de disciplina como seguir ou 

acompanhar, acepção mais utilizada. Outro conceito é o que diz caber ao professor 

ser o produtor e o comunicador das normas sociais impostas em sala, prescrevendo 

posturas (poder), muitas vezes desconhecendo as necessidades dos alunos, 

gerando reações lidas ou entendidas como indisciplinas. (ESTRELA, 1995, p. 65) 

A indisciplina origina-se na liberdade humana, e Aquino (1996, p.141), citando 

Arendt (1972), faz notar como o confuso homem contemporâneo associa liberdade 

com vontade, supondo ser a primeira o domínio interno da segunda, divorciando-a da 

visão política ao misturar liberdade e livre arbítrio em uma escolha que julga e decide 

as duas coisas. Ao afastar a liberdade do relacionamento político, passando a articulá-la 

com a vontade, os homens se arredam do mundo exterior e juntam conceitos de 

autonomia, soberania e tirania em uma única expressão: Eu quero! 

 A consequência é um indivíduo socialmente inadaptado, com carência de 

padrões morais, gerando recalcitração – ao conhecer através do sofrimento (educare) – 

e mais indisciplina, formando o círculo vicioso. No entanto, conhecer não se resume em 

ter acesso a informações, mas em julgá-las através da intelecção, local aonde 

entendimento e juízo são preponderantes. Isto porque conhecer não consiste apenas 

em olhar, mas em entender e julgar, duas fontes imanentes da transcendência 

(HENRIQUES, 2009, it.4) que traduzem o desejo do homem em conhecer. Uma prática 

pedagógica, ao gerar questionamentos particulares (disciplina & indisciplina), também 

fomenta outras que induzem a pessoa a transcender seus limites, e opõe-se à rebeldia, 

internamente no ser, pela motivação de sua própria volição.  

Esta teoria foi usada na formação do Pacto moral que será narrado 
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posteriormente em capítulo próprio, pois o primeiro julgamento feito pelos 

comandados é sempre o comportamento moral dos que sustentam a autoridade. A 

correspondência moral como fonte de aceitação (disciplina) ou rejeição (indisciplina) 

de atos pessoais é manifesta no filme Clube do Imperador  (2002, ver subitem 2.6.3). 

 Constatadas distorções entre o discurso e a prática do líder, questiona-se a 

autoridade, fruto da insegurança gerada pela sensação de vulnerabilidade 

experimentada diante de uma ameaça real. Para Llano Cifuentes (1997, p. 6), a 

insegurança designa a sensação de se estar permanentemente exposto a um perigo 

vago, indefinido e impreciso. É causa da ansiedade, surgida quando o homem não 

encontra os elementos necessários para defender sua fragilidade. Sua origem é a 

falta de vivência, chamada pelos alemães de Geborgenheit, ou amparo afetivo, que 

em sua expressão mais genuína traduz-se pelo amor paterno-maternal (id., p.36).  

Tal carência carreia heteronomia, pois a consciência da obrigação ou do 

caráter necessário em uma regra supõe um sentimento de respeito à autoridade do 

outro (dever-ser). Já na autonomia, leis e regras são opções que a pessoa faz na 

sua convivência social pela autodeterminação, ou seja, são frutos de sua vontade.  

A narração do Pacto pelo moderador está posto no próximo capítulo e pela 

análise de conteúdos se buscará categorizar com olhar analítico, as conexões dos 

acontecimentos que impactaram afetivamente na proposta do Pacto, permitindo a 

aceitabilidade das explicações fornecidas nas narrativas dos alunos. É assim que se é 

capaz de chegar à compreensão dos atos louváveis ou os culpáveis de suas histórias, 

pois lembra Sertek (2009, p. 17) que “[...] as narrativas conferem, sobretudo, as 

conexões, a coerência, o significado e o nexo entre os acontecimentos”. E não só isso, 

mas o processo também permite perceber como as motivações de adesão, a princípio 

externas, foram evoluindo para a interna e, em alguns, casos chegam à transcendente.  
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5 PRÁTICAS EDUCATIVAS AUXILIARES À EDUCAÇÃO INTEGRA L 

 
5.1 BASES TEÓRICAS DO PACTO E DA PALESTRA COM FILME 

 

A primeira estratégia trata da moderação em debates sobre cenas de filmes 

comerciais na função múltipla de passar conteúdos mesclados ao enredo escolhido, ao 

mesmo tempo em que estimula a dialogicidade decisiva da plateia sobre os episódios 

vividos em tela. A segunda é a proposição de um Pacto moral35 com fins pedagógicos, 

a unir, voluntariamente, alunos e professor, em obrigações mútuas.   

Ambos os processos mostram qualidades proporcionadoras da catarse, ao 

conceber a tragédia como transformadora do medo e da piedade em prazer estético, 

sem riscos, pois as emoções trazidas na representação artística não contêm forças 

nocivas (ARISTÓTELES, 1966). Tal fato estimula o consultar particular das 

experiências dos participantes que, pelo educere (tirar; extrair), dá a conhecer suas 

orientações racionais a serem justificados em plenário, base para o diálogo com fins 

educacionais. Nos processos, afora o repasse visível dos conteúdos programáticos, 

atua-se também na educação invisível da honra, responsabilidade e ética, ao 

provocar estas inquietações nas tomadas de consciência das ações (alunos e 

professor), dentro e fora da sala, ao fomentar, pela vivência, práticas sociais como o 

respeito, veracidade, senso de responsabilidade, fidelidade e generosidade. 

As experiências têm base no EDUCERE AD EDUCARE36 e pretendem 

revelar o quanto esta abordagem está apta à instrução e ao ensino de conteúdos, 

aliada à educação ética, mitigando omissões na educação básica e incrementando, 

além de habilitações ao trabalho. Não só isso, mas também a percepção do valor 

                                            
 
35  O conjunto das nossas faculdades morais; brio, vergonha.  
36  Educar (tirar de) para Educar (colocar em), ou seja, conhecer pela exposição voluntária (educere) o 

que foi captado pelo aluno (critérios morais) nas situações educativas que compõem sua experiência, 
para que o debate com seus pares os oriente na direção do bem (educare), corrigindo dubiedades. 
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social das profissões, pressuposto da sociedade organizada, onde as funções são 

distribuídas e contribuem ao bem comum: “A profissão é algo mais do que um simples 

convenio mutuo entre duas ou mais pessoas que se necessitam, pois a profissão 

serve ao indivíduo, mas beneficia à comunidade”. (BULLA PINTO, 1988, p. 17).  

Trata-se de esmiuçar a capacidade de conhecer, o que demanda uma 

disposição de servir ao outro como fundamental à sua existência, de forma 

remunerada ou não, conforme a necessidade do donatário assim o exija, pois só se 

ama aquilo que se conhece. Mais do que referências a progressos concretos, alude-

se à pessoa do estudante como um todo, ainda que por diversas manifestações.  

Assim, com base nas teorias educacionais que visem à formação integral da 

personalidade em seus cinco âmbitos, já esmiuçado, narra-se o funcionamento do 

ferramental e depois as experiências efetuadas, para que os conteúdos sejam, 

afinal, apurados e analisados. 

Gagné (1974 citado por PORTILHO, 2009, p.31) vê um encurtamento na 

educação adulta pela maior riqueza de linguagem: “Neste tipo de aprendizagem, é 

comum ser utilizado um estilo de aprender por analogia, ou seja, aquela 

aprendizagem que nos permite relacionar ou encontrar semelhanças nos fatos e nas 

situações estudadas”. Portilho (2009, p. 33) diz que o psicólogo Bandura nos ajuda a 

perceber a importância das interações sociais na aquisição da aprendizagem, quando 

propõe a sua Teoria Social Cognitiva, que regula conduta por três sistemas: "1) Um 

controle que vem dos estímulos antecedentes, sejam eles incondicionais, condicionais 

ou discriminativos; 2) Outro controle proveniente das conseqüências do ambiente; 3) 

Um terceiro controle constituído pelos processos cognitivos mediadores." 

Nota-se o vínculo com o descrito (Quadro 6) por Benigno Freire (2003): o 

item 1 de Bandura trata do campo biológico (instinto), o 2 do psicológico 
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(sensibilidade e desejos) e o 3 do noológico (vontade). Portilho (2009, p. 33-34) 

conclui, então, que “[...] a regulação cognitiva determina que os sujeitos, diante de 

eventos externos, observem, atendam, percebam, avaliem, armazenem e 

simbolizem as lembranças da memória”. Estes detalhes são observados no relato de 

experiências, como método científico, nas estratégicas das moderações com filmes 

e na instrução do Pacto moral, pois como alerta Bandura (1988 citado por 

PORTILHO, 2009, p. 34): “afortunadamente a maior parte da conduta humana é 

aprendida pela observação, mediante modelagem.” As estratégias seguem este 

conhecimento, presente na concepção de educação integral, ao buscar reconstruir 

experiências, corrente filosófica pragmatista da qual Dewey foi proeminente. O 

aprendizado ocorre ao atuar, ouvir, vivenciar, debater e relatar experiências 

ocorridas dentro e fora e classe de aula. Pozo (2000 citado por PORTILHO, 2009, p. 

66) lembra que: 

 
A representação que temos de uma atividade pode ser modificada por 
novas conexões, simplesmente oriundas das unidades de informação ou 
por mudanças na organização dinâmica da nossa memória, na motivação 
ou na atenção, como decorrência do movimento mecânico do sistema 
cognitivo. Mas além do aspecto mecânico, o sistema cognitivo humano é 
parte de um organismo, sujeito à sua própria dinâmica de mudança, capaz, 
entre outras coisas, de refletir conscientemente sobre suas próprias 
representações e modificá-las quando necessário. 
 
 

A moderação, ao desafiar conhecimentos, provoca diálogos de diferentes 

percepções sobre dilemas que geram vias opostas entre os assistentes, onde o 

moderador contribui formulando outros questionamentos seguintes a cada nova 

solução. Este pensar e repensar compõe-se de atos de intelecção (âmbito intelectual) 

necessários ao entendimento, processo que exige objeto possível e sujeito capaz 

(âmbito físico), possibilitando a aquisição do saber. É fundamental a percepção de 

algum valor pelo aluno (âmbito afetivo) no debate criado que aguce o seu desejo de 

conhecer, de tal forma que mova sua vontade (âmbito transcendente) a adquiri-lo. O 
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processo completo permite a cada qual o poder de questionar reflexivamente suas 

convicções, realinhando-as, modificando-as ou fortificando-as, repetidas vezes. 

O mesmo ocorre no Pacto moral, pois como nos filmes, é um meio a unir as 

visões dos participantes a mover suas vontades pelo sentido de justiça, presente em 

todos, ainda que adormecidos em muitos. O que se visa é acordá-los, através da 

evolução dos âmbitos de desenvolvimento, para que adquiram experimentalmente um 

saber que os habilitarão a reconstruí-la no futuro. A investigação compõe-se de 

comportamentos captados pelo moderador, que tanto pode narrá-los quanto solicitar 

que a turma o faça, pois lembra Polkinghorne: “[...] as narrativas explicativas são 

retrospectivas.” (1988, p. 170). 

Ressalte-se que os comportamentos colhidos perdem em importância frente 

ao resultado final, que precisa transparecer a absorção das habilidades pretendidas. 

Visa-se perceber se o caráter social das profissões foi alvo de intelecções no 

repensar da vida em sociedade, educando os cinco âmbitos pela educação integral.  

O uso do saber depende das circunstâncias e liberdade do aluno, pois assim 

como uma andorinha não faz verão, tampouco uma experiência mudará 

personalidades formatadas desde idades tenras. Espera-se dotá-los de elementos 

que os ajudem nas decisões futuras, pois para atingir o máximo das potências deve-

se controlar a si próprio, responsabilizando-se por suas ações. Isto o faz sentir-se 

respeitado enquanto pessoa pela valorização da sua individualidade e experiência 

de vida. Os resultados, portanto, não se reduzem à transcrição de relatos, mas da 

análise sobre o desenvolvimento destes dentro do rigor próprio da ciência, eis que 

ambas as estratégias – filmes e Pacto moral – fundamentam-se no respeito à 

liberdade; pelo que a evolução percebida na narrativa é uma excelente forma de 

verificação da eficácia da ação, desde a escolha do filme ou do objeto do Pacto. 
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Passa-se à narrativa das práticas que orientaram esta pesquisa visando 

verificar a possibilidade de se humanizar orientações por meio do aprender-fazendo, 

utilizando-se, para tanto, dos filmes e da formação do Pacto moral, pois com a 

evolução social e a multiplicidade de conhecimentos cresceu a necessidade pessoal 

e coletiva, dificultando uma educação monometódica. O que se pretende é descobrir 

se experiências com filmes e a formação de Pactos são ferramentas válidas ao 

auxílio da educação nas três dimensões motivacionais – Biológica, Psicológica e 

Noológica – e em seus cinco âmbitos: físico, intelectual, afetivo, transcendente e 

social, sendo que este último não é objeto principal das atividades, mas deverá 

aflorar nos participantes, naturalmente. Espera-se comprovar que, pela educação 

afetiva e transcendente em pessoas já razoavelmente desenvolvidas física e 

intelectualmente, se fazem brotar (educere) e assimilar (educare) conceitos morais e 

éticos nos alunos. 

Rememora-se que a absorção de um conhecimento não significa que o 

aprendiz se condicione a praticá-lo, como ser livre que é. Buscam-se indicações de 

alocação do saber, pelo aluno, em sua memória, como base de intelecções futuras. 

 

5.2 A ATIVIDADE COM FILME COMERCIAL  
 

 
Tratou-se de uma palestra com o título O profissional reflexivo: a ética da 

Areté, ministrada para públicos distintos para os fins desta pesquisa: a) uma turma 

de Formandos (2010) da UFPR, a pedido de um professor; b) associados do 

Rotaract Club, organização internacional de jovens – público heterogêneo, entre 18 

e 60 anos – que promove prestação de serviços à comunidade; c) uma turma de 

graduação em Pedagogia de uma Universidade do México, que mantém Campus 

em Curitiba, associada ao Colégio Everest. 
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5.2.1 Narrativa da palestra e moderação do filme 
 

A palestra tem como base uma paráfrase de Lauand (2010), que se inicia 

com a pergunta: Que fundamento ético norteava os antigos? Píndaro responderia: O 

próprio ser do homem, presente na frase "Torna-te o que és!". Mas, como se tornar 

aquilo que já se é? Transcendendo. Indo além do poder ou não poder de uma 

educação informal em busca do devo ou não devo essencial ao homem, caminho de 

sua realização. Lauand (2010) cita Josef Pieper, pensador alemão que reuniu em 

uma palavra − selbstverwirklichungsvorgang − o que se entendia, ancestralmente, 

como moral: um processo de autorrealização apontando para o máximo do que se 

pode ser enquanto homem – a excelência!  

O mesmo conceito, quando tratado por Lewis (2005), é o formador do Tao – 

presente no Oriente e no Ocidente. Não basta viver, mas há de se atingir a 

excelência e a plenitude do ser, que se dá pelo ensino, instrução e educação, esta 

última, na ética das virtudes (em latim virtus; em grego, Areté). O mesmo objetivo é 

expresso na C.F/88: formar ao homem plenamente, de verdade: ser e excelência!  

No entanto, lê-se em Enguita (2004), como se contraria o desejo da nação:  

 
A crise da família e da comunidade como instituições de custódia é também, 
em parte, sua crise como instituições socializadoras. E aqui confluem outros 
processos similares, como os que afetam a aprendizagem e a religião. Em 
todos os casos, instituições que antes compartilhavam a socialização (a 
domesticação, o disciplinamento e a moralização, para ser mais preciso) 
das crianças, agora desaparecem, retraem-se, inibem-se ou simplesmente 
perdem a eficácia a este respeito, fazendo com que aumentem, por mera 
exclusão, a necessidade e a carga relativas à escola. (p. 65) 

  

A consequência é a dissociação da ética pela dissociação da educação 

ampla (incluindo ensino e instrução). Isto porque a Areté define a função específica 

de algo em seu grau máximo, cujo alcance necessita potência e experiência, pois: 
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A Areté da semente é germinar e dar frutos, a Areté do sal é dar sabor, a 
Areté do goleiro é o reflexo certeiro; um sal insosso não é sal; semente que 
não germina ou dá mirrado fruto não é semente de verdade; goleiro sem 
reflexo não é goleiro. (LAUAND, 2010, p. única).  

 

Se qualquer qualidade admite graus, o superlativo é o grau da Areté: a 

posse da virtude! Este saber nunca foi contestado na Grécia Antiga, sendo que a 

contribuição de Píndaro e Sócrates ao conceito foi jamais duvidar dele, mas 

introduzir a pergunta decisiva: o que é a Areté do homem, enquanto tal? Trata-se 

aqui do elemento de união de todos os homens, o ponto de partida que ocorre 

apesar de suas cabais diferenças de dons, sexos, profissões e compreensões, que 

são meros acidentes em sua humanidade. Por isso se pergunta: semente que é 

semente germina; sal que é sal salga; homem que é homem... o que? Não chora, 

como diziam os avós? Brincadeiras à parte, é desta pergunta-chave trazida por 

Laund (2010) que nascem os principais questionamentos básicos a serem 

respondidos por todos os homens: “o que é ser homem? o que é a excelência, a 

virtude? Pode-se ensinar a virtude? Como encaminhar-se para esse ultimum 

potentiae?” Tornando-se aquilo que se está chamado a ser. Torna-te aquilo que és!  

Esta é a fonte do Humanismo como ciência filosófica, de Platão e Aristóteles 

a Agostinho e Tomás de Aquino – citando os extremos –, todos voltados para essa 

problemática que tanto a filosofia quanto a literatura buscam respostas. Lewis (2005, 

p. 69) dizia que somente desde o Tao, na condição de partícipe destes conceitos, é 

que se pode entendê-los e assim captar, de fato, tanto a Comedia de Dante quanto 

o “to be or not to be” de Hamlet. É provável que todos reconheçam a frase, mas 

poucos a compreendem in totum37, por estarem fora do Tao e, portanto, por não 

estarem aptos a vivenciá-lo. 

                                            
 
37  Locução Adverbial: em geral, no todo, totalmente.  
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Só há duas possibilidades: ou somos espíritos racionais obrigados para 
sempre a obedecer aos valores absolutos do Tao38, ou então não passamos 
de mera natureza a ser manuseada e esculpida em novas formas para o 
deleite dos mestres, que por sua vez serão motivados unicamente por seus 
impulsos naturais. Somente o Tao é capaz de prover uma lei de ação 
humana comum que possa abarcar legisladores e legislados igualmente. 

 

A hesitação de Hamlet não reside em fazer ou não, mas na dúvida de que 

aquela ação irá conduzi-lo à realização pessoal (a excelência) ou à frustração: to be 

or not to be, that’s the question! E esta sempre foi a questão ao longo dos séculos. 

Entretanto, o racionalismo se volta contra ela, travestindo-a de relativa. Com 

a permissa venia de seus seguidores, que em vista da frouxidão de seus princípios 

carreiam muitos seguidores, há de se discordar de suas convicções, que taxam 

qualquer diferença de elitismo, sem se aprofundarem nas reais diferenças existentes 

entre os seres humanos – que clamam por soluções específicas –, pois quando se 

defende a autorrealização, busca-se que as pessoas caminhem para o máximo 

daquilo que elas podem alcançar, não somente em termos materiais (acessórios ao 

Tao), mas também no que está presente na essência humana: sua corporalidade, 

racionalidade, afetividade, transcendentalidade e s ociabilidade. 

É de se frisar que nenhuma realização é alheia à criação das necessárias 

condições sociais para sua ocorrência. Isto só pode partir de discursos 

manipuladores e descompromissados com a verdade. Não se discute, desde o Tao, 

se a transformação da sociedade é ou não parte importante do processo. Isto é o 

básico e o mais esquecido segmento da sentença de Ortega y Gasset: "Yo soy yo y 

mi circunstância, y si no la salvo a ella no me salvo yo". Percebe-se que a 

circunstância é tão fundamental que tem o poder de fazer perder ao próprio EU. 

                                            
 
38  O autor chama por sua própria conveniência o Tao àquilo que outros podem chamar de Lei 

Natural, Moral tradicional, Primeiros Princípios da Razão Prática ou Primeiros Lugares-comuns, ou 
seja, a única fonte possível de todos os juízos de valor. (LEWIS, 2005, p. 42) 
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Em volta deste núcleo, concorda Lauand (2010), forma-se não apenas a 

tradição ocidental, mas também a oriental, pois, para Confúcio, a virtude decisiva é o 

ser plenamente homem (ren, em chinês / jin, em japonês) e o ideograma que o 

expressa indica um homem a dois: a abertura, a generosidade do homem de 

verdade (ibidem). Se pelo egoísmo ou injustiça tal comportamento não floresce, tem-

se o fei-ren (não-homem), o quase homem, a pessoa inumana. Lauand (2010) 

lembra como o tema (da excelência) está presente também na língua Tupi, segundo 

a qual, segundo a gramática, o superlativo (o máximo) agrega o sufixo eté ao termo. 

Assim, se yaguar designa diversos animais, de cachorro a onça, yaguAreté é a onça 

máxima, a mais feroz. Tal como a Areté grega, o sufixo -eté significa não somente o 

superlativo, mas também aquele que é de verdade.  

Curioso que o oposto se faz com o sufixo rana, que lembra o parecido (no 

sentido de falhado), fracassado (parece, mas não é). Se YaguAreté é a onça 

máxima, Yaguarana é o cão que foge de gato; Ibi-eté é a terra boa e fértil, enquanto 

ibirana, a estéril, a quem falta à virtude de terra. Em Tupi, então, o homem moral 

(bom) é Aba-eté (homem de verdade) e o imoral é Aba-ran (pseudo-homem).  

A arte mostra o tema na canção Yauaretê (álbum de mesmo nome) de 

Milton Nascimento. O homem, ao dialogar com a onça Yauaretê, roga-lhe (pois 

atingiu o máximo do seu ser onça - yauar-eté) que lhe mostre como ser-homem:  

 
Senhora do fogo, Maria, Maria / Onça verdadeira me ensina a ser realmente 
o que sou (...) / Vem contar o que fui, me mostra meu mundo / Quero ser 
yauaretê / Meu parente, minha gente, cadê a família onde eu nasci? / Cadê 
meu começo, cadê meu destino e fim? / Pra que eu estou aqui? (...) / Dama 
de fogo, Maria, Maria / Onça de verdade, quero ter a luz (...) / Me diz quem 
sou, me diz quem foi / Me ensina a viver meu destino / Me mostra meu 
mundo / Quem era que eu sou? (ibidem) 
 

Alentador ver em cena, contracena e crítica que as duas obras (em filme ou 

em livro) de maior êxito entre os jovens carregam esta sabedoria. Em Harry Potter , 
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quando Dumbledore, ao desvendar o que está oculto no roteiro, apoia-se em Tomás 

de Aquino e Shakespeare, para revelar: "It is our choices, Harry, that show us what 

we truly are, far more than our abilities” [São nossas ações e não nossas 

capacidades que nos mostram o que realmente somos]. (ibidem).  

Já o clamor que brota no peito do abaeté é o que o que faz ficar sem 

respiração quando se contempla a grandeza da missão a si confiada, visível nas 

cenas de O Rei Leão , quando o "torna-te o que és!" encontra sua melhor 

manifestação, sacando de muitos “aquele sumo que escorre dos olhos quando se 

aperta o coração, também conhecido como lágrimas!”. 

O texto acima narra a parte teórica da palestra, ao que se segue o seu 

clímax, que é tentar repassar o conteúdo para a vivência, ainda que virtual, 

utilizando-se para isso do drama ético presente em O Rei Leão  (1994). O objetivo é 

a mostrar a satisfação de se alcançar a Areté, que eleva a potência ao seu grau 

máximo ao longo da vida (filme). O drama mostra Simba, cuja vida é salva por Timão 

e Pumba:  

 
Timão : Quando o mundo vira as costas para você, você deve virar suas 

costas ao mundo.  
Simba : Bem, não é o que eu fui ensinado.  
Timão : Então, talvez você precise de uma nova lição. Repita depois de 

mim. Hakuna Matata.  
Simba : {Ainda fraco} o que?  
Pumba : Ha-ku-na Ma-ta-ta. Isso significa "Sem preocupações".  
Timão : Hakuna Matata! Que frase maravilhosa: Sem preocupações para o 

resto de seus dias  
Simba : Hakuna Matata?  
Pumba : Yeah! Este é o nosso lema. 
 
 

A partir deste momento, o palestrante, na função de moderador, pergunta: o 

que o convite feito pelos simpáticos amigos significa? Busca-se que os assistentes 

percebam que a resposta está no aburguesamento, no egoísmo e na indiferença. 

Um convite perene: recusar a estatura moral a que se está chamado! Isto porque 
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enquanto Simba cresce na doutrina do Hakuna Matata, em seu reino de direito, seus 

súditos sofrem a forte opressão de Scarf, irmão de Mufasa, usurpador do trono. 

 A vida de Simba sofre dois eventos significativos seguidos: o reencontro 

com Nala, sua amiga de infância, que em busca de comida vai além do reino; e a 

descoberta por Rafiki – o pajé – de que Simba vive, indo chamá-lo à 

responsabilidade, o que o faz desafiando a afetividade de Simba (sentimento de 

culpa por Mufasa), cuja figura é evocada através do convite a contemplá-lo no 

espelho d´água, dando início à recuperação Pindárica de Simba: torna-te o que és! 

 
Simba : Você conheceu meu pai?  
Rafiki : Correção... - conheço seu pai.  
Simba : Detesto dizer isso, mas... ele morreu. Há longo tempo.  
Rafiki : Noopp! Errado de novo! Ha,ha,hah! Ele está vivo! E vou apresentar-
lhe a você. Siga o velho Rafiki... 
Simba: Sem essa!  
Rafiki : Veja lá embaixo. (Simba em silencio e cuidadosamente obedece a 
Rafiki. Sobre a borda ele vê o seu reflexo na poça de água. Primeiro se 
assusta, talvez pela sua própria aparência madura, mas depois se dá conta) 
Simba : {Olhar decepcionado} Este não é meu pai. É meu reflexo.  
Rafiki : Nãooo! {com voz soturna} Procure mais fundo.  
(Rafiki ondula a poça distorcendo o reflexo transformando-o na face de 
Mufasa. {Um ruído de trovão é ouvido}. Você vê? {diz Rafiki baixinho...} ele 
mora em você... Simba fica maravilhado. {O vento aumenta e no ar a 
grande imagem da Mufasa se forma nas nuvens}. Ele parece estar em pé 
sobre as estrelas. A imagem, fantasmagórica, ganha contornos de cor e 
coerência.}  
Mufasa : {rompe o silencio e fala com voz de trovão}: SIMBA ... 
Simba : {Calafrios}, {gaguejando} Pai?  
Mufasa : Simba, você me esqueceu... 
Simba : {nervoso} Não. Como eu poderia {triste}?  
 
 

A resposta de Mufasa articula afetividade e transcendentalidade, dois 

momentos pindáricos essenciais para iniciar o programa de reconstrução moral: 

 
Mufasa : Não sendo quem você é, você me esqueceu! Olhe dentro de si 

mesmo, Simba. Você é muito mais do que aquilo que se tornou. 
Simba : {envergonhado} Como posso voltar atrás? Não estou acostumado a 

ser o que costumava ser.  
Mufasa : Lembre-se quem você é. Você é meu filho. Unico e verdadeiro rei. 
{A câmera fecha na face de Simba, banhado em luz dourada, mostrando 
uma mistura de assombro, medo e tristeza. A imagem de Mufasa, 
esmaece}...Lembre-se quem você é .  
{Mufasa está desaparecendo rapidamente nas nuvens. Simba corre nos 
campos tentando acompanhar a imagem.}  
Simba : Não. Por favor! Não me deixe.  
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Mufasa : Lembre-se...  
Simba : Pai!  
Mufasa: Lembre-se...  
Simba : Não me deixe...  
 
 

Impressionante como a emoção atinge os assistentes, cujas lágrimas 

escorrem pela face, perdem a fala e se mantêm ofegantes. A pergunta é: por que se 

sentem assim? Isto traz muitas oportunidades ao moderador, que neste caso 

preferiu sugerir que a resposta possa estar na poesia O Quase (parcial, sem grifos): 

 
Ainda pior que a convicção do não é a incerteza do talvez, é a desilusão de 
um quase. É o quase que me incomoda, que me entristece, que me mata 
trazendo tudo que poderia ter sido e não foi. Quem quase ganhou ainda 
joga, quem quase passou ainda estuda, quem quase morreu está vivo, 
quem quase amou não amou. Basta pensar nas oportunidades que 
escaparam pelos dedos, nas chances que se perdem por medo, nas idéias 
que nunca sairão do papel por essa maldita mania de viver no outono. A 
paixão queima, o amor enlouquece, o desejo trai. O nada não ilumina, não 
inspira, não aflige nem acalma, apenas amplia o vazio que cada um traz 
dentro de si. Preferir a derrota prévia à dúvida da vitória é desperdiçar a 
oportunidade de merecer. Para os erros há perdão; para os fracassos, 
chance; para os amores impossíveis, tempo. Um romance cujo fim é 
instantâneo ou indolor não é romance. Não deixe que a saudade sufoque, 
que a rotina acomode, que o medo impeça de tentar. Desconfie do destino e 
acredite em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que 
planejando, vivendo que esperando porque, embora quem quase morre 
esteja vivo, quem quase vive já morreu.  39 (WESTFALL, [2005?], grifos do 
autor) 

 

Linda, racional e reflexiva poesia, pois nada é mais decepcionante do que 

um quase, originário de uma heteronomia renitente dos que temem as 

consequências de seus atos, fato presente na educação pátria, pois quando alguém 

é quase educado (ensinado e instruído: físico e intelectual), não se é educado 

(afetivo e transcendente). Ao contrário, como visto na utilização da emoção que 

passa à reconstrução das cenas de O Rei Leão , percebe-se o grito da Areté a 

pulsar no coração, em uma prova do desejo do bem, que “[...] vem a ser a atividade 

da alma em consonância com a virtude, e, se há mais de uma virtude, em 

                                            
 
39  Autoria atribuída a Veríssimo, mas que em 31/03/05 em O Globo informa ser Sarah Westphal, 21 

anos, de Florianópolis que escreveu "inspirada por um menino que não me namorou, mas 
quase..." 
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consonância com a melhor e mais completa entre elas.” (ARISTÓTELES, 2006, p. 

27). 

Nesta pedagogia buscou-se fazer pulsar dentro de cada participante o 

Remember de Mufasa: “Não sendo quem você é... você me esqueceu.” Ora, Simba 

era naquele momento um "quase": rei, leão e filho – Um YAGUARAN!  

É necessário frisar que a adoção de uma educação reflexiva deve refutar 

reducionismos, fanfarronices e sentimentalismos para se capacitar a ajudar o 

amadurecimento do estudante. Há de lembrá-los, a cada geração, quem eles são de 

verdade: a espécie dominante. Superior porque possui liberdade e livre arbítrio, e 

que não se coaduna com a Lei do mais forte, da força bruta, da soberba e do 

orgulho, que rege o mundo hodierno.  

A palestra visou, além de passar conteúdo, no caso o conhecimento da ética 

da Areté, também despertar e alimentar, pelo experimento do filme, a potência de 

ser ABAETÉ, deixando de lado a tendência de ser ABARANA, ao se viver um quase!  

Ao final, foi solicitado que voluntários respondessem ao seguinte pedido: 

“elabore uma pequena redação sobre a palestra, conteúdo e filme. Faça com que 

seu texto apresente respostas aos quesitos: a) Como você vê o conteúdo da 

palestra e o filme inseridos na sociedade e na sua profissão? Explique. b) O filme lhe 

ajudou em algo? Explique. Teve algum ideal suscitado pelo filme? Explique.” 

 
 

5.2.2 Análise de conteúdo da palestra com filme 
 

 
Os dados foram recolhidos em três etapas: a) uma turma de 8 formandos de 

Agronomia em 2010 da UFPR; b) um grupo heterogêneo de membros do Rotaract 

formado de 9 pessoas; c) uma turma de pedagogia com 13 alunas. Submeteu-se o 

material à Análise de Conteúdo de Bardin (1977, p.105), que “consiste em descobrir 
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os núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência 

de aparição podem significar alguma coisa com o objetivo analítico escolhido”. A 

autora cita três polos a serem seguidos cronologicamente: preanálise; exploração e 

tratamento dos resultados (inferência e a interpretação). 

Após a fase 1, que consistiu na formação do “corpus” com os dados brutos, 

identificaram-se dados para compor o material estudado, fechando a primeira etapa. 

 

5.2.3  Explorando o material recolhido 
 

 
Os textos em bruto passaram pelo mesmo processo realizado anteriormente 

na análise dos dados oriundos do Pacto Moral. Anotaram-se as unidades 

conceituais relevantes e distintas para cada conteúdo, empregando-se a 

nomenclatura de letra correspondente ao estudante acrescida de números que se 

referem às unidades conceituais dentro de cada resposta (Est). Identificado as 

unidades conceituais, deu-se a pré-categorização denominando-a de pré-categoria 

(PC) a um conceito, representando o sentido em termos mais abrangentes, como 

nos âmbitos, seguido do numero sequencial que o identifica.  

No passo seguinte, numerou-se o conceito, atrelando-o ao aluno 

correspondente e a ordenação das categorias pela ordem de suas revelações, 

reunindo-as com as mais próximas para melhor compreensão das mesmas. Todo 

este processo foi descrito no quadro 9, conforme abaixo: 
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Fase 2.a) Destaques de pré-categorização seguida da  categorização. 

QUADRO 9 – LEGENDAS DE IDENTIFICAÇÃO 3 

Est Destaque de unidades conceituais de pré-categorização Cat 

Categoria PCF1 = “Vivenciar”  
A3 Na nossa vida profissional isso tem que ser lembrado. 1A 
B1 Tanto a palestra quanto o filme nos trazem 1B 
C6 O filme ilustrou muito bem o conteúdo 1C 
D7 Tem muitas coisas que a gente faz e com o filme a gente se identifica 1D 
E2 Isso pode ser bem materializado no papel de SIMBA 1E 
G1 Vejo o conteúdo da palestra e do filme, inseridos no contexto atual da falta da moral e da ética 1G 
H1 Uma realidade presente no nosso dia a dia 1H 

AA5 O filme ajudou a refletir sobre o meu comportamento atual e procurar aprimorá-lo. 1AA 
BB3 A vida nos ensina muitas coisas 1BB 
CC2 Olham para o passado e têm medo 1CC 
DD1 O conteúdo do filme diz totalmente o que vivo profissionalmente 1DD 

EE3 Trabalho com crianças portadoras de necessidades especiais e muitas vezes me deparo com dificuldade 
para responder aos pais com a verdade sem fazê-los perder a esperança e o empenho 

1EE 

GG4 Para o meu trabalho e para a sociedade há um questionamento: eu estou agindo da melhor forma? 1GG 
HH4 Os exemplos ficam muito mais presentes em nosso coração 1HH 
II5 Aprendi que o caminho até a verdade não é fácil, não é curto, não é rápido, mas é recompensador 1II 

AAA3 Na sociedade atual tem-se “esquecido” na prática os princípios básicos da moral e da ética, por isso é 
necessário tirar do coração 

1AAA 

BBB6 Me ajudou entender e vivenciar ao vivo e a cor o “dilema” interior que todos passamos na decisão de ser 
aquilo que estamos chamados a ser 

1BBB 

DDD1 O conteúdo da palestra e do filme inseridos na sociedade são uma verdadeira contribuição no seu 
desenvolvimento 

1DDD 

FFF1 Eu vejo isso principalmente na pouca capacidade que têm as pessoas de assumir o que têm que fazer.  1FFF 

GGG5 Ao utilizar o filme com a explicação foi possível ver e experimentar o que pode acontecer com o homem 
quando este se acovarda e não luta por ser o que é, e também como é possível com a ajuda de outros 

1GGG 

HHH7 A análise feita me deu uma nova visão sobre um filme que é dos meus favoritos. 1HHH 

JJJ2 Em uma sociedade marcada pelo desejo de liberdade e pela luta dos próprios direitos o egoísmo tornou-se 
o “valor” fundamental 

2JJJ 

KKK1 O conteúdo desta palestra e o filme são muito aplicáveis e concordes com a minha sociedade 2KKK 
LLL3 Não é difícil ver o tema da palestra inserida na sociedade. 2LLL 

LLL8 Na verdade, foi o que mais me ajudou a ver o conteúdo plasmado na minha própria vida, pois sempre se 
aprende muito com o exemplo, e mesmo sendo o exemplo de um personagem fantástico e fictício 

2LLL 

MMM3 Ver que o auditório é importante para o palestrante e que, quando interage, descobre que o público pensa 
e assim pode explicar o conteúdo partindo do mesmo nível 

2MMM 

Categoria PCF2 = “Catarse” 
A7 Estou me sentindo mais confiante para seguir na minha vida profissional. 2A 

B7 Encarar novos desafios, sendo consciente de que nossas escolhas terão efeitos que tanto podem ser 
negativos quanto positivos. 

2B 

C10 A vida é uma constante conversão 2C 
D3 A palestra consegue mudar as nossas opiniões, enxergar algumas coisas que agente sabe e não lembra 2D 
E5 Esse filme me fez repensar os meus conceitos, quem sou e o que quero ser 2E 
F1 O conteúdo exposto atinge os mais profundos desejos, medos da nossa alma 2F 
G7 Despertou de novo o ideal de continuar a levar aos meus pares a necessidade da formação continuada 2G 
H3 Com o filme vi que devo enfrentar os meus medos e chegar ao meu ARETÉ 2H 

AA5 O filme ajudou a refletir sobre o meu comportamento atual e procurar aprimorá-lo 2AA 
BB7 Vou buscar a ser um Abaeté e não um Abarana 2BB 
DD5 O filme me ajudou a ver o que realmente devemos buscar 2DD 
EE7 Este filme me suscitou o ideal de ser um líder que também sabe servir 2EE 
FF9 O filme mostrou-me que devemos enfrentar as responsabilidades e superar o medo 2FF 

EST Estudante + letras do alfabeto (A, B,C, identificando os formandos; AA; BB;CC, 
identificando os membros do Rotaract e AAA; BBB;CCC, para os alunos de pedagogia 

Respostas  Em ordem crescente ao lado da identificação do estudante. 
PCF1 

Vivenciar 
PCF3 

Experiência social 
PCF5 

Transcendência 
PCF7 

Percepção 
Pré 

Categoria  
Filme PCF2 

Catarse 
PCF4 

Reflexão social 
PCF6 

Intelectual reflexivo 
 Id

en
tif

ic
aç

õe
s 

Cat Categoria = numeral crescente(1,2,3) + identificação do aluno (A; AA; AAA). 
Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 Cat7 Respostas  
26 24 28 42 39 71 27 257 

10,12% 9,34% 10,89% 16,34% 15,18% 27,63% 10,51% 100% 
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GG8 Deve-se alcançar todas as respostas e fazer delas o ideal a ser perseguido 2GG 

II2 Poder ver os princípios e as adversidades da vida real em uma ficção possibilitou abrir meus olhos para o 
infinito leque de escolhas que posso tomar 

2II 

BBB8 A imagem do “macaco” iluminou-me na minha missão de ser professora. 2BBB 

DDD7 Um dos valores que aprendi foi o de seguir a consciência sem “dar as costas” para a vida quando ela a 
“dá” para você 

2DDD 

FFF9 O ideal de aceitar às pessoas pelo que são 2DDD 

GGG9 O ideal da superação e da confiança em si mesmo, esta muito bem representado e é possível vibrar com 
ele. 

2GGG 

HHH8 Enfrentar o passado e aprender dele é construir o futuro e tirar o máximo possível. 2HHH 

JJJ7 Refletir sobre esse tema e sobre seu imPacto na sociedade faz-me pensar que eu sou a primeira a ter que 
recordar minha identidade e minha missão 

2JJJ 

KKK5 Mexendo com o sentimento e suscitando esse ideal “Areté” que leva a uma mudança de vida 2KKK 

LLL9 

Pude identificar-me muito com o Simba nesta luta interior por querer viver eternamente “despreocupada”, 
no estilo Hakuna Matata, mas ao mesmo tempo sentir o chamado interior de comprometer-se a alcançar o 
ideal que estou chamada a alcançar, e que, apesar de ser muito duro o passo da decisão, é o que 
realmente levará a plenitude 

2LLL 

MMM7 O filme me ajudou a ter mais consciência de que quando redescobrirmos quem realmente somos, seremos 
capazes de fazer qualquer coisa e vencer qualquer dificuldade para poder alcançar nosso ideal/objetivo 

2MMM 

Categoria PCF3 = “Experiência social” 
A1 A palestra e o filme me ajudaram a perceber a diferença entre um líder e uma pessoa não líder 3A 
B3 As questões retratadas  3B 
C1 O conteúdo divulgado pelo Sávio é de grande interesse  3C 
D1 Bem interessante, pois vê que as coisas que você fala é verdade, é a realidade. 3D 

E1 Na sociedade em que estamos vivendo atualmente, os valores, a moral cada vez mais vem sendo 
esquecidos 

3E 

E6 Sou um recém-formado em agronomia, me preparei para trabalhar no mercado como consultor e perante 
as dificuldades fiquei meio desanimado 

3E 

F2 Explicita como somos capazes de ir muito mais além do convencional, de mostrarmos o nosso melhor 3F 

G2 Levando o homem ao individualismo, egoísmo e todas as espécies de “ismos” que ferem a sociedade e 
sobremaneira a juventude 

3G 

H2 São poucas as pessoas (incluindo eu) que têm coragem de tomar decisões dentro da ética e da moral sem 
medo das consequências 

3H 

BB1 Tanto o filme quanto a palestra me ajudaram a pensar melhor sobre tudo o que está ao meu redor. 3BB 
DD2 Trabalho na área jurídica 3DD 

CCC4 Poderíamos aplicar, ou melhor, reconhecer que algumas pessoas poderiam receber os sufixos da ética da 
Areté: “eté e rana” 

 

FF5 Creio que no momento estou passando por um momento de transição profissional. 3FF 
GG5 Eu estou trabalhando para ser um Abaeté? 3GG 
HH3 Muitas vezes os conceitos se perdem 3HH 
HH8 Mas não a educação como se tem visto, da “falação” descompromissada 3HH 

BBB7 Ou simplesmente abandonarmos aos nossos instintos, ao mais cômodo ou fácil 3BBB 
CCC2 Falta de claridade para definir os termos 3CCC 
EEE3 O filme me ajudou a visualizar a mensagem da palestra. 3EEE 
FFF2 Sempre estão dando as suas responsabilidades para as outras pessoas 3FFF 
GGG3 Dava para perceber um conhecimento de pedagogia, psicologia e espiritualidade, entre outros, muito rico. 3GGG 

III2 E o recurso a algo tão atual e que atrai tanto as pessoas, como é o filme. 3III 
III5 Perguntas que realmente o homem atual tem medo de responder 3III 
III7 E esta é uma palavra que o homem pós-moderno não gosta nada 3III 

JJJ8 Para então poder orientar outras pessoas a assumirem aquilo que são. 3JJJ 

KKK2 Eu sabia e estive lendo muitos livros sobre pedagogia e esse processo de educar � “educere”, tirar de 
dentro, mas na palestra e concretizando-a no filme, pude ver como fazê-lo, 

3KKK 

LLL5 Não sabe quem é nem para onde vai, e nem sequer tem o hábito de refletir e se perguntar sobre isso 3LLL 

MMM4 
O conteúdo achei muito interessante, pois para mim foi algo novo, não tanto a parte de introdução, mas 
mais na ética do Areté e o nexo que isso tem com o filme do Rei Leão, porque antes tinha a visão desse 
filme como que no início o mal ganha 

3MMM 

Categoria PCF4 = “Reflexão social” 
A3 Na nossa vida profissional isso tem que ser lembrado. 4A 
B2 A reflexão de quem somos, o que fazemos e quem podemos ser, quais nossas capacidades e virtudes. 4B 
C5 A visão principal é a superação dos limites 4C 

C12 Sobretudo com nosso semelhante 4C 
D2 Tem muitas coisas que agente tem medo 4D 
D5 Se sou ou não um Abaeté que pode auxiliar os outros 4D 
E3 O conteúdo da palestra nos serviu de guia – provocação – que é o que o macaco fez com o SIMBA 4F 
F5 É de fundamental importância relembrarmos todos os dias do nosso potencial de ajuda 4G 
G3 Daí a necessidade contínua na formação dos valores e virtudes do ser humano 4G 
G5 Lembrando-os que o homem é um ser que esquece 4G 
G8 Mostrando-lhes a necessidade de serem Abaetés, deixando de ser os Abaranas 4G 
H8 Amigos, pais, irmão e pessoas ao meu redor são de fundamental apoio 4H 

AA2 Necessário ter um comportamento leal e sincero com os seus semelhantes e principalmente com as 
pessoas de seu relacionamento direto. 

4AA 
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AA8 Para ajudar a todos no que for possível 4AA 
BB2 Na minha vida já conheci muitos falsos líderes e acabei me decepcionando 4BB 
BB6 Ele mostra tudo que na vida real também acontece. 4BB 
CC3 E precisam de conselhos para perder o medo. 4CC 
DD3 Preciso seguir a verdade e a justiça para poder ajudar o próximo 4DD 
FF3 Mas mais que isso, nos faz pensar no que realmente queremos 4FF 

FF6 Estou em busca de um caminho para que minha profissão caminhe no mesmo sentido dos interesses da 
sociedade 

4FF 

GG3 Fazendo com que nos coloquemos em nosso devido lugar 4GG 

HH2 Com palestras como essa, que mostram exemplos práticos dos conceitos citados, é possível mobilizar com 
muito mais imPacto os participantes para uma reflexão 

4HH 

HH6 principalmente quando se trata de algo que irá influenciar a vida de outros (como no caso da liderança), 4HH 
II4 Superar os desafios que todos vivemos em nossas vidas, em nosso cotidiano é algo que aprendi 4II 

AAA2 fazer com que a pessoa descubra quem ela é e atinja seu Areté 4AAA 

CCC3 A forma como começa a palestra é muito didática e ajuda a que todos estejam tendo o mesmo significado 
de um conceito. 

4CCC 

CCC6 Não pelo fato que podemos julgar, 4CCC 

DDD2 A perspectiva do conceito de homem, em sua integridade, os conceitos de ética, moral... são muito bem 
apresentados e compreensíveis, com uma dinâmica atrativa 

4DDD 

DDD5 Fazendo com que a pessoa saia com uma boa conclusão 4DDD 
EEE2 Os temas éticos e antropológicos são essenciais para as profissões (qualquer uma). 4EEE 

EEE4 Mostrou para mim a necessidade de ver a aplicação prática dos valores transmitidos (verdade, ética, 
identidade). 

4EEE 

FFF5 Cada um faz a sua própria definição desses termos e geralmente estão errados ou incompletos 4FFF 
FFF10 Assim ajudá-los o mais possível 4FFF 

HHH3 Por isso a questão do Areté é muito necessário e pode se tornar uma ferramenta excelente no trabalho de 
superação pessoal. 

4HHH 

HHH5 Mas essa luta não pode estar desligada de vida e das circunstâncias nas quais nos encontrarmos 4HHH 
III4 Já que esta toca a essência do coração humano: quem sou e para aonde vou? 4III 
III9 Esperança de que é possível ser algo na vida 4III 
III12 Tirar de lá o necessário para a batalha da vida. 4III 
JJJ3 Mas por que o homem que é por natureza um ser moral tem deixado de lado esses conceitos? 4JJJ 

KKK9 Da mesma forma me suscitou o ideal de fazer (e ajudar fazer) o mesmo com as pessoas com o quem eu 
tiver que trabalhar 

4KKK 

LLL4 Hoje, mais do que nunca, o homem moderno vive sem um sentido 4LLL 

MMM6 
Penso que o que falta para que nossa sociedade seja mais justa, leal e humana, é imprescindível dar ao 
homem o valor que ele tem, que ele descubra como é um ser especial e isso ele nem sempre conseguirá 
alcançar sozinho, por isso precisa estar aberto a escutar os outros, seja pai, mãe, amigos, esposo... 

4MMM 

Categoria PCF5 = “Transcendência”  
A5 Com isso tentar chegar ao meu máximo 5A 
B6 O dever de fazer nossas escolhas dentro da ética e da moral 5B 

C13 A atividade auxiliou muito na perseverança  5C 
C14 Em prosseguir esse árduo caminho rumo ao máximo. 5C 
D8 Querendo mudar algumas atitudes realizadas no dia a dia. 5D 
E7 Devo lutar pelos meus ideais e pelo que quero 5E 
F4 A capacidade que temos de ir muito mais além servindo a sociedade. 5F 
F6 Mudar e buscar nosso máximo. 5F 
G4 Em despertar nos jovens seus valores morais e éticos que sempre estiveram dentro de si, 5G 

G6 O filme me ajudou a ter ânimo na contínua luta para me tornar uma melhor pessoa com funções próprias 
na sociedade 

5G 

G8 Mostrando-lhes a necessidade de serem Abaetés, deixando de ser os Abaranas 5G 
H5 Atingir meu objetivo final de ajudar a ecologia do planeta 5H 
H6 O ideal é não ter medo 5H 
H7 Não desperdiçar oportunidades de atingir o meu potencial. 5H 

AA6 Saio com um ideal de aprimorar meus planos futuros 5AA 
BB3 Lutar pelo que a gente quer e não ter medo. 5BB 
CC5 E encarar a vida 5CC 
DD4 Alcançar o meu máximo como ser humano, como homem. 5DD 
DD5 E mesmo nas pequenas coisas dar o máximo de mim, 5DD 
EE8 Vindo a ser um Abaeté 5EE 
FF8 Para que tudo isso aconteça depende apenas de mim 5FF 
GG6 Eu me lembro de quem eu sou, fazendo que eu cumpra o meu dever-ser? 5GG 

II6 Na atualidade eu estou passando por muitas dúvidas, estou me questionando demais, refletindo sobre 
meus atos e tentando vislumbrar onde quero chegar 

5II 

BBB9 Ao final do filme senti impulso interior a viver com compromisso e responsabilidade minha profissão. 5BBB 
DDD6 E possa aplicar na sua própria vida a “ética do Areté”. 5DDD 
DDD8 Nos momentos mais difíceis, de dificuldades, manter-se perseverante e constante na opção. 5DDD 
DDD5 Suscitou em mim o desejo de ser coerente com a minha opção de vida 5DDD 
FFF8 O ideal de me formar muito bem para ser uma boa formadora e guiar às pessoas. 5FFF 
GGG6 Com esforço pessoal, seguir adiante e chegar a dar o máximo de você mesmo 5GGG 
GGG7 Me fez refletir sobre a necessidade, primeiramente de em minha própria vida, buscar conhecer-me e 5GGG 
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superar-me  
HHH4 Todos temos um máximo que alcancem e isso deve ser motivo de luta diária e consciente 5HHH 

HHH9 Assistir o filme comentado me deixou com muita vontade de superar minhas dificuldades e deixar-me 
ajudar por outros. 

5HHH 

III8 O filme suscita um ânimo, 5III 
III10 Fazer algo grande com a vida. 5III 
JJJ5 O homem esquece quem ele é, o que ele quer e o que está chamado a ser (Areté), 5JJJ 

JJJ9 Todos nós somos chamados a ser Reis do nosso próprio mundo e como o Rei Leão precisamos recordar 
(tirar do coração) a missão que estamos chamados a realizar 

5JJJ 

KKK3 Me animei e motivei para aplicar o “Areté” em mim e nas pessoas com que tiver oportunidade de trabalhar 5KKK 
LLL2 Saí da palestra realmente motivada a lutar por levar à plenitude o que eu estou chamada a ser 5LLL 

MMM8 Chegar ao máximo e ver que estou chamada a ajudar muitas pessoas a recordar quem são e a partir disso 
reconstruir a vida em base ao que são e assim chegarão a sua Areté. 

5MMM 

Categoria PCF6 = “Intelectual reflexivo” 
A2 Estas questões estão inseridas na sociedade e no dia a dia de cada pessoa 6A 
A4 Isso vai me ajudar a buscar melhor minhas qualidades 6A 
B1 A reflexão de quem somos, o que fazemos e quem podemos ser, quais nossas capacidades e virtudes 6B 
B4 Como o medo de mudança, o medo do novo é inerente a nós humanos 6B 
B5 Porém temos a capacidade de nos superar  6B 
B7 O ideal suscitado pelo filme refere-se ao fato de encarar novos desafios 6B 
B8 Sendo consciente de que nossas escolhas terão efeitos que tanto podem ser negativos quanto positivos 6B 
C4 Ttoda sociedade deve compreender os princípios pelas quais as decisões são tomadas, 6C 
C5 Para assim construirmos uma sociedade _ETÈ. 6C 
C9 O conjunto palestra+ filme ajudou muito 6C 

C11 Um exercício infindável de superação e preocupação 6C 

D3 Essa palestra consegue mudar as nossas opiniões, enxergar algumas coisas que agente sabe e não 
lembra. 

6D 

D4 O filme me ajudou a repensar na minha vida e na sociedade, 6D 
D6 O filme suscitou vários ideais, 6D 

E4  Este filme me mostrou a importância da decisão e de tomá-la, pois assim conseguiremos alcançar os 
ideais. 

6E 

E8 Ajudar os pequenos agricultores a serem auto-suficientes e onde buscar isso 6E 
F3 Acho que oportunidades como esta nos alertam do nosso potencial 6F 
F6 São nessas oportunidades que temos a grande chance de refletir, mudar e buscar nosso máximo 6F 
G7 Despertou de novo o ideal de continuar a levar aos meus pares a necessidade da formação continuada 6G 
H4 Através do passado, aprender e tirar proveito dos erros e aperfeiçoar os acertos 6H 
H7 Não desperdiçar oportunidades de atingir o meu potencial. 6H 

AA3 Temos que superar as nossas dificuldades para que possamos assumir nossas responsabilidades 6AA 
AA4 Atingir nossas metas previamente estabelecidas. 6AA 
AA7 Buscando encontrar as soluções mais adequadas 6AA 
AA9 E, sobretudo, assumir sempre meu lugar na sociedade 6AA 
CC4 O filme me mostrou como enfrentar meus medos 6CC 
DD6 Que é pra o nosso próprio bem 6DD 
DD7 Fazendo o que sabemos que é verdade, sem precisar que alguém nos diga 6DD 
DD8 Com a palestra e com o filme compreendi que devo buscar meu máximo 6DD 

EE2 É necessário ter um espírito de líder para saber dizê-la [VERDADE] sem perder a confiabilidade e o apoio 
daquele está ouvindo 

6EE 

EE5 Se eu exercer minha liderança conseguirei colocá-la [VERDADE] 6EE 
FF2 Nos faz pensar em buscar ações para que sejamos o máximo no que fazemos 6FF 
FF4 Desse querer, nos tornarmos o máximo dentro de nossas possibilidades 6FF 
FF7 A palestra de hoje me fez refletir sobre como devo fazer 6FF 

FF10 Me fez refletir sobre a vida, sobre o que eu vim fazer nesse mundo e o que efetivamente me faz feliz e é 
importante 

6FF 

GG2 O conteúdo da palestra nos ajuda a tomar decisões corretas 6GG 
GG7 O filme nos ajuda a buscar a resposta para todas as perguntas colocadas 6GG 

HH5 A principal ideia que se pode perceber com o filme foi a de que não se deve fugir de nossos problemas e 
responsabilidades 

6HH 

HH7 Vejo que a única maneira de reverter a situação da “morosidade” moral em que nos inserimos é por meio 
da educação 

6HH 

HH9 Mas a educação inteligente como a da atividade em questão. 6HH 
II3 E saber justificar tais escolhas. 6II 
II7 Esta palestra me ajudou a organizar meus pensamentos e a guiar meu raciocínio 6II 

AAA4 Recordar tais princípios que estão antes de tudo, inseridos no homem, é a lei moral natural 6AAA 
AAA5 No filme Rei Leão narra e descreve indiretamente essa ética de Areté 6AAA 
BBB1 O homem além de ser “definido” como o ser que “esquece” 6BBB 
BBB3 Falar da ética do Areté é dar uma orientação para essa busca 6BBB 
BBB5 O filme visto foi sumamente adequado para “fixar! O conteúdo exposto. 6BBB 
CCC5 Vejo que no campo espiritual também poderíamos diferenciar em dois grupos, sendo cada um, um sufixo 6CCC 
CCC7 Os “ETÉ´s” seriam os que fazem uma opção pela excelência e são fieis 6CCC 
DDD4 Ele plasmou o conteúdo dado da palestra de uma maneira muito simples, 6DDD 
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FFF4 Vejo também a pouca clareza dos termos como ética, moral, liberdade, pessoa humana, etc.  6FFF 
FFF5 O filme me ajudou sobretudo para ver a importância de um guia 6FFF 

FFF7 A importância de um BOM guia que não só dê as respostas, mas que ajude à pessoa a ela mesma achar 
as respostas que precisa 

6FFF 

GGG2 O conteúdo esta de acordo ao pensamento atual e muito bem adaptado. 6GGG 
GGG3 A dinâmica realizada ajudou a compreender e assimilar o conteúdo, 6GGG 
GGG8 No que me compete na minha missão como educadora, ajudar a outros a fazer o mesmo (SUPERAR-ME) 6GGG 
HHH2 A automotivação é uma arte e não é fácil de ser realizada 6HHH 
HHH6 Isso é o que reflete o filme e a história de Simba 6HHH 

III3 O filme confirma que é possível tudo o que foi falado na palestra 6III 
III6 Já que estas implicam uma responsabilidade 6III 
III11 E que a força está no coração 6III 

JJJ4 A resposta a essa questão pode estar na própria definição árabe do homem: “o homem é um ser que 
esquece” 

6JJJ 

JJJ6 Tornando-se refém das paixões, dos medos e dos falsos prazeres oferecidos pelo mundo. 6JJJ 
JJJ10 O chamado a amadurecer foi um dos ideais suscitados pelo filme. 6JJJ 

KKK4 O filme ajudou para concretizar, plasmar o que se viu em teoria na palestra; além de ser um recurso 
pedagógico excelente pois arremata o conteúdo da palestra 

6KKK 

KKK8 Suscitou o conhecer-me realmente (tirar e reconhecer o que sou) e fazer esse processo como o “SIMBA” 
de aceitar, encarar e tirar o máximo de mim 

6KKK 

LLL6 É urgente o papel dos educadores para poder ir educando pouco a pouco a sociedade neste tema, que é 
básico para construir a justiça e a paz, uma civilização do amor 

6LLL 

LLL7 O filme pôde ilustrar perfeitamente e claramente o conteúdo da palestra, e de uma forma muito amena e 
divertida 

6LLL 

LLL10 Agradeço muito! 6LLL 
MMM2 Foi muito interativa e isso ajuda para prestar mais atenção ao conteúdo 6MMM 

MMM5 Mas ontem, quando assistia e nos explicava a relação com o conteúdo, vi que é um filme muito rico em 
valores 

6MMM 

Categoria PCF7 = “Percepção” 

B9 Estes desafios estão no dia a dia e a cada vez tendem a serem maiores, pois estamos no final de um 
curso universitário. 

7B 

C2 E, creio eu, que também a todos os colegas presentes 7C 
H9 Para não morrermos na praia com a expressão – QUASE, na memória. 7H 

AA1 Excelente 7AA 
BB5 Por isso o filme foi muito interessante 7BB 
CC1 Muitas vezes as pessoas não têm a coragem de enfrentar seus problemas 7CC 

DD10 Para satisfazer o ideal que buscamos. 7DD 
EE1 A verdade é algo que implica sentimento de dor na minha profissão 7EE 
EE4 O filme me ajudou a perceber que a verdade é uma só, mas que tem várias facetas 7EE 
FF1 O conteúdo da palestra do Sávio foi fantástico 7FF 

GG1 O filme O Rei Leão foi trabalhado para que nos ajude a nos tornar uma melhor pessoa que podemos vir a 
ser 

7GG 

HH1 A liderança, os valores éticos e morais são valores que cada vez mais se perdem com o avanço de nossa 
sociedade intimista e individualista 

7HH 

HH10 
Com certeza, com atividades como essa, teremos uma nova oportunidade de transformarmos muitos 
Abaranas em Abaetés! 
 

7HH 

II1 Apesar de conhecer o filme e já tê-lo visto incontáveis vezes, confesso que nunca havia refletido da forma 
apresentada 

7II 

AAA1 A palestra tratou de explicar a ética de Areté relacionando-a com o significado da palavra recordar: tirar do 
coração 

7AAA 

BBB2 Também acho que se explica como ser que busca 7BBB 
BBB4 O conteúdo foi explicado de uma maneira didática e acessível. 7BBB 
CCC1 Percebo que na sociedade há uma confusão de conceitos 7CCC 
DDD3 O filme me ajudou muito.  7DDD 
EEE1 O conteúdo foi interessante e bem desenvolvido 7EEE 
FFF3 Quando erram a culpa é do outro 7FFF 
GGG1 A palestra foi muito enriquecedora, amena e profissional 7GGG 
HHH1 Eu gostei muito da palestra já que é um tema atual e que atinge a minha vida pessoal 7HHH 

III1 Gostei muito da palestra, da lógica de ideias que segue 7III 
JJJ1 Ética, moral, dever, lei...conceitos poucos conhecidos no tempo atual.  7JJJ 
LLL1 Achei muito interessante a palestra, principalmente a forma de transmitir o conteúdo 7LLL 

MMM1 A palestra foi sobre a ética da Areté e foi muito boa 7MMM 
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Fase 3: Análise desde os 5 ângulos contidos nos 5 â mbitos em relação ao Filme 
 

Como relatado, a educação integral exige esta intencionalidade na estratégia 

pedagógica que, aliada ao aprender-fazendo, fomenta as interações dos cinco âmbitos, 

necessária para alcançar o conhecimento e a maturidade, ajudando ao indivíduo a 

crescer como pessoa, em busca de sua plenitude (Areté).  

O objetivo da palestra é divulgar a Ética da Areté, assumida desde há mais de 

2.300 anos como método efetivo de educação integral, afirmando que todo ser humano 

tem capacidades únicas e exclusivas que devem aflorar e se desenvolver ao máximo, 

dentro de suas circunstâncias, através da educação.  

Dentro desse princípio, os experimentos vivenciais assumem papel primordial, 

mas não essencial; afinal, nem sempre é possível vivenciar algo para conhecê-lo, 

sendo a morte um exemplo. Nestes casos aproveita-se a vivência de outros para 

entender os fenômenos e o filme transforma-se em grande aliado, pois no fundo é uma 

manifestação artística que imita a vida, permitindo-a a aprender com ela. 

É certo que não se alcançará o total de um conhecimento por meio desta 

estratégia, mas assim como não é necessário morrer para entender como se dá a 

morte, também neste caso a aproximação bem compreendida capacita ao aluno no 

vivenciar suas adversidades para vencê-las, como expresso pelo assistente LLL(8): "Na 

verdade, foi o que mais me ajudou a ver o conteúdo plasmado na minha própria vida, 

pois sempre se aprende muito com o exemplo e mesmo sendo o exemplo de um 

personagem fantástico e fictício."  

Como já adiantado no Item 2, desenvolver-se (viver) significa participar de uma 

série de situações e, para Scarpato (2006, p. 54), é premente que se perceba “[...] a 

complementaridade entre emoção e inteligência no contexto escolar”, o que sugere um 

repensar da prática e dos procedimentos de ensino adotados, e a conclusão de que 
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“[...] a afetividade sempre permeia a relação pedagógica” (ibidem), pois está ligada à 

biologia do ser. Dewey (1971, p. 38) complementa: “[...] continuidade e interação, em 

ativa união uma com a outra, dão a medida da importância e valor educativos da 

experiência”.  

Comprovando estes saberes percebe-se que o crescimento (âmbito físico) 

ocorrido com os assistentes foi visível em todas as categorias: 

a) 10,12% das recorrências apontam a vivência como um fator importante 

trazido pela palestra, o que demonstra a ligação do âmbito afetivo com o intelectual. 

 
C(6) O filme ilustrou muito bem o conteúdo;  
E(2) isso pode ser bem materializado no papel de SIMBA;  
AA(5) O filme ajudou a refletir sobre o meu comportamento atual e procurar 
aprimorá-lo; 
DD(1) O conteúdo do filme diz totalmente o que vivo profissionalmente; HH(4) 
os exemplos ficam muito mais presentes em nosso coração; 
BBB(6 ) Me ajudou entender e vivenciar ao vivo e a cor o “dilema” interior que 
todos passamos na decisão de ser aquilo que estamos chamados a ser; 
II(5) aprendi que o caminho até a verdade não é fácil, não é curto, não é rápido, 
mas é recompensador; 
DDD(1) O conteúdo da palestra e do filme inseridos na sociedade são uma 
verdadeira contribuição no seu desenvolvimento;  
GGG(5) ao utilizar o filme com a explicação foi possível ver e experimentar o 
que pode acontecer com o homem quando este se acovarda e não luta por ser 
o que é, e também como é possível com a ajuda de outros. 
 
 

Verifica-se nestes relatos o adiantado no subitem 2.5.4 – Âmbito Físico – de 

que complexa não é a vida, mas a ausência de conhecimento e de experiências 

adequadas ao homem que capacitem sua criticidade a exercer a boa escolha, que no 

fundo o permite crescer integralmente: 

 
Crescer é dar de si ao máximo, como pessoas íntegras, inteiras, de uma peça. 
Como pessoas com uma unidade interior que se exterioriza como 
conseqüência lógica, na unidade e coerência de suas vidas. Pessoas que 
aprendem a discernir primeiro, a estudar depois, e finalmente a fazer suas, 
interiorizando-as, um conjunto de verdades ou realidades, valiosas, ricas, 
humanas e transcendentes. Pessoas que chegam a saber como enfrentar todo 
tipo de dificuldades com valentia; e como superar-se a si mesmo apensar de 
suas naturais limitações, em benefício próprio e nos de que com ela convivem. 
Crescer em unidade e coerência, em integridade. (GONZÁLEZ-SIMANCAS, 
1992, p. 31)  
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Assim, com atividades vivenciais aos alunos, abre-se o caminho para que eles 

cresçam em todos os outros âmbitos para alcançarem a plenitude. 

b) 9,34% das recorrências apontam para a Catarse, que é a manifestação de 

crescimento no âmbito intelectual, tratado no subitem 2.5.2. Vê-se que 100% (8/8) dos 

formandos em Agronomia demonstram haver passado pelo fenômeno; 77,78% (7/9) 

dos membros do Rotaract e 69,23% (9/13) dos alunos de Pedagogia, também.  

Tais diferenças são explicáveis, pois enquanto os recém-formados agrônomos 

sentem medo do desafio que os esperam, também declaram que o programa lhes deu 

um direcionamento: B(4) - "o medo de mudança, o medo do novo é inerente a nós 

humanos". B(7) - "O ideal suscitado pelo filme refere-se ao fato de encarar novos 

desafios". B(8) - "sendo consciente de que nossas escolhas terão efeitos que tanto 

podem ser negativos quanto positivos". 

Justifica-se desde logo que emoções não sejam um juízo, pois a afetividade é 

alógica. Decisões afetivas do tipo gosto/não gosto não são reflexivas, mas instintivas, 

podendo, no máximo, serem razoáveis ou irrazoáveis quando forem conformes com a 

razão ou não. Ao contrário, na Catarse, o processo suscitado no personagem passa da 

graça para a desgraça (dita & contradita). Os formandos alegram-se com a dita quando 

passaram na faculdade, mas agora temem a contradita presente na vida profissional. Já 

os membros do Rotaract eram heterogêneos, sendo um muito jovem (16) e outro com 

idade avançada (60). Embora não se possa identificá-los, é possível inferir que estes 

foram os dois que não passaram pela catarse. O primeiro porque não viveu a “dita” para 

sofrer a “contradita”, e o segundo por já haver passado por elas, pelo que o programa 

não lhe acrescentou muito.  

Na turma de Pedagogia o fenômeno se repete, eis que formado por alunas de 

várias séries, onde a maioria cursava o último semestre com certa maturidade: 
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MMM(6): "penso que o que falta para que nossa sociedade seja mais justa, leal e 

humana é imprescindível dar ao homem o valor que ele tem, que ele descubra como é 

um ser especial, e isso ele nem sempre conseguirá alcançar sozinho, por isso precisa 

estar aberto a escutar os outros, seja pai, mãe, amigos, esposo". A expressão 

materializa a passagem da dita para contradita, gerando um conhecimento. Já outras, 

provavelmente ainda cursando séries intermediárias, se questionam sobre o básico: 

JJJ(3): "mas por que o homem que é por natureza um ser moral tem deixado de lado 

esses conceitos?" Ora, o que é isso, se não o início da contradita? 

c) 10,89% dos assistentes fizeram referência a experiências sociais, tratado no 

subitem 2.5.3 – Social –, durante o programa: E(6) declara: "sou um recém-formado em 

Agronomia, me preparei para trabalhar no mercado como consultor e perante as 

dificuldades fiquei meio desanimado". A frase demonstra insegurança quanto ao futuro, 

mas em seguida, vem disposição em transcender: E(7) - "devo lutar pelos meus ideais e 

pelo que quero". 

Isso se explica porque, sem a transcendência, desapercebe-se o valor que 

carreia cada existência e, assim, considera-se que uma vida só merece ser vivida 

enquanto se é rico, com boa saúde e com sucesso em todos os terrenos, mas, quando 

ela traz dificuldades, velhice ou sofrimento, já não vale à pena. Esse titubeio no 

exercício da liberdade reside no medo em aceitar as consequências das escolhas, pois 

a rejeição não se confina apenas aos desejos (gosto/não gosto ou quero/não quero), 

sendo inconsequente enquanto ideia. 

 Por isso, a educação deve incutir a assunção da materialidade ao estilo: gosto 

disso e rejeito aquilo, quero este bem e não outro. Nestes casos, escolhe-se o melhor e 

rejeita-se o pior, ainda que desejável. Por isso, toda escolha é passível de 

arrependimentos, sobretudo quando a pessoa não domina os elementos morais para 
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tomá-la, assentando sua decisão na afetividade e não em sua racionalidade. 

d) 16,34% das recorrências demonstram reflexões sociais, fruto de uma 

educação integral nos quatro âmbitos (físico, intelectual, afetivo e transcendente) que 

gera a preocupação com o “TU” como essencial à própria existência: D(5) - "se sou ou 

não um Abaeté que pode auxiliar os outros"; AA(2) - "necessário ter um comportamento 

leal e sincero com os seus semelhantes e principalmente com as pessoas de seu 

relacionamento direto". KKK(9) - "da mesma forma me suscitou o ideal de fazer (e 

ajudar fazer) o mesmo com as pessoas com o quem eu tiver que trabalhar". 

Estas demonstrações são explicadas no subitem 2.5.3 – Social –, estando 

presente na tradição ocidental desde a antiga Grécia e mesmo na condução de 

veículos, onde só se aprende a dirigir, dirigindo, nunca em teoria.  

Educar é, então, um processo existencial em que a pessoa, além de realizar, 

também vivencie ações virtuosas, como dirigir responsavelmente. Assim pensava 

Aristóteles (2006), para quem apaixonar pela vida é ajudar a desenvolver virtudes 

humanas, meio apto a fornecer informações fidedignas para que o intelecto processe 

um conhecimento através da reflexão, pois virtuoso é aquele que conhece, julga, 

pondera, discerne, calcula e delibera, qualidades que permeiam a vida dos profissionais 

reflexivos e os críticos insistem em ignorar. 

e) 15,18% das recorrências demonstram transcendência, sendo o terceiro 

maior percentual apurado, perdendo apenas para a reflexão social (16,34%) – que no 

fundo é uma forma de transcender e para o Intelectual Reflexivo (27,63%), que 

representa o que todo programa de educação integral busca realizar, pois é deste 

exercício que se produzem intelecções completas a dominar o entendimento afetivo 

pela transcendência. B(6) -"o dever de fazer nossas escolhas dentro da ética e da 

moral"; F(4) - "a capacidade que temos de ir muito mais além servindo a sociedade"; 
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G(6) - "O filme me ajudou a ter ânimo na contínua luta para me tornar uma melhor 

pessoa com funções próprias na sociedade"; H(5) - "atingir meu objetivo final de ajudar 

a ecologia do planeta"; BBB(9) - "ao final do filme senti impulso interior a viver com 

compromisso e responsabilidade minha profissão"; LLL(2) - "Saí da palestra realmente 

motivada a lutar por levar à plenitude o que eu estou chamada a ser". 

O subitem 2.5.5 – Transcendente – relata que, na educação, transcender é 

questionar sempre mais, culminando no desenvolvimento do conhecimento relevante 

para o crescimento do ser pelo ganho de experiência. Esta, a sua vez, “[...] não se 

processa apenas dentro da pessoa. Passa-se aí por certo, pois influi na formação de 

atitudes, de desejos e propósitos” (DEWEY, 1971, p.31). Por isso, buscar captar o 

próprio desenvolvimento é, para o homem, compreendê-lo, extrapolando de seu 

passado através do seu presente para as alternativas do futuro, que é o que os recortes 

demonstram e confirmam o ensinamento de que: 

 
A fonte imanente de transcendência no homem é o seu desejo destacado, 
imparcial e irrestrito de conhecer. Tal como é a origem de todas as suas 
questões, é a origem de mais questões radicais que o levam para além dos 
limites definidos de questões particulares. Não é apenas o operador do seu 
desenvolvimento cognitivo. O seu desinteresse e isolamento coloca-o em 
oposição à sua sensibilidade e intersubjectividade, ligadas e interessadas: e o 
conhecimento que fornece exige da sua vontade a tentativa de se desenvolver 
como voluntariedade e assim tornar o seu agir consistente com o seu conhecer. 
(HENRIQUES, 2009) 
 
 

 O desejo humano irrestrito de conhecer, a sua vez, é acompanhado por uma 

capacidade limitada de se alcançar o conhecimento, forçando a seletividade nas 

escolhas. Infelizmente uma dessas preferências recai, como já visto, no ensino técnico, 

sobrepujando o ético e o estético. Assim, o que se experimenta hoje é um retorno 

sensível e cadenciado ao primitivismo, que acontece sempre que se deixa de 

considerar a vida social como “[...] um complexo de crenças, costumes, instituições, 
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idéias, linguagem, lenta e laboriosamente adquiridas e solicitamente transmitidas das 

mãos dos mais velhos para as dos mais novos” (DEWEY, 1978, p. 19). 

 
Não basta, para que se constitua a sociedade, proximidade física; não basta 
identidade de fim. Tem-no as peças de máquina e nem por isto são sociedade. 
Sociedade pressupõe uma consciência comum desse fim, uma participação 
inteligente na atividade coletiva, uma compreensão comum. E isso não se 
efetua sem comunicação, sem mútua e permanente comunicação ou mútua 
participação. (ibid.) 

 
f) 27,63% dos recortes indicam a profusão de atos de intelecção causados pela 

palestra e, verificada a ausência de apuração de entendimentos afetivos (gosto/não 

gosto), trata-se de um indicador fundamental de que a educação integral se perpetrou 

durante o evento, gerando conhecimentos. B(1) - "a reflexão de quem somos, o que 

fazemos e quem podemos ser, quais nossas capacidades e virtudes"; B(8) - "sendo 

consciente de que nossas escolhas terão efeitos que tanto podem ser negativos quanto 

positivos"; C(4)- "toda sociedade deve compreender os princípios pelas quais as 

decisões são tomadas"; D(3) - "essa palestra consegue mudar as nossas opiniões, 

enxergar algumas coisas que agente sabe e não lembra"; E(4) - "Este filme me mostrou 

a importância da decisão e de tomá-la, pois assim conseguiremos alcançar os ideais"; 

E(8) - "ajudar os pequenos agricultores a serem auto-suficientes e onde buscar isso"; 

H(4) - "Através do passado, aprender e tirar proveito dos erros e aperfeiçoar os 

acertos"; HH(7) - "vejo que a única maneira de reverter a situação da “morosidade” 

moral em que nos inserimos é por meio da educação". 

 O fenômeno (subitem 2.5.2 - Intelectual) narra a intelecção ocorrendo sempre 

que haja uma resposta humana de compreensão e réplica a uma questão suscitada por 

uma experiência (ato). Assim, a intelecção não se sujeita a regras, antes pelo contrário, 

ela é a fonte das regras, demonstrando o quão característico é a construção do intelecto 

humano, pois as experiências se formam individualmente onde intervém o ambiente, a 

moral, as relações sociais etc. Assim, revela Henriques (2008, p.47), não se aprende 
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por meio de um método, mas através da utilização de diversos métodos, é que se 

alcança a intelecção: 

 
O principio central desta teoria cognitiva é que atinge o conhecimento pelo 
processo de experiência, entendimento e juízo. A experiência dá-nos peças 
soltas de informação. O entendimento capta uma unidade. Mas o conhecimento 
apenas fica completo com o ato humano de juízo que capta uma realidade 
como virtualmente incondicionada. Esta teoria cognitiva distingue entre acto e 
conteúdo, unidos por uma relação de intencionalidade. O visto é diferente do 
acto de ver, o pensado é diferente do acto de pensar, o feito é diferente do acto 
de fazer. 

 
g) 10,51% dos recortes demonstram percepções, uma tarefa do âmbito afetivo 

geradora de novas intelecções, dando continuidade ao processo de conhecimento. Ela 

é a origem do conhecimento, eis que não se conhece o que ainda não foi descoberto, 

daí sua importância na pedagogia: B(9) - "Estes desafios estão no dia a dia e a cada 

vez tendem a serem maiores, pois estamos no final de um curso universitário"; CC(1) - 

"Muitas vezes as pessoas não têm a coragem de enfrentar seus problemas"; EE(1) - "A 

verdade é algo que implica sentimento de dor na minha profissão"; EE(4) - "O filme me 

ajudou a perceber que a verdade é uma só, mas que tem várias facetas"; GG(1) - "O 

filme O Rei Leão foi trabalhado para que nos ajude a nos tornar uma melhor pessoa 

que podemos vir a ser"; HH(1) - "A liderança, os valores éticos e morais são valores que 

cada vez mais se perdem com o avanço de nossa sociedade intimista e individualista". 

As percepções iniciam atos de intelecções que, ao se completarem pela 

transcendência, geram conhecimentos; experiências, maturidade e, por fim, a liberdade, 

manifesta na conquista da autonomia. Portanto, para se educar um ser humano 

integralmente, deve-se ajudá-lo a sair da total heteronomia por um estágio de 

aperfeiçoamento experimental – e por isso lento – gerador de autonomia, capacitando-o 

a controlar sua liberdade, seu bem maior, após a vida.  
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5.3 INSTRUMENTALIZAÇÃO DO PACTO MORAL 
 

 
5.3.1 Narrativa da formação de um pacto moral  

 
 
A estratégia foi utilizada com 23 alunos de uma turma de graduação 

tecnológica em comércio exterior, com média de idade superior à encontrada na 

convencional. Tratou-se da primeira experiência deste professor na graduação, 

embora possuísse cancha adquirida nos cursos do IEF e na pós-graduação. O 

ensaio indicaria ser, pelo senso comum, uma atividade prazerosa e tranquila, 

esperando-se uma maturidade adquirida ao longo do ensaio laboral. No entanto, ele 

mostrou-se um desafio na medida em que se deparou com atos incompatíveis com 

suas etapas de vida. 

A primeira questão a ser refletida é saber o que inclina uma pessoa, 

supostamente madura, a agir como um adolescente mimado e negar-se a efetuar a 

prova do ENADE para se vingar da Faculdade, sendo ele mesmo o prejudicado? Ou 

ainda, gazetear aula e implorar frequência? Posar de moralista e fiscal de 

professores em relação ao conteúdo, ao mesmo tempo em que afirma não ter tempo 

de vir às aulas? Não seriam estes comportamentos incompatíveis com a fase de 

suas vidas? Como se opor a isto sem provocar mais conflitos? Em busca de 

respostas, este autor aplicou na turma de Direito Internacional uma estratégia para 

instigar reflexões dos alunos no repensar de suas vidas em relação aos 

compromissos assumidos. 

O ensino de Direito Internacional em apenas um período (60 h) é 

prejudicado por ser uma aplicação que supõe domínio prévio das fontes do Direito, 

matéria básica em cursos regulares que visem formar profissionais da justiça, entre 

os quais advogados, juízes, notários, delegados etc. Isto não se repete em um curso 
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de administração, mormente a Tecnológica (dois anos). Tal deficiência haveria de 

ser suprida sem que o conteúdo programático assinalado para a matéria fosse 

prejudicado; haveria de ser, portanto, uma atividade prática, reflexiva e de múltiplos 

objetivos, instrutivos (conteúdo) e educacionais (moral, ética e leis), reunidos a um 

aprender-fazendo do Direito. A ideia foi propor um Pacto, que ao proporcionar o 

viver das fontes de Direito, fosse capaz de gerar assimilação, pelo educare, nos 

conscientes dos alunos, ao mesmo tempo em que oporia aos atos de indisciplina. 

O Pacto moral foi proposto no primeiro dia de aula, com 11 alunos em sala, 

quando, ao projetar o plano de ensino para o semestre, alertou-se que haveria duas 

formas de programa ser ministrado: uma light e despretensiosa, onde ninguém seria 

incomodado, mas que aprenderiam pouco ou nada; ou a que comprometeria 

professor e alunos por um Pacto a unir moralmente aos que, voluntariamente, assim 

aquiescessem, em troca de oportunidades de aprendizado, inclusive aula-extra 

(intervalo), visita a empresas e ao porto de Paranaguá, experiências não previstas 

no programa.  

Exposta a questão e retiradas as dúvidas de menor importância, apostou-se 

na teoria de que nenhum aluno iria expor suas fraquezas, que poderiam ser lidas 

como pusilanimidade por seus colegas. Olho no olho, o professor solicitava aos 

alunos – perplexos, curiosos, alguns (os mais velhos) desconfiados e outros (os 

mais novos) excitados pela participação ativa em uma experiência que 

desconheciam – que levantassem e, em voz alta, revelassem suas vontades 

livremente, sabendo que, em caso de aceite, colocariam em jogo suas honras, 

individualmente. O objetivo era não permitir que houvesse dúvidas posteriores sobre 

a adesão.  
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Iniciando-se pela primeira fileira, todos aderiram. Alguns com convicção (a 

maioria), poucos pela simples concordância (os dois mais velhos) e uma 

insegurança, assim exposta: "Bom mesmo seria a primeira opção, pois chegamos 

cansados do trabalho, mas como meus colegas disseram, estamos aqui pagando e 

precisamos receber o melhor". A adesão em massa não significou dizer que todos, 

de fato, tenham compreendido e aderido em sã consciência, ou garantia de que os 

ausentes viessem a aderir posteriormente, o que de fato aconteceu nas aulas 

seguintes, até porque os colegas lhes explicavam a “novidade”. Formou-se, assim, a 

base do Pacto, delimitando-se possíveis cenários (adesão sem convicção) e uma 

fraca oposição. 

 O que aderira sem convicção o fizera pela inibição, que Llano Cifuentes diz 

consistir “em um retraimento da personalidade provocado pelo temor perante 

determinada circunstância exterior” (1997, p. 14). A inibição é normal em vista do 

desconforto da exposição, permitindo ao professor não temer uma “não adesão”, até 

porque inexistia punição aos pactuantes, nada havendo a perder, afora a palavra 

empenhada, mas naquele momento isto não era levado em conta, até pela falta de 

experiências como essas. Por estas características e com adesão em massa, ao 

aluno inseguro caberia opor-se ou render-se, o que fez, mesmo sem convicção. 

Faltava estabelecer os termos pactuais, propositadamente não expostos na mesma 

aula.  

Na segunda aula, embora a presença tenha crescido (antes do intervalo, 

explicava-se o Pacto havendo adesão quase automática, pois os pactuantes já o 

haviam descrito), os atrasos continuaram, como se previra. Dois alunos mostraram 

certo desconforto pela reação e brincadeiras dos colegas, enquanto outros apenas 

riam, não dando importância. O professor, ocupando papel secundário, nada falava, 
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embora parasse a aula até que o atrasado se acomodasse, gerando desconforto. No 

fundo todos prezam por suas palavras e, quando se dão conta que ela entrou na 

berlinda, sentem-se desconfortáveis. Após o intervalo40, abordou-se o fato da 

seguinte forma: Na aula anterior, firmou-se um Pacto e todos aceitaram livremente, 

mas ao que parece alguns desprezam a palavra empenhada (desconforto anotado). 

Como não se pode punir sem que haja uma convenção (nulla poena, sine lege41), é 

necessário definir os termos do Pacto e algumas tolerâncias (início e reinício das 

aulas).  

Com 18 alunos presentes, formou-se longo debate em que várias 

necessidades dos alunos eram contrapostas às da disciplina e do professor em 

cumprir com as obrigações pactuadas com eles e com a Instituição. O professor agia 

duramente, sem nenhuma tolerância, o que chamava a atenção dos alunos que 

reclamavam por ela. Acordou-se com 15 minutos de tolerância na entrada e 

nenhuma no intervalo; em compensação, como o Pacto é um ajuste duplo, em 

alguns dias se poderia avançar no horário caso necessário. Qualquer privilégio era 

duramente conquistado, pois imitando a vida, nada sairia de graça e isso ficou bem 

claro naquele dia. O professor acenou com a possibilidade de enviar cartas às 

empresas, ressaltando a importância da presença e do cumprimento do horário para 

um melhor desempenho do aluno, pedindo uma diminuição de 30 minutos no seu 

expediente naquela aula. O assunto foi rejeitado sob o temor de serem descontados 

no salário. Problema não levado em conta pelo professor (desconcerto), dada as 

diferenças de realidades. 

                                            
 
40 Nas três horas aula/dia, aproveitavam-se as duas anteriores ao intervalo para o repasse do 

programa, e a última para se construir a evolução do Pacto para acordo ético e depois para a 
formação do Direito positivo, com normas e punições.  

41  Nula a pena sem uma Lei prévia que a defina. Expressões como estas serviam para explicar o 
conteúdo programático. 
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 Seguiu-se uma pesada discussão envolvendo a classe e uma aluna, que 

alegava não ser possível chegar sem um atraso de meia hora. A livre contenda foi 

mediada pelo professor, cujos argumentos, difíceis de serem contrapostos, 

incitavam mais a discussão; eis que se percebia que, ao contrário do que os alunos 

estavam acostumados, a solução não viria do professor. Alguns negavam a 

tolerância maior, baseando-se no conceito de igualdade (sem levar em conta a 

diversidade de circunstâncias); outros apelavam para o sentido de justiça. Chegou-

se mesmo a discutir a possibilidade de a aluna vir a trancar a matéria, tendo em 

vista a rigidez com que seus colegas defendiam a igualdade. A opção, no entanto, 

teve o condão de sensibilizar o aluno mais velho, que propugnou uma tolerância 

maior (30 minutos) para ela, em troca do compromisso de se esforçar para chegar 

no horário.  

Esse era o comportamento esperado e seria propugnado pelo professor – 

não sem antes expor o princípio de que nada é mais injusto do que tratar igualmente 

ao desigual –, caso não surgisse espontaneamente. A discussão alertou para a 

seriedade do Pacto, fortalecendo-o, mas irritou os não envolvidos que ensaiaram um 

boicote velado, alegando “perda de tempo de aula” para “joguinhos”, comportamento 

previsível e confirmado posteriormente por intermédio de relatos dos alunos que 

chegavam mais cedo. No entanto, não houve nenhum prejuízo de conteúdo, eis que 

nas duas aulas anteriores o programa seguia naturalmente. 

O professor, então, evidencia a evolução do Pacto, que se antes era livre, 

ganhara contornos que geravam obrigações. O Pacto moral, sem que os alunos se 

dessem conta, havia se tornado um acordo ético, ao se assumir, pela equidade, as 

exceções em uma educação indireta do âmbito social. Os acordos haviam sido 

abordados na aula, remetendo às questões vividas na união europeia. 
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Na terceira aula, 21 alunos estavam presentes, gerando expressões jocosas, 

ressaltando que nunca a sala ficara tão cheia. O professor, na última aula, suscitou o 

tema, já que um havia faltado e a aluna atrasada havia passado quatro minutos de 

sua franquia e calou-se. Outra contenda repartiu a turma: de um lado (a maioria), os 

que entendiam que aqueles colegas nunca haviam assumido, de fato, o “espírito do 

Pacto”; enquanto do outro, se contemporizava, alegando compromissos. Na disputa 

brotou a possibilidade de se “castigar” os faltosos, para que aprendessem a lição e 

temessem as consequências, inexistentes na forma do Pacto.  

Instigados ao debate, várias penas foram aludidas, partindo da que sugeria a 

que se usasse um chapéu de burro por 15 minutos, até penas oportunistas como 

pagar lanche aos colegas. Afinal, acertou-se que a penalidade por atrasos e faltas 

não justificadas seriam definidas por um colegiado (três alunos) que se revezaria na 

função, variando da feitura de trabalhos até perda de nota, em reincidências. O 

professor delimitou que os julgamentos seriam realizados no último horário e após o 

término da matéria principal, com a nomeação livre de advogados de defesa e 

promotor eleito pela turma. O colegiado julgaria os fatos avençados e promulgariam 

sentenças com penas que não seriam pecuniárias, humilhantes ou imorais, a critério 

do professor.  

O líder da turma ofereceu-se para reduzir a termo o ajuste e ficou acertado 

que a regra já valeria para os faltosos daquele dia, que seriam julgados na próxima 

aula. O líder encarregou-se de avisá-los e de ajudá-los na eleição do advogado de 

defesa, pois os promotores foram eleitos naquela noite, assim como o colegiado 

escolhido para o julgamento. 

Na quarta aula, todos estavam presentes e havia um frenesi para que se 

chegasse ao julgamento. Nervosismo, expectativas e brincadeiras elevavam a 
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motivação. Chegada a hora, após a fala da acusação, uma grande surpresa, já que 

a aluna que havia sido escolhido pelo primeiro réu como sua advogada, levantou um 

fato inconteste. O aluno não poderia ser condenado, uma vez que estava ausente da 

primeira aula e não havia pactuado nada. Um furor, para deleite do professor. 

Apesar dos protestos da turma, os juízes inocentaram o faltoso, mas o obrigaram a 

declarar se, a partir daquele momento, ele aderiria ao Pacto ou não.  

Com a adesão debaixo de palmas e com uma alegria reinante no ambiente 

iniciou-se o segundo julgamento, em que a promotora, colega de trabalho do réu, foi 

impiedosa, e a defesa mostrou-se despreparada e insegura, culminando com a 

condenação de se elaborar um trabalho sobre o tema da aula perdida. Isso foi 

rapidamente aceito pelo réu, que reclamou da falta de empenho da advogada, tudo 

entre risos e descontração. Os procedimentos foram rápidos, culminando com a 

explanação do professor sobre as razões de haverem chegado até ali; revelou-lhes 

a ligação da teoria que vinham recebendo e as práticas vividas, afinal, as fontes do 

direito positivo ligam-se, em linha direta, à moral e à ética, que evoluem para a 

punibilidade dos que não aceitam, voluntariamente, suas obrigações do dever-ser. 

Isto os assombrou, pois haviam aprendido isto de forma invisível e divertida. 

Ainda por duas aulas foram feitos julgamentos por atrasos, mas via-se como 

perdia força na medida em que a novidade esmorecia. Seu aniquilamento foi natural, 

mas com este procedimento, além de se minimizarem problemas em sala de aula, 

logrou-se mostrar de forma prática como o Direito se desenvolveu ao longo da 

história, como foi precedido pela moral (Direito Natural), construído pelos usos e 

costumes (Direito Consuetudinário), até chegar às Leis (Direito positivo), que punem 

os que livremente não aceitam o dever-ser. Além disso, conceitos de justiça, 

injustiça, provas, homem como gerador de obrigações, ética e princípios do Pacta 
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sunt servanda & boa fé, Instrumentos de Interpretação, jurisprudência e doutrina; 

analogia e equidade eram entrelaçadas aos julgamentos, tornando-se objeto de 

pesquisa de seus significados, com bons resultados, mas por tempo reduzido.  

A experiência foi bem aceita, revelando-se educativa ao retomar princípios 

básicos da convivência humana em sala de aula, ainda que poucos se ressentissem 

de seus direitos de atrasos e faltas, cujos critérios eram individuais, exatamente o 

ponto que se discutia. Através do Pacto se demonstrou como a filosofia força 

costumes e como estes servem de elementos de manipulação, redutores da 

liberdade humana. Chamou-se a atenção para o descaso com a política da parte 

dos eleitores; as elaborações das leis sem envolvimento da comunidade e da 

passividade e cumplicidade com a corrupção. Alguns alunos tentaram subornar os 

juízes, causando reações adversas. O despertar político foi um resultado transverso 

do Pacto, que incomodou a poucos que buscavam opor os colegas ao professor 

visando submetê-lo aos seus controles. Houve uma disputa velada pela liderança, 

pela perda do anonimato nas ações e os antigos líderes perceberam isso, e se 

acomodaram. 

 Inobstante isso, o Pacto funcionou a contento, com vários pequenos ajustes 

durante sua curta duração: extensão do atraso por mais cinco minutos e outros 

pequenos detalhes da “vista grossa” nas brincadeiras em sala, que, algumas vezes, 

beiravam a grosseria. A aluna que recebera a exceção surpreendeu a todos e 

somente se utilizou de seu privilégio uma vez. Por conta do Pacto e da generosidade 

de um colega, arrumou carona para não se sentir a exceção. Lidou-se com a 

indecência de um atestado falso (fortemente rejeitado pelos colegas) e a tentativa de 

suborno, fato lamentável em uma aula de Direito. Os mais reticentes requisitaram 

atenção especial e dose maior de paciência, resultando em que as resistências 
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fossem minadas pela simples justificação de seus deslizes (solicitados pelo 

professor) perante seus pares, que, conhecendo a realidade, eram impiedosos.  

Em contrapartida, as aulas práticas foram bem aproveitadas. Um sacrifício 

extra, não remunerado por falta de disposição institucional, em uma infeliz 

burocracia. Embora de curta duração, o Pacto atingiu bons índices de 

aproveitamento, a menor taxa de ausência do semestre e uma boa avaliação ao 

professor (4,18 sobre 5), que, de fato, pouco fez, a não ser mediar ações e reações 

com argumentos baseados na justiça. Tal fato se explica pela força lúdica que o 

Pacto trazia embutido, o que fez das aulas de Direito, supostamente chatas, algo um 

tanto divertido. De curta duração, possui efeitos prolongados, eis que os julgamentos 

vão perdendo a graça motivadora de seus inícios, pela repetição de ações. 

Entretanto, seu resíduo permaneceu presente na consciência dos alunos, os quais 

evitaram assumir comportamentos anteriores até a segunda avaliação. Uma vez 

aprovados, desapareceram, exercendo seus direitos de faltarem até o limite legal, o 

que é explicável e razoável. 

A coleta de dados foi conseguida por meio de uma avaliação geral dos 

alunos em relação à matéria dada e ao professor, como trabalho extraclasse não 

sujeito à avaliação, cabendo ao alunos analisarem os conteúdos fornecidos em 

relação ao contrato docente, preenchido antes do início do período e da formação do 

Pacto. 

Na leitura flutuante sobre o material bruto é visível a apreciação da 

experiência pela maioria. Ressalte-se as várias inquietações dos alunos ao se 

confrontarem com a moralidade de seus atos, fato a que não estavam acostumados. 

A função do Pacto, aliás, visava exatamente corrigir esses vícios, que atentam 

contra a formação plena do ser humano, cuja origem está no excesso de liberdade 
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de movimentos, concedida pela sociedade em contrapartida à educação do livre-

arbítrio.  

Nota-se como a lei que estabelece 25% de ausência das horas-aula afeta ao 

aluno, que, quando livre de prestar justificativas, incorpora as faltas como um 

“direito”, sem se dar conta do prejuízo (individual e comum) que causam. O resultado 

é a ausência da educação da Areté do homem enquanto homem, pois se a Areté da 

semente é virar árvore, a do aluno é formar-se na totalidade de suas capacidades. A 

falta de justificativa distribui equivocadamente os pesos entre a equação Prazer 

versus Sofrimento, educável no âmbito físico humano, enaltecendo o encanto da 

falta e esmaecendo o sofrimento da exigência ao dever assumido.  

A educação plena prevista na CF/88 esbarrava, naquela turma, na 

indisciplina; a individualidade e a heteronomia foram detectadas na semana 

acadêmica, e originaram a formação do Pacto, visando ao crescimento nos cinco 

âmbitos, cujos efeitos serão analisados desde as narrativas dos alunos em três 

etapas.  

 

5.3.2 Tratamento e análise das informações 
 
 

A pesquisa obedeceu aos seguintes passos: 

a) Estudo Bibliográfico sobre a trajetória da educação e os pressupostos 

teórico-metodológicos da educação integral, vinculado ao aprender-fazendo.  

b) Análise das ferramentas utilizadas – Pacto e Filme – sob luzes teóricas. 

Objetiva-se indicar a presença do paradigma ético-humanista, através dos 

orientadores didático-pedagógicos, baseado nos cinco passos para a formação do 

profissional reflexivo, tratado por Dewey (1959) de forma coerente com os objetivos, 

pedagogias curriculares e a formação integral do profissional.  
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c). Instrumentalização das ferramentas para públicos diversos, forçando a 

vivência/experiência ao aluno (físico), gerando intelecções (intelectual) livres, 

fomentadas pelos sentidos (afetivo), de forma a alcançar a Noologia do aluno, 

despertando nele a necessidade de conhecer (transcendente) responsavelmente 

(social).  

d) Questões estimuladoras de narrativas dos alunos, como uma forma livre 

para manifestar o crescimento em cada um dos cinco âmbitos em separado, e 

relacionados entre si, revelado pelas motivações acontecidas ao longo dos 

programas, identificando aspectos inerentes ao desempenho dos alunos (cognitivo, 

afetivo e relacional) que demonstrem compreensão da vivência ético-humanista em 

suas formações.  

A apuração deverá resolver: 

O problema: como os alunos revelam o desenvolvimento dos cinco 

âmbitos educativos interagindo com filmes comerciai s e participando 

ativamente de um Pacto moral em sala de aula . 

O objetivo geral: conhecer em que sentido a moderação 42 de filmes e a 

instituição de um Pacto auxiliam na educação integr al.  

 

5.3.3  Análise de conteúdo do Pacto Moral 
 

 
Os dados foram recolhidos em três etapas: relato dos alunos 42 dias após o 

término dos julgamentos, em que se solicitou uma “análise geral do Pacto firmado 

em sala de aula”; outro relato (60 dias) em resposta à pergunta: “Redija uma 

pequena redação sobre a relação, utilidade e transmissão de conhecimento 
                                            
 
42 Processo exercido com alunos no qual o que importa não é o ensino de conteúdos, mas sim o 

histórico de participação na análise dos fenômenos e dramaticidade decisória presentes no filme. 
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(professor aluno) existente entre o ensino da matéria de direito Internacional e o 

Pacto firmado em sala de aula”; respostas ao questionário enviado pelo Google-

Docs aos e-mails dos alunos mais de 400 dias após o término das aulas, solicitando 

respostas a oito quesitos:  

 
1)  Qual a sua reação inicial quando lhe foi proposto o Pacto?  

2)  Você foi forçado a aderir ou entende que alguém o foi de alguma forma? 

3)  Você pensou em, de fato, mudar algum comportamento (horário, faltas, 

conversas em aula) ao ajustado no Pacto quando aderiu a ele?E 

depois? (Explique). 

4)  Os julgamentos realizados pela turma sobre os comportamentos 

contrários ao ajustado no Pacto foram um fator que te levou a levar o 

Pacto a sério? Houve outro fator que também pesou? (Explique). 

5)  O Pacto teve pouca duração ou os objetivos do Pacto perduram até 

hoje? 

6)  O Pacto influenciou no relacionamento com colegas ou nas outras 

turmas?  

7)  O programa daquela matéria exigia que se abordasse: Conceitos de 

homem como gerador de obrigações. Direito pátrio e internacional. 

Direito e justiça, Fontes de direito, Confronto da Ordem jurídica 

centralizada e descentralizada. Fundamentos do Direito Internacional 

Público, Tratados internacionais: Ética e princípios do Pacta sunt 

servanda & boa fé. Convenção de Direitos Humanos e de Varsóvia. O 

costume internacional: princípios gerais de direito – a lei no tempo e no 

espaço. Instrumentos de Interpretação, Jurisprudência e Doutrina; 

Analogia e Equidade. ICC – Incoterms, Fretes e seguros. Personalidade 
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internacional: Estado e as Organizações internacionais. 

Responsabilidade internacional: Garantias e contratos. Em relação a 

esse programa, o que você teria a dizer sobre o Pacto proposto pelo 

professor? Questões: a) Facilitou a aprendizagem dos conteúdos da 

disciplina? B) Facilitou o relacionamento professor-alunos? (Explique e 

exemplifique cada resposta). 

8)  Hoje, passado mais de um ano, o que você guardou da experiência? 

 
Submeteu-se o material à Análise de Conteúdo de Bardin (1977, p.105), que 

“consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja 

presença, ou frequência de aparição podem significar alguma coisa com o objetivo 

analítico escolhido”. A autora cita três polos a serem seguidos cronologicamente: 

preanálise; exploração e tratamento dos resultados (inferência e a interpretação). 

A fase 1  é uma preanálise que organiza a escolha do material com base em 

hipóteses ou questões indicadores a autorizarem interpretações. É a formação do 

corpus com os dados brutos, em que, por meio de uma leitura flutuante, elaboram-se 

hipóteses ou questões baseadas nas teorias pesquisadas, e identificam-se dados 

que concorrem para compor o material estudado, fechando a primeira etapa. 

Na fase 2  inicia-se a exploração do material, cujo processo transforma 

dados brutos em núcleos de compreensão do texto, que se constituirão em unidades 

de registro (BARDIN, 1977), classificando elementos formadores em um conjunto, 

diferenciando-os e reagrupando-os por critérios estabelecidos a formar classes que 

reúnem grupos de unidades de registro pelas características comuns. 

Por fim, chega-se ao tratamento dos resultados , realizados pela inferência 

e interpretação sustentadas na teoria avençada pela consulta daqueles marcos que 
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são a bússola a indicar o sentido da interpretação. Tal exercício obedece ao 

tratamento dos dados brutos de maneira a serem significativos (BARDIN, 1977). 

 

5.3.4 Explorando o material recolhido 
 

Do texto em bruto, anotaram-se as unidades conceituais relevantes e 

distintas para cada conteúdo, empregando-se a nomenclatura de letra 

correspondente ao estudante, acrescida de números que se referem às unidades 

conceituais dentro de cada resposta (Est). No caso do pacto, como os estudantes 

são os mesmos, a identificação se dará pela repetição da letra de acordo com a fase 

da colheita dos dados (A= 1ª fase; AA= 2ª fase; AAA= 3ª fase) sendo certos que 

embora as letras se repitam, os alunos não são os mesmos em cada fase, pois a 

identificação foi pela ordem de leitura do material. No caso da palestra com filme, as 

letras identificam cada grupo de assistentes, começando com A para os formandos 

da UFPR; AA, para os membros do Rotaract e AAA para as alunas de Pedagogia. 

Identificadas as unidades conceituais, deu-se a pré-categorização, 

denominando-a de pré-categoria (PC) a um conceito, representando o sentido em 

termos mais abrangentes, como nos âmbitos, seguido do número sequencial que o 

identifica. No passo seguinte, numerou-se o conceito, atrelando-o ao aluno 

correspondente, e a ordenação das categorias pela ordem de suas revelações, 

reunindo-as com as mais próximas para melhor compreensão das mesmas.  

Fase 2.a) Destaques de pré-categorização:  

42 dias após o Pacto, em que se solicitou uma “análise geral do Pacto 

firmado em sala de aula”. 
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QUADRO 10 – LEGENDAS DE IDENTIFICAÇÃO 1 

 

Est Destaque de unidades conceituais de pré-categorização Cat 

Categoria PC1 = “Vivenciar”  
A2 Possibilidade de vivenciar 1A 
F3 Para mim que fiz parte do júri na nossa primeira aula após o Pacto foi muito interessante 1F 
F5 Muita aprendizagem para quem nos assistiu julgando ou mesmo participou do julgamento 1F 
N2 Pude vivenciar em sala de aula uma pequena amostra do que é viver em sociedade 1N 

O4 
Sentir na pele cada situação sendo advogado, meu cliente achou que tudo não passasse de uma brincadeira e 
que seria julgado e punido, onde foi obrigado a cumprir pena, e ainda me culpou por não ter sido profissional 
competente 

1O 

R9 Foi uma excelente forma de sentir, mesmo que em uma brincadeira, e com razões simples para serem julgadas, 
como é estar em um julgamento 

1R 

S3 Forma divertida de aprender e ter uma ideia de como funciona um julgamento no tribunal 1S 
Categoria PC2 = “Catarse” 

A5 Foi algo único e revelador 2A 
B2 Um mestre, não apenas no que lhe cabe como instrutor, mas sim na arte da vida 2B 
C7 Resgatou dentro mim a moralidade, como deve e o que deve ser bem verificado na hora de se firmar acordos 2C 
E6 Se não se aproveita esta oportunidade, estamos nos enganando e os únicos prejudicados somos nós mesmos 2E 
F7 Levar essa aprendizagem para a nossa vida fora da sala de aula 2F 
G2 O problema é que muitas vezes queremos tomar decisões de acordo com as nossas vontades, e não é assim 2G 

H3 Ao final destes julgamentos percebi que poderiam não ter acontecido, pois cada um deveria se responsabilizar 
pelos seus próprios atos 

2H 

I3 Requer muita responsabilidade, discernimento e imparcialidade, uma vez que tratamos de vidas humanas 2I 
M1 Desenvolver um lado mais humano no decorrer desta matéria 2M 
O11 Todos tiveram uma lição que jamais esperavam ter 2O 
P9 Com certeza, vai ser uma experiência que ficará guardada pelo menos por um bom tempo. 2P 
R6 É sempre muito angustiante dar um veredicto 2R 

Categoria PC3 = “Experiência social” 
A4 Que a experiência proporcionada pelo “Pacto” 3A 
A8 O resultado desta experiência 3A 
A1 Quantas pessoas durante uma vida inteira 3A 
C1 Experiência nova e muito gratificante 3C 
C9 Refletiram ate mesmo onde não você não esperava 3C 
D4 Valeu a experiência, que foi muito boa 3D 
D1 Foi muito interessante 3D 
E1 Assina-se o Pacto e dá-se início a uma experiência diferente, da qual pude assimilar muitas coisas 3E 
E7 Foi de extrema importância essa experiência, 3E 

E10 Foi de grande valia a experiência do Pacto feito em sala de aula 3E 
E11 Aproveitando o conhecimento adquirido para uma melhor convivência não só profissional, mas também pessoal 3E 
G5 Instrumento para por em prática o conhecimento teórico 3F 
F2 Como que (sic) funciona realmente um Tribunal de Justiça 3F 

F10 Participando da aula ficamos mais interessados em aprendê-la e, assim, colocar em prática 3F 
G6 Mostrar como não cumprimos nossos compromissos 3G 

H4 Percebi que houve mudanças em relação a atrasos e em dias de faltas dos alunos mudanças em relação a 
atrasos e em dias de faltas dos alunos 3H 

H9 Agora vai de cada saber usá-las em benefício próprio. 3H 
I2 Servindo nós mesmos ora como promotores 3I 
I1 Foi interessante para nós fazermos parte da realidade de um tribunal 3I 

J6 Interessante para que houvesse, nesse momento, um pequeno conhecimento na área [...] para [...] utilizar como 
base 

3J 

J3 Foi unanimidade que todos os alunos presentes queriam aprender 3J 

EST Estudante + letras do alfabeto (A, B,C) 
Respostas Em ordem crescente ao lado da identificação do estudante. 

PC1 
Vivenciar 

PC3 
Experiência social 

PC5 
Transcendência 

PC7 
Entendimento afetivo Pré 

Categoria PC2 
Catarse 

PC4 
Reflexão social 

PC6 
Intelectual reflexivo 

PC8 
Percepção 

Cat Categoria (a posteriori) + identificação do aluno (A, B, C). Id
en

tif
ic

aç
õe

s 

AmbCat Categorias dos âmbitos (à priori) 
(F) Físico (I) Intelectual (A) Afetivo (T) Transcendente (S) Social 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 Respostas  
7 12 21 20 21 49 5 16 159 

4,40% 7,55% 13,20% 12,58% 13,20% 30,82% 3,14% 10,06% 100% 
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Categoria PC4 = “Reflexão social” 

A7 O quanto julgamos e não nos permitimos ser julgados, assim como acusamos e não nos permitimos ser 
acusados 4A 

A9 Foi o imPacto direto evidenciado na convivência dos alunos em sala de aula e com outros professores 4A 
A12 Entender, aceitar e reivindicar todas as oportunidades do cotidiano de forma diferente, de posse do conhecimento 4A 

B9 Talvez não tornando todos pessoas melhores, mas sim por nos ensinar o caminho para que isto se torne 
realidade 

4B 

C5 Ter que defender e acreditar piamente naquilo que eu defendia 4C 
F9 Que não perdêssemos os conteúdos e assim não atrapalhar os colegas e a aula que já havia começado. 4F 

H2 Todos se comprometeram em cumprir, porém, nem sempre puderam, pois houve motivos de força maior que os 
impediram 

4H 

K2 Os alunos ficaram mais responsáveis nos horários e [...] no compromisso que têm não somente na aula de direito 
[...] como também nas outras aulas. 

4K 

M5 Percebi que algumas vezes somos imprudentes e egoístas, sem mesmo perceber que o estamos sendo 4M 
N3 Eu fui julgado também, e pude sentir na pele a sensação de que o seu destino está na mão de outras pessoas, 4N 
N5 Sentir a sensação de justiça quando apresentei as provas e os juízes aceitaram. 4N 

O2 
Como poderíamos aprender algo tão complexo em um simples julgamento, e mais, sabendo que cada pessoa 
muda de atitude, troca de opinião tão rapidamente, como um Pacto poderia nos tornar pessoas mais interativas e 
por dentro do direito? 

4O 

O6 Os culpados saíram ilesos, apesar do esforço de todos no Tribunal em não faltar com a justiça e a verdade; 
porém os réus faltaram com a moral. 4O 

O7 Estávamos frente à frente com a verdade, a justiça, a moral, ética e direito, e mesmo em sala muitos faltaram 
com essas cinco palavrinhas tão essenciais no direito 

4O 

P6 Conhecer um pouco mais de cada pessoa e ver que todos têm muita força de vontade de vir para as aulas 
mesmo com todas dificuldades do dia a dia, 4P 

R1 Observar como as pessoas aceitam e se comprometem com determinadas situações propostas sem prestarem 
atenção ao que isto implica. 

4R 

R3 Ver como as pessoas reagem a qualquer mudança em detrimento de outra pessoa. 4R 

R4 Alguns não aceitavam perder algo para beneficiar outro colega, ainda que isto significasse a reprovação da 
colega. 4R 

R7 Muito interessante foi observar como alguns reagem ao serem julgadas por não cumprirem as normas do Pacto 4R 
R8 Sentem-se injustiçadas, seja qual for a pena imposta. 4R 

Categoria PC5 = “Transcendência”  

A6 No cotidiano não percebemos como valores morais e éticos estão presentes em cada atitude e como afetamos o 
outro com nossas percepções e escolhas. 

5A 

H8 Se torna única na vida 5H 
A11 O aprendizado conquistado, sem dúvida é algo que levaremos em nossas vidas. 5A 
B3 Como tornar o nosso dia a dia melhor até o como podemos ser melhores pessoas 5B 
B7 Conselhos ultrapassaram as barreiras da sala de aula 5B 
C2 Aprendi no dia a dia o valor da minha palavra 5C 
C6 Exercer os valores morais, ética e os preceitos das leis 5C 
E3 Os julgamentos me fizeram entender que se deve ter um comprometimento com tudo que fazemos 5E 

E9 O que parecia uma brincadeira foi nos dando direcionamento na questão moral, em valores e limites que temos 
que ter para levarmos uma vida com um mínimo de qualidade 

5E 

E8 Não só para o período, mas também para a vida inteira, onde aprendi que existe direito, justiça e injustiça 5E 
F8 Responsabilidade maior com o nosso horário da faculdade 5F 
G4 Como agir usando a moral, a ética e o bom senso 5G 

H6 Deverá primeiramente firmar um Pacto com si mesmo, para perceber o porquê está fazendo algo, suas 
consequências 

5H 

H7 Antes de firmar um Pacto com todos, o Pacto pessoal deve existir, para que assim se possa existir sucesso ou 
até mesmo fracasso, 

5H 

I4 Como somos pessoas a julgar pessoas precisamos estar bem cientes dos nossos valores 5I 

K9 Antes de qualquer coisa existe uma questão de justiça, verdade, moral, leis que são diretamente ligadas aos 
seres humanos. 

5K 

L6 Certamente os efeitos morais [...] sentido mais amplo que a ética como plano de referência 5L 
M6 Acabamos nos esquecendo de ser morais e éticos 5  

M8 Há questões sendo discutidas nos bastidores de sala de aula com maior inteligência do que eram antes e com 
um julgamento mais sensato 5M 

P5 Mas o melhor para mim foi interagir com a turma 5P 
R10 Ser quem determinará, pelas provas apresentadas, a culpa ou a inocência de uma pessoa 5R 

Categoria PC6 = “Intelectual reflexivo”  
O5 Houve casos onde foram forjadas algumas provas 60 
A10 Entender melhor a sociedade 6A 
B4 O objetivo desde ilustre mestre: tornar-nos pessoas melhores 6B 
B5 O classifica como uma pessoa singular, um homem de caráter 6B 
B6 Preocupado com o retorno moral de cada aluno 6B 

C8 Não cumprir com sua palavra ou com qualquer acordo firmado, mesmo em contrato, pode trazer consequências 
sérias 6C 

C3 A força com que acordos, Pactos e mesmo promessas podem ter 6C 
C4 Foi um grande conhecimento ver um mini-julgamento 6C 
D2 Casos em que a pena foi justa e casos onde foi injusta 6D 
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D3 Noção do que é justiça e como ela é aplicada 6D 
E5 Que temos que ter responsabilidades não só com os outros, mas conosco também 6E 
E2 Não só para a vida profissional, mas também para a vida pessoal é de grande valia. 6E 
E4 Há consequências que devemos arcar quando nos desleixamos com nossos compromissos 6E 
F4 Não é fácil como nós, leigos no assunto, pensamos julgar as pessoas 6F 
G3 Fazer refletir mais sobre alguns conceitos que temos 6G 
G8 Refletir como é difícil criar leis que abrangem toda uma nação 6G 
G7 Difícil chegar numa decisão envolvendo um grupo de pessoas 6G 
H1 Obtive surpresas em perceber a necessidade das eventuais faltas ou atrasos de cada um 6H 
J1 O Pacto [...] formalizou o estilo que cada aluno gostaria de levar adiante 6J 
J2 Todos tiveram a opção e o direito de formalizar individualmente o estilo de ensino que cada um gostaria 6J 
K4 O não comprometimento de alguns alunos faz com que o trabalho em grupo atrase 6K 
K1 Fez com que os alunos tornassem a valer a palavra que firmarão (sic) 6K 

K7 Para quem soube aproveitar, do meu ponto de vista foi bastante proveitoso e eu consegui agregar vários 
conhecimentos 6K 

K8 Também sobre o que é justo ou injusto em vários tipos de situações 6K 

K3 Se tal Pacto fosse feito em outras matérias, as aulas poderiam ser mais bem aproveitadas com todos os alunos 
presentes 

6K 

L1 O conceito de transparência, ligado aos princípios do Pacto 6L 
L4 Esclareceram-nos os termos, moral, ética, justiça, verdade, direito 6L 

L5 Ao meu ponto de vista vejo que a aula [...] trás uma boa produtividade, trazendo princípios básicos para entender 
o princípio 

6L 

L2 As personalidades são extremamente diferentes 6L 
M3 Compreender um pouco de seu significado, não quanto à essência, pois precisa ser vivida 6M 
M2 Valores que [...] passam despercebidos e [...] são corrompidos por alguns de nós 6M 

M7 Queríamos condená-la por um “crime” que ela nem tinha culpa, apenas que mais tarde não fossemos nós os 
condenados 6M 

N1 Para mim, o Pacto Moral foi de grande aprendizado 6N 
N6 Após algumas semanas, pudemos ver também o próprio sistema cair em decadência 6N 
N7 Burlar o sistema, seja por corrupção, ameaças, ou documentos forjados/falsificados 6N 
O3 Gradativamente pude observar o quanto valioso foi 6O 
P3 O pior de ser acusada é que você que (sic) se defender e não pode fica seu destino na mão das outras pessoas. 6P 
Q1 As aulas foram muito produtivas 6Q 
Q6 Isso mostra que devemos pensar antes de assumir compromisso 6Q 
Q4 Achei muito interessante e produtivo o que foi aplicado até agora 6Q 

Q5 Achei um pouco difícil me enquadrar ao Pacto em questão de horário sempre tomando cuidado para não 
descumprir 6Q 

R5 Constatar [...] é difícil julgar as pessoas, mesmo em uma brincadeira 6R 

S2 No Pacto está incluído o comprometimento e responsabilidade de cada um, sendo a presença e a pontualidade 
primordial 

6S 

S4 Uma forma de trazer mais responsabilidade para o aluno 6S 
S5 É o dia com maior presença de alunos na semana e contando também com a pontualidade 6S 

Categoria PC7 = “ Entendimento afetivo”  
A3 É com este sentimento que posso afirmar 7A 
D5 Hoje eu não o firmaria, para aprender e me dedicar eu não preciso firmar nenhum Pacto 7D 
D6 Caso eu perca alguma aula, quem será prejudicado sou eu mesma 7D 
J4 Alguns da turma questionaram o tempo perdido 7J 

N4 Sentir o alívio de ouvir o meu advogado dar uma excelente resposta para a promotora, anulando parte das 
acusações 

7N 

Categoria PC8 = “Percepção” 
B1 Gostaria de começar agradecendo 8B 
G1 Quando perguntamos o que é direito, a justiça, a moral, todos nós temos dúvidas 8G 
B8 Agradeço por tudo o que o mestre fez por todos nós 8B 
D7 Prometi a mim mesma fazer o possível para dar conta, mas ninguém é de ferro 8D 
F1 Assim foi um modo mais fácil para que nós alunos entendêssemos 8F 
F6 Para mim foi uma forma divertida e eficiente de aprender um pouco mais sobre a matéria 8F 

H5 Acredito que esta mudança se deu ao fato dos alunos terem certo medo e ansiedade de serem julgadas perante 
aos outros, e claro de cumprirem a pena estabelecida 

8H 

K5 Bastante surpresa a reação dos alunos diante dos “julgamentos” expostos 8K 
K6 Triste por ter colegas que não conseguem levar o estudo e a maneira de estudar a sério 8K 
L3 As aulas foram de extrema importância 6L 

N10 Facilitou bastante o entendimento por parte de todos. 8N 
O1 No princípio houve resistência e desconfiança 8O 
Q2 Aulas que fazem [...] pensar muito no que é justa ou injusta coisa muito difícil de definir 6Q 
Q3 Os temas são bastante complicados difícil de se expressar como moral ética, jurisprudência  6Q 
P1 Tirando o nervosismo (sic) eu e minha advogada nos saímos muito bem 8P 
P7 Muitos dos alunos só compareciam às aulas pelo medo de ser o próximo julgado 8 P 

Fonte: Organização do autor (2011) 
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Fase 2.b) Destaques de pré-categorização   

143 dias após o Pacto, quando se pediu: “Redija uma pequena redação 

sobre a relação, utilidade e transmissão de conhecimento (professor aluno) existente 

entre o ensino da matéria de direito Internacional e o Pacto firmado em sala de aula. 

 
QUADRO 11 - LEGENDAS DE IDENTIFICAÇÃO 2 

EST Estudante = 2 letras do alfabeto (AA, BB,CC) 
Respostas Em ordem crescente ao lado da identificação do estudante. 

PC09 
Proveito  

PC11 
Conhecimento 

PC13 
Experiência Pré 

Categoria PC10 
Prática 

PC12 
Recordação 

PC14 
Empenho 

Cat Categoria (a posteriori) + identificação do aluno (AA, BB, CC). Id
en

tif
ic

aç
õe

s 

AmbCat Categorias dos âmbitos (à priori) 
(F) Físico (I) Intelectual (A) Afetivo (T) Transcendente (S) Social 

 Est Conceito  PC Cat 
1 AA1 A disciplina de direito internacional foi muito proveitosa 8 Proveito 1 AA 
2 BB1 As aulas em si, de todo os cursos, foram de grande valia para mim 8 Proveito 1 BB 
3 CC2 Houve aproveitamento 8 proveito 1CC 
4 GG3 Esta razão o ensino da matéria foi muito facilitado 8 Proveito 1GG 
5 HH1 Com relação ao Pacto, este foi muito importante 8 Proveito 1HH 
6 II1 As aulas de direito internacional, a meu ver, foram muito interessantes 8 Proveito 1II 
7 II8 As aulas não ficaram tão chatas 8 Proveito 1II 
8 JJ2 Comprometimento da turma com a matéria 8 Proveito 1JJ 
9 JJ8 Tirando um pouco das rotinas das aulas 8 Proveito 1JJ 
10 KK2 O Pacto moral foi muito interessante 8 Proveito 1KK 
11 LL1 Foi de valiosa ajuda a transmissão do conhecimento do professor 8 Proveito 1LL 

12 MM1 As aulas de direito internacional contribuíram muito para nós, as palestras em si 
contribuíram do mesmo modo 

8 Proveito 1MM 

13 MM7 Mas talvez de melhor proveito 8 Proveito 1MM 

14 PP1 Toda forma de comunicação sempre nos trará conhecimento e neste caso não foi 
diferente. 8 Proveito 1PP 

15 QQ1 A transmissão de conhecimento na turma foi positiva e importante 8 Proveito 1QQ 

16 RR5 Pois dessa forma percebemos e utilizamos o raciocínio e aprendemos a ter 
soluções rápidas, dentro das legalidades 

8 Proveito 1RR 

17 RR9 Tornou-se de muita valia 8 Proveito 1RR 
18 SS1 Eu consegui tirar mais proveito das aulas 8 Proveito 1SS 
1 AA2 Tivemos um conhecimento prático, o que nos ajudou muito 9 Prática 2 AA 

2 BB2 Todos os alunos gostaram, foram as que tiveram a presença do professor e seus 
convidados 9 Prática 2 BB 

3 CC4 Através das aulas práticas 9 prática 2CC 
4 DD2 Na aplicação da palestra Brasil-China, agregou em informação e conhecimento 9 prática 2DD 

5  
DD8 

O professor é dinâmico e apresenta atividades úteis para o desenvolvimento da 
aplicação da disciplina 

9 Prática 2DD 

6 DD9 Uma abertura para tenhamos conhecimento prático 9 Prática 2DD 
7 GG4 Muito mais coordenado 9 Prática 2GG 

8 HH3 Nos chamar a atenção para a moral e a ética, tema que até hoje se comenta em 
sala. 

9 Prática 2HH 

9 HH6 Muito positivo no que diz respeito a matéria foram as palestras, a visita ao TCP 9 Prática 2HH 
10 II5 Acho que foi uma boa experiência 9  2II 
11 JJ4 Saiu um pouco da teoria e foi pra vida real 9 Prática 2JJ 
12 KK6 Para a melhor assimilação dos conceitos, visto que o tempo era curto 9 Prática 2KK 
13 LL3 Ver e conhecer de perto toda a estrutura e funcionamento 9 Prática 2LL 
14 MM5 Uma forma divertida e diferente de aprender um pouco sobre o Direito 9 Prática 2MM 
15 NN6 As dúvidas eram tiradas com um exemplo pratico o que facilitou muito 9 Prática 2NN 

PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 Recorrências por tema  
18 19 37 26 17 17 134 

13,43% 14,18% 27,61% 19,40% 13,69% 12,69% 100% 
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16 NN8 Além dos contratos, tratados e estudos de casos em sala 9 Prática 2NN 
17 PP2 Pois com a abertura feita através de discussões e debates dentro de sala de aula 9 Prática 2PP 
18 QQ2 Contribuindo para a nossa formação acadêmica 9 Prática 2QQ 
19 SS2 As mesmas foram mais práticas 9 Prática 2SS 
1 AA3 Conhecimento da importância de cumprirmos com o que nos comprometemos. 10 Conhecimento 3 AA 
2 BB3 Onde passaram informações que realmente nos deram rumo 10 Conhecimento 3 BB 
3 BB8 Conhecimento e aprendizado que nunca mais esqueceremos 10 Conhecimento 3 BB 
4 CC6 Obtive bons conhecimentos sobre cambio e frete, leis e jurisprudências 10 Conhecimento 3CC 
5 DD5 A importância nos contratos firmados que a maioria das vezes não são lidos 10 Conhecimento 3DD 

6 DD7 A transmissão dos conhecimentos e exemplos usados pelo professor para passar 
as informações para os alunos foram bem elaborados e compreendidos 

10 Conhecimento 3DD 

7 DD10 A matéria agregou em conhecimento e em informação 10 Conhecimento 3DD 

8 FF2 Percebemos que por diversas razões “não existe a obrigatoriedade de seu 
cumprimento 

10 Conhecimento 3FF 

9 FF4 Por vários motivos as partes poderiam deixar de honrar o que foi acordado 10 Conhecimento 3FF 
10 GG5 Eficiente para todos 10 Conhecimento 3GG 
11 HH7 Contribuir de uma forma dinâmica para o aprendizado da matéria 10 Conhecimento 3HH 
12 II2 A matéria muito importante 10 Conhecimento 3II 
13 II4 O mais interessante foi o Pacto moral 10 Conhecimento 3II 
14 JJ3 O que foi passado nas palestras foi muito importante 10 Conhecimento 3JJ 
15 JJ7 E com isso uma maior aprendizagem 10 Conhecimento 3JJ 
16 JJ9 Ao mesmo tempo agregando a matéria esperada 10 Conhecimento 3JJ 

17 KK3 Para que verificássemos como o direito está presente em todas as ações do 
cotidiano, com um “simples” chegar atrasado a um compromisso 

10 Conhecimento 3KK 

18 KK5 Para a melhor assimilação dos conceitos, visto que o tempo era curto 10 Conhecimento 3KK 
19 KK8 Foram e são lições importantíssimas para cada um de nós, alunos 10 Conhecimento 3KK 
20 LL4 As aulas de ética, moral e os filmes também forma marcantes 10 Conhecimento 3LL 
21 LL5 Posso falar por mim que me esclareceu muito 10 Conhecimento 3LL 
22 MM3 Ou então reforçando, como no caso do cambio 10 Conhecimento 3MM 

23 MM4 O Pacto moral trouxe mais responsabilidades com nossos compromissos 
acadêmicos 

10 Conhecimento 3MM 

24 NN2 Agregamos outros conhecimentos da matéria com as palestras que tivemos 10 Conhecimento 3NN 
25 NN4 Eu estou saindo assim (sair melhor) 10 Conhecimento 3NN 
26 NN9 No geral, acho que foi cumprido o acordo 10 Conhecimento 3NN 
27 OO2 Foi usado apenas para entendermos superficialmente como funciona um tribunal, 10 Conhecimento 3OO 

28 OO3 Devíamos cumprir com o combinado pois era o certo de se fazer após tê-lo 
aceitado 10 Conhecimento 3OO 

29 OO4 Na maioria das vezes a moral e a ética são os únicos modos de reger uma 
operação internacional 

10 Conhecimento 3OO 

30 OO7 Onde as leis não existem, mas apenas alguns tratados 10 Conhecimento 3OO 
31 PP3 Foi uma fonte muito rica de conhecimento 10 Conhecimento 3PP 
32 QQ3 Enquanto pessoas nos chamando à responsabilidade sempre pelos nossos atos.  10 Conhecimento 3QQ 

33 RR1 Com relação ao Pacto moral e o Direito Internacional é que tudo independente da 
lei e antes da lei é necessário que a moral e a ética devem prevalecer 

10 Conhecimento 3RR 

34 RR2 Poupando assim a utilização da lei 10 Conhecimento 3RR 
35 RR10 Aumentando nossa visão e percepção de nossos direito e deveres 10 Conhecimento 3RR 
36 SS3 Mostrando assim aos alunos o funcionamento do TCP 10 Conhecimento 3SS 

37 SS5 Passam aos alunos informações onde vários possuem dúvidas por trabalharem 
na área 10 Conhecimento 3SS 

1 AA4 Os pontos fortes ou mais interessantes foram a ida ao porto de Paranaguá e as 
palestras que tivemos em sala 

11 Recordação 4 AA 

2 BB5 Tendo pessoas gabaritadas nos auxiliando ficou mais fácil nos direcionarmos. 
Essa aproximação pelo menos para mim foi muito importante 

11 Recordação 4 BB 

3 CC1 Com o Pacto que foi firmado em sala de aula 11 Recordação 4CC 

4 DD1 Neste segundo bimestre as aulas foram muito mais transmissão de informação do 
que teoria propriamente dita 

11 Recordação 4DD 

5 DD6 E como o valor pessoal das pessoas hoje está sendo deixado de lado. Pois hoje a 
palavra ou a moral de alguém não tem mais valor 

11 Recordação 4DD 

6 FF3 Dessa maneira o que podemos perceber é que a maior coisa que obriga que as 
negociações sejam cumpridas e o objeto das mesmas seja honrado, é a moral 11 Recordação 4FF 

7 GG1 Através do Pacto moral concordamos previamente quais seriam as regras de 
ensino desta matéria 

11 Recordação 4GG 

8 HH2 Mesmo depois que não tivemos mais o julgamento os alunos compareciam as 
aulas 11 Recordação 4HH 

9 II3 Fomos bem além não priorizando só a matéria, mas também falamos muito sobre 
moral e bons costumes 

11 Recordação 4II 

10 II6 Com certeza vou levar isto comigo por um bom tempo 11 Recordação 4II 

11 II10 O professor ensinou principalmente que todos devem ter caráter e isso é muito 
mais importante que qualquer matéria de curso de faculdade 11 Recordação 4II 

12 JJ1 As aulas de Direito Internacional junto com o Pacto moral trouxeram um pouco 
mais de dedicação 

11 Recordação 4JJ 
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13 KK1 
Desde o inicio das aulas era sabido por todos que a matéria de Direito 
Internacional seria ministrada de forma que, em pouco tempo, pudéssemos 
assimilar questões básicas de direito associadas ao tema em questão 

11 Recordação 4KK 

14 KK4 A forma pela qual a matéria foi sendo desenvolvida foi importante 11 Recordação 4KK 
15 LL2 Sua influência em conseguir nossa ida ao TCP 11 Recordação 4LL 
16 MM6 Foram formas diferentes de atribuir conhecimento 11 Recordação 4MM 

17 NN1 No começo do semestre tivemos a relação de conteúdos que seriam dados, 
seguimos grande parte 11 Recordação 4NN 

18 NN3 No começo a proposta era sair melhor do que entramos 11 Recordação 4NN 

19 NN7 Sempre prestei muita atenção e anotava tudo porque está ligado diretamente com 
o que eu trabalho 

11 Recordação 4NN 

20 OO1 O Pacto moral nos propõe cumprir com um acordo firmado em sala de aula, 
levando em conta apenas a moral e a ética 11 Recordação 4OO 

21 OO6 Esta deve-ser a base de uma relação ainda maior em direito internacional 11 Recordação 4OO 

22 PP5 Como ponto fundamental desta troca de conhecimento foi o Pacto realizado entre 
professor e alunos 

11 Recordação 4PP 

23 PP6 Muitas vezes sabemos nossas responsabilidades de uma forma fria, automática 11 Recordação 4PP 

24 QQ4 A matéria de direito internacional e o Pacto moral firmado em sala de aula tem 
ligação, pois ambos falam e tratam de nossos direitos, deveres e obrigações 11 Recordação 4QQ 

25 RR8 O que seriam aulas “maçantes” o qual a grande maioria não absorveria 11 Recordação 4RR 
26 SS4 Com palestras sobre o cambio, câmara de comércio 11 Recordação 4SS 

1 AA5 Assim tivemos conhecimento de situações reais que futuramente poderemos 
encontrar 

12 Experiência 5 AA 

2 BB4 Para nós que estamos nesta caminhada e ainda não sabemos o que realmente 
nos espera 12 Experiência 5 BB 

3  
BB6 

Já estou no caminho há algum tempo e não sabia que a câmara de comercio 
poderia me auxiliar e muito nos meus negócios, me dando informações sobre o 
outro lado mundo 

12 Experiência 5 BB 

4 CC5 Obtive bons conhecimentos da carga, descarga de mercadorias no TCP, bem 
como sua liberação e armazenagem 

12 experiência 5CC 

5 DD3 Não sabem nem por onde começar 12 experiência 5DD 

6 GG6 O Pacto moral serviu para nos ensinar como é bom negociar e saber seus direitos 
e deveres antes de iniciar qualquer atividade 

12 Experiência 5GG 

7 HH5 coisa que é muito simples, mas que normalmente as pessoas não o fazem. 12 Experiência 5HH 
8 II9 Mesmo faltando algumas vezes, aproveitei bem as aulas 12 Experiência 5II 
9 JJ5 O dia a dia do comércio 12 Experiência 5JJ 
10 KK7 Independente da utilização desses conhecimentos para nossa vida profissional 12 Experiência 5KK 

11 LL7 Infelizmente tivemos muitas matérias que não eram nada específicas ao nosso 
curso onde o objetivo é aprendizado 

12 Experiência 5LL 

12 OO8 Dificílimo de serem firmamos entre os países 12 Experiência 5OO 
13 PP4 Não só do professor, mas também dos colegas de classe 12 Experiência 5PP 

14 QQ5 No caso do direito internacional enquanto importadores e exportadores e no caso 
do Pacto moral enquanto pessoas que deram e deviam cumprir a sua palavra 12 Experiência 5QQ 

15 RR3 Com certeza isso ficou fortalecido em mim 12  5RR 

16 RR4 Com a utilização do método, deu para captar material e conhecimento, o qual 
somente com a teoria não seria suficiente 

12 Experiência 5RR 

17 RR7 Pudemos ver o que era correto e incorreto, quando faltavam com a verdade ou não 12 Experiência 5RR 
1 BB7 Hoje estou tentando me informar e aplicar na minha empresa 13 Empenho 6BB 
2 CC3 Também o empenho dos alunos em relação à disciplina de Direito Internacional 13 empenho 6CC 
3 DD4 Sem material específico a ser estudado 13 empenho 6DD 

4 FF5 Para manter uma imagem boa e integra, continuar negociando e continuar a ter 
créditos é preciso ter honra e cumprir seus acordos, Pactos, contratos 

13 Empenho 6FF 

5 GG2 Deste modo todos os alunos estavam cientes de seus deveres e 
responsabilidades 13 Empenho 6GG 

6 HH4 Através desse Pacto, aprendemos a honrar a nossa palavra 13 Empenho 6HH 
7 II7 O professor diferenciou bastante o método de ensino dos outros professores 13 Experiência 6II 
8 JJ6 Isso despertou um maior interesse 13 Empenho 6JJ 
9 LL6 Fechou da melhor forma possível esses dois anos de Comércio Exterior 13 Empenho 6LL 

10 LL8 Passou o que há de mais importante para nós, futuros importadores e 
exportadores ou algo do ramo 

13 Empenho 6LL 

11 MM2 Seriam talvez conteúdos que nós não teríamos na grade do curso 13 Empenho 6MM 
12 NN5 A relação aluno/professor foi muito boa 13 Experiência 6NN 
13 OO5 É fundamental estudarmos e entendermos o que é a moral e ética em Direito 13 Empenho 6OO 

14 PP7 Quando se coloca um Pacto, um acordo que primeiramente deve ser 
compreendido é um grande passo para o conhecimento 

13 Empenho 6PP 

15 QQ6 Em suma, posso afirmar que será bastante útil e (5) que a relação com o 
professor é boa e interessante 

13 Empenho 6QQ 

16 RR6 Tivemos que ser mais responsáveis, honrando nossa palavra 13 Empenho 6RR 
17 SS6 Podendo assim esclarecer e debater em sala de aula 13 Empenho 6SS 

Fonte: Organização do autor (2011). 
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Fase 2.c) Categorização a priori : mais de 400 dias após o Pacto 

 
A coleta do material deu-se em três etapas diferentes. A primeira visava 

apurar os afetos43 causados pelo Pacto em si e avaliar se os propósitos de uma 

pedagogia visível, aliada a uma educação invisível, haviam chegado ao bom termo. A 

segunda, se as intelecções geradas auxiliaram na aquisição de conteúdos ao final do 

curso, e se os estudantes haviam efetuado a ligação entre a ferramenta estratégica, 

conhecimento e educação moral e pela vivência prática dos conceitos teóricos. 

Sentiu-se a falta de alguns temas nas coletas: reações; liberdade; 

motivações (adesão e comprometimento); decisões (af etivas ou reflexivas); 

constância; influências relacionais; absorção de co nteúdos e os resíduos  que 

tal experiência proporcionara aos alunos, o que se fez por meio de questionário 

semielaborado proposto pela Internet, pois a maioria dos alunos já havia se 

formado, para que pudessem, anonimamente e querendo, responder as questões.  

Os destinatários foram os mesmos 23 participantes da classe, que, ao 

aceitarem seguir o link, foram levados ao programa criptografado do Google docs 

que impede identificação. Destes, nove retornaram como inexistentes; seis 

responderam e oito se abstiveram, um índice considerado satisfatório em vista do 

longo tempo decorrido e do fato de que muitos, ao se tornarem profissionais, 

mudam de caixa postal.  

As pré-categorias foram realizadas a priori pelo questionário semielaborado 

e, por isso, as categorias recebem a identificação numérica crescente, acrescido do 

tema apurado e a identificação dos alunos por letras do alfabeto. 

 
 

                                            
 
43 Emoções, sentimentos e paixões. 



158 
 

 
1. Qual a sua reação inicial quando lhe foi proposto o  Pacto?  

a. Pré-categoria: Reação. Cat. 15 
Conceito  Aluno  

Curiosidade T 
Curiosidade U 
Surpresa V 
Desconfiança X 
Curiosidade Y 
Desconfiança Z 

 
2. Você foi forçado a aderir ou entende que alguém o f oi de alguma forma?  

a. Pré-categoria: Liberdade. Cat. 16 
Conceito  Aluno  
Não fui forçado, e penso que ninguém também tenha sido T 
Não, pois não houve nenhuma coação ou obrigatoriedade U 
Não V 
Não X 
A escolha de aderir ou não foi pessoal Y 
Não, aceitei o que foi proposto em sala de aula Z 

 
3. Você pensou em de fato mudar algum comportamento (h orário, faltas, conversas em aula) 

ao ajustado no Pacto quando aderiu a ele? E depois?  
a. Pré-categoria: Decisões afetivas. Cat. 17 

Conceito  Aluno  
Sim, pois com o Pacto firmado era a minha palavra que estava em jogo T 
Era a chance de mostrar o verdadeiro comprometimento com o Pacto T 
A situação dos atrasos sempre foi uma constante para mim. As outras questões abordadas não... U 
Após aderir ao Pacto me tornei mais pontual e tento manter esse comportamento em todas as situações U 
Sim V 
Depois mudei de ideia V 
No momento em que aderi ao Pacto moral não pensei em mudar nada X 
Era realmente complicado abrir mão de algumas coisas para cumprir com o Pacto X 
Sim  Y 
Me esforcei para mudar os horários e frequência em sala de aula Y 
Com certeza mudamos o comportamento Z 
Uma das meninas morria de medo de andar de moto, e acabou pegando carona com uma motoqueira para chegar 
no horário pactuado 

Z 

 
4. Os julgamentos realizados sobre os comportamentos c ontrários ao ajustado no Pacto 

foram um fator que te levou a levar o Pacto a sério ? Houve outro fator que também pesou?  
a.  Pré-categoria: Motivação. Cat.18 

Conceito  Aluno  
O fato de eu ter sido o primeiro a ser julgado e condenado por meu ato contra o que foi acordado T 
levei muito a sério e cumpri prontamente com o que me foi dado como pena pelo não cumprimento do acordo T 
Os julgamentos foram muito importantes U 
Assimilar o quanto os atrasos atrapalham o andamento da aula e a concentração na matéria U 
Sim V 
O fato da exposição perante a turma não é legal V 
Não, eu levava os julgamentos como uma brincadeira X  
O que levou o Pacto a serio foi a ênfase dada ao valor de nossa palavra. X  
Talvez  Y  
Pelo fato de ficar exposto perante a turma Y 
Havia um certo medo Z 
O que poderiam falar da nossa falta de comprometimento,pois tínhamos que cumprir com nossa palavra Z 

 
5. O Pacto teve pouca duração ou os objetivos do Pacto  perduram até hoje? 

a. Pré-categoria Constância. Cat.19 
Conceito  Aluno  

Teve pouca duração o julgamento para os que não cumpriram com o acordo T 
Os objetivos do Pacto perduram para todo o semestre e para o outro T 
Perduram, com certeza! U 
É normal trazermos para o dia a dia algumas experiências, o Pacto foi uma delas V 
Os objetivos do Pacto até hoje passam pela minha cabeça na hora de tomar certas decisões X 
Embora saibamos o que é moral e ética desde quando crianças, dificilmente paramos para pensar sobre isso... X  
Foi realmente algo muito diferente pensarmos e debatermos "cientificamente" sobre isso X 
Acho que comecei a refletir sobre isso até hoje Y 
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Em sala teve pouca duração, porém para nossas vidas vão durar para sempre Y 
Para tudo brincando ou não, sempre colocamos em pauta um Pacto! Z 

 
6. O Pacto influenciou no relacionamento com colegas o u nas outras turmas?  

a.  Pré-categoria: Influência relacional. Cat. 20 
Conceito  Aluno  

Com os colegas da turma sim T 
Os julgamentos ajudaram a conhecer mais sobre os colegas. Dessa forma houve um maior coleguismo em classe U 
Nem para todos houve uma melhora para os problemas de faltas e atrasos U 
Em muitas situações ainda há um grande desrespeito pelo professor em classe U 
Não V 
Sim X 
Levava tudo como pessoal e não via razões para mudar meu relacionamento com os demais X  
Vi algumas pessoas ficarem desconfortáveis principalmente com as exceções abertas para um aluno ou outro X 
Sim Y  
Até hoje ainda brincamos e falamos... olha o Pacto Y  
Influenciou muito Z 
Na realidade acabou aproximando mais a todos, pois um queria ajudar ao outro Z 

 
7. Facilitou a aprendizagem dos conteúdos da disciplin a? Facilitou o relacionamento 

professor-alunos?  
a. Pré-categoria: Absorção do conteúdo. Cat. 21 

Conceito  Aluno  
Para mim facilitou a absorção da matéria, já que foi inovador e diferente de tudo o que já tinha sido proposto por 
algum professor, tornando as aulas atraentes e interessantes T 

Com certeza facilitou, pois você já era condenado por seus atos contra o Pacto pelos próprios colegas T 
Facilitou muito, pois com a teoria aliada à prática o aprendizado é muito maior. Nos julgamentos tivemos a chance 
de conhecer os dois lados da situação. Não é nada fácil fazer julgamentos e tomar decisões que implicam em 
consequências às vidas dos outros. Difícil é saber o que é certo e errado e dar, sobre os fatos/provas 
apresentados, um veredicto. Muitos dos temas abordados na matéria puderam ser relacionados com as questões 
do Pacto, principalmente os que envolvem a ética e a moral. 

U 

No início criou uma certa desconfiança e um questionamento: o que é que esse professor quer com isso? O Pacto 
aliado aos encontros e passeios criaram um laço de respeito muito grande por grande parte da turma com o 
professor.  

U 

O Pacto foi importante. Exigiu responsabilidade o que acabou por facilitar a aprendizagem V 
E o relacionamento com o professor V 
Consegui compreender muito bem os temas propostos em sala, sinto que consegui captar exatamente o que o 
professor queria nos passar. Acredito que foi a junção dos diferentes tipos de aprendizado X  

Acredito que o Pacto criou, de certa forma, um pouco mais de intimidade entre professor e aluno, pois foge da 
rotina que geralmente acontece quando nos relacionamos com professores 

X 

Acho que foi interessante, desde o início, pela curiosidade do Pacto, depois pela maneira que foi ministrada as 
aulas, com palestras, aula no sábado, visita no TCP Y  

Isso facilitou e aproximou a turma do professor Y 
Acredito que onde abordava os direitos e deveres serviu e servirá, agora jurisprudência, ICC, garantias, não Z 
O interessante era que a maioria dos colegas, ficavam (sic) pensando, estudando a sua defesa, e esperando para 
saber qual seria a reação do professor 

Z 

 
8. Hoje, passado mais de um ano o que você guardou da EXPERIÊNCIA COM O PACTO? 

a. Pré-categoria: Resíduo da experiência. Cat.22 
Conceito  Aluno  

Uma excelente experiência, pois quando se leva a sério o Pacto, que sua palavra seu comprometimento tem valor 
para você e para outras pessoas, fica o sentimento de que, se todos fizessem o mesmo, muitas coisas na 
sociedade pudessem ser diferentes. Mais as pessoas seriam serias e iriam cumprir com seus deveres 

T 

Ressaltou a importância do entendimento de que em uma classe de aula há os dois lados - professor e aluno - e 
que cada um tem suas obrigações e funções, mas o respeito tem que ser mútuo. Também que, para todas as 
situações em nossas vidas, os dois (ou mais) lados têm que ser muito bem analisados antes de um julgamento 

U 

Devemos pensar bem antes de aceitar um Pacto V 
Eu realmente não penso sobre o Pacto, o que passa na minha cabeça é um semestre letivo junto ao professor de 
direito internacional. Cada dia de aula aprendia algo novo, algumas frases ditas pelo professor nunca vou 
esquecer, como por exemplo: "As faculdades estão muito preocupadas em ensinar os alunos a ganharem muito 
dinheiro, mas ninguém se preocupa no que os alunos irão fazer com este dinheiro". Sinto que o Pacto foi uma 
atividade dentro de um grande conjunto, por isso não penso nele isoladamente. 

X 

Sim, foi interessante, e até hoje ainda brincamos na turma e lembramos-nos do tal Pacto... Y  
Que palavra dita deve ser cumprida, que nunca devemos deixar de ter responsabilidade, saber onde começa e 
termina nossos direitos e deveres Z 

Organização: O autor (2011) 
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Fase 3: Análise das cinco faces que integram os âmb itos educativos 
  

Em se tratando de um experimento novo, faz-se mister analisá-lo como um 

todo e como cada âmbito tem sua forma de específica de atuação, é necessário 

analisá-los em separado em relação à teoria adotada. 

 
Fase 3.1 Apuração das razões de se lançar mão do Pa cto Moral:  
 
 
Alcançar uma educação integral exige intencionalidade da estratégia 

pedagógica, aliada, sempre que possível, ao aprender-fazendo, pois fomentam 

interações dos cinco âmbitos, facilitando o alcance do conhecimento, que ajuda o 

indivíduo a crescer como pessoa em busca de sua plenitude (Areté).  

O Pacto foi além do conteúdo programático, buscando desvendar o que, na 

percepção dos alunos, não se incluía nas suas metas acadêmicas (melhorar seus 

labores), sendo o Direito percebido como um enxerto: “infelizmente tivemos muitas 

matérias que não eram nada específicas ao nosso curso.” (Cat = 5LL). 

As revelações se manifestam em todas as categorias de PC1 a PC14, mas 

suas ocorrências se concentram entre a PC1 a PC6. Importante frisar que toda 

revelação é conhecimento, o que traz crescimento em todos os âmbitos. 

 
Fase 3.2. Apuração da pedagogia visível e da educaç ão invisível 

O Pacto baseou-se nestes conceitos de Garcia Hoz, que alia as estratégias 

pedagógicas de ensino e instrução às aspirações de se orientar a compreensão dos 

alunos de que o ganho dos saberes deveria se voltar para o bem e para a 

construção de uma vida honrada. O objetivo é contribuir para o alcance da 

felicidade, somente possível pela educação, ao fortalecer a vontade pessoal na 

domesticação dos afetos pelo livre arbítrio, por ser o homem aquele que decide “se 

quer” ou “se assume o risco” de concretizar saberes. 
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A aquisição de valores como a justiça, o respeito e a honra são visíveis em 

várias categorias, mas é na PC2 (catarse) e na PC5 (transcendência) que se 

concentram mais. Estes valores irão se concretizar nas PC´s de 9 a14. 

 
Fase 3.3: Da percepção afetiva à intelecção reflexi va 

O alcance do conhecimento (figura 1) se dá pela correta interação entre os 

cinco âmbitos e pelo aceite das consequências das ações sugeridas por estas 

intelecções, pois “conhecer é identificar realidades, por meio da experiência atenta, 

da captação inteligente e da afirmação razoável” (HENRIQUES, 2010, p. 21).  

Nas aulas de direito internacional aproveitou-se da afetividade humana não 

somente para captar (Percepção = PC8) as atenções dos alunos e dar início ao 

processo de identificação de realidades pela vivência (PC1), mas também como 

fomento de inúmeras intelecções geradas pela realização atenta de uma experiência 

social (PC3) deles desconhecida, suscitando-lhes inquietações (reflexão social – 

PC4). 

Houve uma gama de afirmações razoáveis, pela captação intelectual do bem 

(PC4), antes encoberto (transcendência - PC5), até sua revelação (catarse - PC2), 

quando a ferramenta perde sua utilidade (entendimento afetivo PC7), não sem antes 

operar a educação invisível (Intelectual reflexivo - PC6). 

Sobre este item se verifica um fato interessante, pois quando se somam os 

percentuais de respostas44 apuradas que tratam das pré-categorias: vivência (PC1 – 

4,40%) + experiência social (PC3= 13,20%) + entendimento afetivo (PC7= 3,14%) + 

percepção (PC8= 10,06%), encontra-se com um produto de respostas de 30,08%, 

idêntico ao da pré-categoria Intelectual reflexivo (PC6= 30,82%), demonstrando 

                                            
 
44 Percentuais calculados pelo total de conceitos apurados nas respostas dos alunos (159). 
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claramente que, para cada afeto corresponderá sempre uma intelecção, eis que a 

afetividade é alógica, sendo sempre interpretada pelo raciocínio. 

Conclui-se que, para desenvolver o intelecto, deve-se estimular a 

afetividade, sendo o aprender-fazendo essencial à aquisição do conhecimento, já 

que trabalha com a unidade psicossomática humana manifestada, não só por 

intermédio da Biologia e da Psicologia, mas também pela Noologia, responsável 

pelo desejo destacado, imparcial e irrestrito de conhecer, como resultado das 

intelecções que unem a informação recebida à experiência vivida e às suas 

consequências.  

O Noológico se manifesta controlando a vontade para regular a liberdade 

humana. Assim, enquanto a biologia (físico) força o ser a buscar a natureza de algo 

material (a nutrição, o crescimento e a geração), e a sua psicologia o inclina ao 

apetite sensitivo, fomentado pela sua sensibilidade (afetividade: sentidos internos e 

externos), responsável pela imaginação, afetos e memória, isto de nada adiantaria 

se a dimensão noológica com sua inclinação irreprimível de conhecer 

(transcendência) não comandasse a vontade nesse sentido, o que faz com que o ser 

humano deixe o desejo de conhecer e saia em busca do conhecimento deste 

desejo. 

Em qualquer interação estas esferas comporão a experiência pessoal pelo 

conhecimento dos sentidos, que não só reconhece bens particulares como 

desejáveis, mas comanda a vontade a buscá-los.  

 
Fase 3.4: A motivação ligando o experimento à intel ecção reflexiva 

Os sentimentos iniciaram-se com a reação (PC15) dos alunos do sentido da 

plena liberdade (PC16) de vinculação ao Pacto, quebrando o paradigma de 

autoridade professor/aluno. Ao serem convidados a decidir e se responsabilizarem 
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pelas consequências de seus atos, alguns reagiram com curiosidade (3/6), outros 

com desconfiança (2/6) e surpresa (1/6). Isto manifesta a primeira interação havida 

entre os âmbitos físico e intelectual, fomentado pela afetividade, já que as primeiras 

intelecções após a proposição do Pacto se voltaram a descobrir, pelo entendimento, 

se a proposição era séria ou não; e, em sendo, qual o comportamento compatível a 

partir de então, pois o reflexivo (juízo) encaminharia à transcendência (ir além) pela 

analise das consequências, enquanto o sensível evitaria o comprometimento por 

meio de simulação (uma aceitação não verdadeira, causada pelo medo) 

A vontade de cumprir com o acordo inicial se manifestou positivamente em 

5/6 dos alunos, com apenas uma simulação (X; cat17) de comprometimento formal 

sem vinculação com a realidade. Houve uma segunda dissonância sem chegar ao 

simulacro, pois embora o aluno declare haver mudado de ideia, continuou 

participando do Pacto normalmente (V; cat17). A mudança não assumida é 

interessante, eis que sendo voluntário o Pacto não obrigava mais do que a honra, 

podendo a pessoa dele se desvincular sem punição, infere-se ter havido um 

entendimento afetivo (gosto/não gosto), seguido do comportamento reflexivo (dever-

ser) como se depreende de seu comentário: “O Pacto foi importante. Exigiu 

responsabilidade o que acabou por facilitar o aprendizagem e o relacionamento com 

o professor” (V–cat21). 

Os dados revelam as motivações das intelecções ocorridas ao longo do 

Pacto, medida que foram na cat18. A relação ação versus consequências motivou 

100% (6/6) dos alunos; porém, enquanto 5/6 agiram reflexivamente e comandando 

suas volições na busca deste objetivo, 1/6 (N: cat18) alegou ter sido o medo de 

expor sua opção seu maior orientador, operando uma reação sensível.  
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A maioria (5/6), no entanto, afirma que não só desejou mudar o 

comportamento, quanto comandaram suas vontades neste sentido, revelando a 

motivação transcendente, que cede primazia ao TU em detrimento ao EU. 

 A leitura da cat18 demonstra: 16% de alunos extrinsecamente motivados, 

16% intrinsecamente motivados e 68% transcendentalmente motivados. 

 
Fase 3.5. A educação dos cinco âmbitos 

O desenvolvimento físico supõe uma sequência que exige alimentação, 

crescimento e reprodução. Esta pesquisa reconhece os alunos como desenvolvidos 

fisicamente, restando apurar se houve crescimento integral:  

 
Crescer é dar de si ao máximo, como pessoas íntegras, inteiras, de uma 
peça. Como pessoas com uma unidade interior que se exterioriza como 
conseqüência lógica, na unidade e coerência de suas vidas. Pessoas que 
aprendem a discernir primeiro, a estudar depois, e finalmente a fazer suas, 
interiorizando-as, um conjunto de verdades ou realidades, valiosas, ricas, 
humanas e transcendentes. Pessoas que chegam a saber como enfrentar 
todo tipo de dificuldades com valentia; e como superar-se a si mesmo 
apensar de suas naturais limitações, em benefício próprio e nos de que com 
ela convivem. Crescer em unidade e coerência, em integridade. 
(GONZÁLEZ-SIMANCAS, 1992, p. 31)  

 

A) Dados colhidos 42 dias após o fim do Pacto - 159 t emas; 8 categorias  

 
O intelectual reflexivo (PC6) liderou as manifestações com 30,82% (49) 

recorrência nas narrativas, significando que o processo fez crescer os raciocínios 

lógicos em temas que as pessoas não costumam dedicar muita atenção, tais como: 

“entender melhor a sociedade” (A10); “não cumprir com sua palavra ou com 

qualquer acordo firmado mesmo em contrato pode trazer conseqüências serias”(C8); 

“temos que ter responsabilidades não só com os outros, mas conosco também” (E5); 

“isso mostra que devemos pensar antes de assumir compromisso (Q5)”. 

A transcendência (PC5) foi o segundo em recorrência, respondendo com 

13,20% (21) e, quando se soma (efeitos semelhantes) à catarse (PC2) que contribui 
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com 7,55% do total (12), alcança-se um percentual de 20,75 de recorrências, um 

claro sinal de crescimento no entendimento. Isto é visível nas respostas “como 

tornar o nosso dia a dia melhor até o como podemos ser melhores pessoas (B3)”; 

“aprendi no dia a dia o valor da minha palavra (C2)”; acabamos nos esquecendo de 

ser morais e éticos (M6) e no sentido dado à vida: “resgatou dentro mim a 

moralidade, como deve e o que deve ser bem verificado na hora de se firmar 

acordos (C7)”; “ao final destes julgamentos percebi que poderiam não ter 

acontecido, pois cada um deveria se responsabilizar pelos seus próprios atos (H3)”; 

“desenvolver um lado mais humano no decorrer desta matéria (M1)".  

Como produto do educere (tirar de dentro) ocorre a transcendência e 

também a catarse, mas também se tem a experiência social (PC3=21) com 13,20% 

das respostas; a reflexão social (PC4=20) com 12,58 %; o entendimento afetivo 

(PC7=5) com 3,14% e a percepção (PC8=16) com 10,06%. Tudo isso comprova 

crescimento no âmbito social, consumado quando da análise do material colhido 143 

dias após o fim do Pacto. 

 

B. Dados colhidos 143 dias (fim do Pacto) - 134 tem as em 6 categorias  

 
Um dado interessante é comparar o produto da soma das categorias PC9 - 

proveito (18=13, 43%) com PC10 - prática (19=14,18%), pois se alcançará o mesmo 

percentual da categoria PC11 – conhecimento (37=27,61%). Isto se explica, uma 

vez que proveito e prática, no sentido laboral, são complementares, por ser com a 

prática que se tira proveito e de ambos advém o conhecimento.  

Outro dado curioso é que Experiência (PC13) e Empenho (PC14) 

apresentem o mesmo percentual de recorrências (17=12,69% cada um), indicativo 

de que o aprender-fazendo tem resultado no empenho de se colocar em prática 
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(experiência) os conhecimentos adquiridos. Não é a toa que a soma destas duas 

categorias seja bem aproximado do apurado na categoria conhecimento (PC11-

27,61%). 

Deixou-se por último a categoria Recordação (PC12), eis que se trata de um 

item relativo à afetividade humana. “Recordar é viver”, dizia o poeta, e a ética da 

Areté não é mais do que recordar Píndaro: homem: torna-te o que és! 

Não há dúvida que a instrumentalização do Pacto rendeu resultados nos 

cinco âmbitos sujeitos ao crescimento pela educação, plasmado na análise do último 

material recolhido após mais de 400 dias decorridos após o fim daquele 

experimento. 

 
C. Dados recolhidos com mais de 400 dias - 134 tema s em 6 categorias 

 
As cat15: Reação; Cat16: Liberdade e cat17: Decisões afetivas foram 

discutidas no início da análise deste conteúdo; dá-se seguimento, portanto, desde 

aí. 

Cem por cento das respostas confirmam a constância nos efeitos do Pacto 

(cat19), chamando a atenção, em vista do caso de simulação e outro de divergência: 

o aluno “X” expõe que nas tomadas de decisão sempre se recorda do Pacto, 

demonstrando que, embora não tenha “pensado em mudar nada”, o Pacto o afetou, 

estando presente em sua memória, demonstrando amadurecimento pelo processo 

“tentativa e erro”. O aluno “V” também admite recordar do evento, mas minimiza-o 

em si próprio, reafirmando seu ponto de vista. Chama a atenção, no entanto, o fato 

de que ambos tenham dispensado tempo para responder ao questionário, em vista 

da alegação de não terem sido afetados pelo processo. O comportamento esperado 

nestes casos seria ignorar o pedido de colaboração com a pesquisa. Mais uma vez 
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reafirma-se ter havido um ganho de conhecimento pela compreensão reflexiva, 

ainda que o processo tenha sido doloroso. 

Para 66,66% (4/6) dos alunos o Pacto influenciou o relacionamento dentro 

da turma, depreendido do melhor comentário expresso pelo aluno “U” (cat20): “Os 

julgamentos ajudaram a conhecer mais sobre os colegas. Dessa forma houve um 

maior coleguismo em classe”. As vozes dissonantes vieram de “V” que entendeu 

não ter havido mudança e de “X” que declarou não estar preocupado com isso, 

reafirmando o comportamento individualista de sua resposta: “levava tudo como 

pessoal e não via razoes para mudar meu relacionamento com os demais.” (cat20 –

X) 

A análise sobre a compreensão e absorção do conteúdo ocorrida durante o 

semestre obteve a unanimidade (6/6) dos respondentes (cat21), com o aluno “Z” 

ressalvando a utilidade do Pacto para absorção de parte da matéria que 

correspondia ao direito em si, mas não sua totalidade. Tal fato reafirma o objetivo do 

Pacto de contribuir para a compreensão das fontes de direito, seus usos e 

costumes, facilitando a compreensão do conteúdo programático e, conforme conta o 

aluno, “V” (cat21): “o Pacto foi importante. Exigiu responsabilidade o que acabou por 

facilitar a aprendizagem e o relacionamento com o professor”.  

Quanto ao conhecimento proporcionado pela experiência educativa (cat22), 

também a unanimidade (6/6) afirma haver ocorrido, demonstrando inclusive a 

disposição de mudança de comportamento, o que só ocorre na Noologia humana, 

por meio da aquisição de virtudes fomentada pela educação (stricto sensu).  

Por fim, o resíduo educativo apurado (cat22) demonstra forte contribuição 

social (relacionamento), adquirido pelo crescimento ocorrido em cada um dos quatro 
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âmbitos: físico (amadurecimento); intelectual (Intelecções), afetivo (Criatividade) e 

transcendental (Ir além), verificado nas frases de agradecimento: 

• “Sua palavra, seu comprometimento tem valor para você e para outras 

pessoas, fica o sentimento de que se todos fizessem o mesmo, muitas coisas 

na sociedade pudessem ser diferentes” (Honradez, evolução afetiva e social) 

• “Ressaltou a importância do entendimento de que em uma classe de aula há 

os dois lados - professor e aluno - e que cada um tem suas obrigações e 

funções, mas o respeito tem que ser mútuo.” (Respeito mútuo)  

• “Também que, para todas as situações em nossas vidas, os dois (ou mais) 

lados têm que ser muito bem analisados antes de um julgamento” (Justiça) 

• “Devemos pensar bem antes de aceitar um Pacto” (Responsabilidade) 

• “O que passa na minha cabeça é um semestre letivo junto ao professor de 

direito internacional. Cada dia de aula aprendia algo novo” (Agradecimento) 

• “Até hoje ainda brincamos na turma e lembramos do tal Pacto” (Humor) 

• “Que a palavra deve ser cumprida, que nunca devemos deixar de ter 

responsabilidade, saber onde começa e termina nossos direitos e deveres.” 

(Cidadania) 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A interrogação central desta pesquisa foi “Como os alunos revelam o 

desenvolvimento dos cinco âmbitos educativos intera gindo com filmes 

comerciais e participando ativamente de um Pacto mo ral em sala de aula? É 

chegada a hora de trazer afirmações que indicam a resposta ao problema pesquisa. 

O processo de investigação apontou para a lógica, já conhecida, de que o 

homem só pode “vir a ser”, "sendo", tornando-se humano por seus comportamentos. 

Este saber está presente, tanto em Píndaro – torna-te o que és – quanto na 

educação invisível latente em Harry Potter: "It is our choices, Harry, that show us 

what we truly are, far more than our abilities45”. Esta conclusão, oriunda de S. Tomás 

de Aquino e bem propagada por Shakespeare – que sempre soube apaixonar com 

suas obras – foi o responsável pelos maiores avanços da sociedade, pelo que seu 

abandono não é fruto de intelecções racionais, mas pura ideologia sentimental. 

No fundo não é mais do que o apaixonar aos alunos pela vida, doadora de 

seus maiores bens: a vida em si; os sentidos; as paisagens; as artes; a liberdade! É 

só usá-los para perceber seu valor. Entretanto, muitos só os reconhecem quando os 

perdem. 

Estes saberes foram demonstrados pelas atividades aqui analisadas, em 

que a premissa foi utilizada, o que serviu para fomentar a vivência dos alunos em 

relação ao conteúdo, objeto tanto de ensino quanto de instrução (pedagogia visível), 

mas também de educação.  

                                            
 
45 São nossas ações e não nossas capacidades que nos mostram o que realmente somos. 
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Isso ocorreu na medida em que se fez “descobrir” a importância desses 

elementos (e de si próprios) em relação à sociedade, ao fomentar-lhes sentido 

humano para suas profissões.   

Ao fazer interagir, de forma consciente e metodológica, os quatro âmbitos, 

logrou-se um crescimento da experiência com reflexos sociais, comprovando a 

educação indireta (educação invisível) do quinto âmbito – o social – que é a 

representação da vontade, ineducável teoricamente.  

Para que esta consciência social aflorasse, utilizou-se de motivações 

específicas a cada a cada dimensão:  

1. Extrínseca (Biológico) no ensino de hábitos da moral e da ética, pela 

responsabilização pessoal do Pacto Moral, e da assunção de experiências 

alheias, no caso do filme; desse modo os participantes perceberam, pela 

prática, o valor que tais conceitos carreiam à vida humana, mostrando-lhes 

caminhos de vivência que os façam crescer rumo a sua Areté. 

2. Intrínseca (Psicológico) ao lançar mão da afetividade e lograr despertar 

sentidos e sensações que fomentassem interesse na absorção do 

conteúdo instruído em sala de aula por meio do sentido da honra e do 

despertar (educere) do dever-ser cabido a cada ser humano rumo à sua 

felicidade, que só pode ocorrer, de fato, pelo espírito de serviço ao outro. 

3. Transcendente (Noológico) na educação da vontade do aluno em querer 

viver pessoalmente, tanto o conteúdo visível (sensível) adquirido, quanto 

os conceitos (invisíveis) que carreavam, após terem sido lembrados, pela 

vivência, da grandeza de suas vidas e profissões (sentido da vida) 

 
Os objetivos específicos também foram alcançados, pois se buscava, 

primeiramente, saber se a utilização de filmes comerciais e o estabelecimento de 



171 
 

Pactos se coadunam com o programa pedagógico institucional. Não restaram 

dúvidas que sim, a exemplo da turma de Universitários, com a qual se utilizou as 

duas ferramentas com sucesso, não somente ensinando e instruindo o programa, 

mas indo além, para educar aos alunos no despertar da moral e da ética para o bem 

viver. Outro objetivo era narrar os procedimentos de utilização das pedagogias dos 

filmes e da formação de um Pacto moral, objetivando a melhoria da prática 

pedagógica, o que se julga haver sido feito de uma forma razoável a permitir sua 

reprodução. Por fim, buscava-se Identificar modificações nas motivações dos alunos 

que não só vieram à tona, mas adquiriu papel essencial para que a consciência 

social do grupo aflorasse 

Educar é, portanto, um processo existencial em que a pessoa, além de 

aprender conceitos também vivencie ações virtuosas. Só assim a pessoa estará 

apta a alcançar seu desenvolvimento integral (Areté), tornando-se um ABA_ETÉ 

(homem de verdade, completo, máximo) em Tupi, autônomo no vernáculo. Qualquer 

outra opção o levará a ser um ABA_RAN (homem mal formado) – um heterônomo. 

Assim pensava Aristóteles (2006), para quem apaixonar pela vida é ajudar a 

desenvolver virtudes humanas que forneçam informações fidedignas para que o 

intelecto processe o conhecimento pela reflexão, pois virtuoso é aquele que 

conhece, julga, pondera, discerne, calcula e delibera, qualidades dos reflexivos. 

Este signatário não se arrepende – antes exulta – em haver buscado nos 

fundamentos Aristotélicos, mais antigos que os Evangelhos e tão novos quanto os 

mais recentes descobrimentos, a base da pesquisa realizada. Não por desprezar o 

progresso ou a evolução dos saberes, mas reafirmando que o novo só é bom 

enquanto proporcione o bem. A aplicação do novo pelo novo não é transcender, raiz 

da busca do conhecimento, mas um desejo, de base psicológica, que só aproveita 
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ao pesquisador pelo que se deva evitar na educação, pois faz dela um balão de 

ensaios que beira a insanidade, sem qualquer responsabilização pelos resultados. 

Cumpre-se, por fim, o objetivo geral de conhecer em que sentido a 

moderação46 de filmes e a instituição de um Pacto auxiliam na educação integral, 

reafirmando ser, por meio da educação integral, no fomento de ações vivenciais nos 

quatro âmbitos, que se irá gerar um “ir além” motivador ao aluno a progredir sempre.  

Este continuum torna o ser em humano, uma pessoa plenamente 

desenvolvida, responsável por suas ações e conhecedor do TU como essencial à 

existência do EU, como aspira à nação, expressamente, em sua Constituição. 

A Universidade, venerável templo do conhecimento, é o grande palco da 

dramaticidade que desafia aos que dela se servem e que se propõem, eles mesmos, 

como o problema. Fustigados em sua afetividade pela eterna máxima de Sócrates – 

“só sei que nada sei”  – citado por Platão na Apologia de Sócrates (O primeiro 

discurso, 21d), reconhecem seu pouco saber de si próprio e transformam-se nem um 

problema ao indagarem e buscarem respostas que os levam ás novas perguntas, de 

forma tal que levou Paulo Freire a escrever: “O problema de sua humanização, 

apesar de sempre dever haver sido, de um ponto de vista axiológico, o seu problema 

central, assume, hoje, caráter de preocupação iniludível.” (FREIRE, 2000, p. 29).  

Aquele autor chama a atenção sobre os movimentos de rebelião que 

revelam a preocupação dos jovens em torno do homem como seres, no e do mundo, 

relacionado ao mesmo mundo. Se por um lado se busca menos rigidez na relação 

professor-aluno, persegue-se também a inserção destas Instituições naquelas 

mesmas realidades, em um movimento que impele para a compreensão dos 

                                            
 
46 Processo exercido com alunos no qual o que importa não é o ensino de conteúdos, mas sim o 

histórico de participação na análise dos fenômenos e dramaticidade decisória presentes no filme. 
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homens como sujeitos de decisão, revelando, na visão de Freire, um reflexo do 

sentido antropológico, muito mais do que o antropocêntrico, desta época.  

No fundo, todos querem saber as razões da desumanização do mundo 

moderno para descobrir sua viabilidade oposta, a humanização. É a troca da 

vocação do ser mais, da Ética da Areté, pelo ser menos de uma ordem injusta e 

violenta. 

Freire vai mais longe, e quando escreve sobre a educação bancária (2000, 

p.57) como perpetuadora desta condição inumana, aponta para uma falha na 

relação existente entre educadores e educandos que se mantém fixa na narração de 

conteúdos petrificados de valores ou dimensões concretas da realidade, que exige 

duas presenças: o sujeito e os objetos, caracterizados pelo narrador e os pacientes 

ouvintes, vulgarmente conhecidos como educandos.  

Porém, falar de uma realidade viva como algo morto, sem ligação com a 

experiência vital dos educandos, equivale ao ato de uma mãe de colocar uma 

mamadeira ao lado de seu bebê juntamente com a narrativa procedimental que 

ensina o como ele deverá se alimentar quando tiver fome. Um exercício que se 

mostra tão vazio da dimensão concreta que deveria ter, transformando-o em palavra 

oca, o que Freire denominou “verbosidade alienada e alienante” (id. p.57), 

culminando na sentença: “educador e educandos se arquivam na medida em que, 

nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, não há transformação, não 

há saber” (ibidem), marginalizando os educandos, que transformados em “Robots”, 

negam a sua ontológica vocação de ser mais – a Areté – que carregam dentro de si. 

Por outro lado, um professor humanista procurará exercitar a liberdade de 

seus educandos de uma maneira dialógica onde os conteúdos sejam praticados, 
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tanto pelo educador quanto pelo educando como inseridos em um mundo vivo, 

dinâmico, fútil e mutável.  

Busca-se, assim, capacitar a ambos em suas tomadas de decisões através 

do exercício contínuo de intelecções, em que se pesem os prós e os contras de seus 

atos, para que se eleja a decisão segura antes de realizá-los, quando então estarão 

inexoravelmente a eles ligados pelas consequências.  

São, portanto, as formas de como as pessoas encaram as consequências de 

seus atos o determinante do seu grau de uso da liberdade, fazendo com que se 

denominem autônomas, aquelas que as aceitam, ou heterônomas, as que as 

rejeitam. Isto porque “a educação como prática da liberdade [...] implica a negação 

do homem em abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim também a 

negação do mundo como uma realidade ausente dos homens.” (FREIRE, 2000,  

p.70). 

Com base nestas indicações que definem uma educação humanista voltada 

para a ética da Areté, inserem-se as duas atividades narradas nesta dissertação, 

pois tanto a prática que se utiliza de filmes, quanto a formação de um Pacto que é 

moral em sua essência, mas que traz em seu bojo fins claramente pedagógicos, são 

meios para uma educação como prática da liberdade. 

Desde logo, antes de se narrar a especificidade dos dois procedimentos, 

firma-se o conceito de suas dialogicidades – essência de qualquer educação cujo 

foco seja a autonomia do educando –, lastreada que está na ação e na reflexão que 

produzem, pois “os homens se fazem na palavra, no trabalho e na ação-reflexão” (id. 

p.78). As práticas dialógicas baseiam-se no amor na medida em que rejeitam o 

sadismo, tanto dos dominadores quanto dos dominados. É, antes de tudo, um ato de 

coragem, de transcendência, com os homens enquanto pessoas, que leva com que 
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aquele que está em situação mais vantajosa se comprometa valentemente com a 

timidez do outro para saná-la e integrá-lo à comunidade. 

Se não há amor ao mundo, à vida, aos homens, não será possível o diálogo, 

a exemplo do debate sobre a descriminalização do aborto na atual sociedade. 

Um diálogo educativo faz-se com a intencionalidade do educador 

manifestada em atos anteriores à situação pedagógica em si mesma, nos momentos 

em que se inquieta na elaboração da abordagem para o repasse dos conteúdos 

assinalados. Sendo cada pessoa única e irrepetível, cada turma é uma novidade que 

exige adaptação e risco, pois, ao se provocar o diálogo como educação, através do 

educere, deve-se estar preparado para lidar com surpresas, do contrário não se 

trataria da educação, mas do adestramento. É necessário, ao elaborar um 

programa, ter confiança de que através da educação voltada para a plenitude se 

está habilitando aos alunos em seu fazer e refazer, em busca da transcendência; da 

vocação de ser mais, que não pode ser privilégio de poucos, mas qualidade em 

todos, pois nenhum aluno, que não sofra de anomalia psicológica, é indiferente à 

atenção dispensada em seu benefício, pelo que fazer uso desta certeza é um 

excelente ferramental. 

Esta experiência deu-se na disciplina de Direito Internacional, ministrada no 

segundo período (2009) de uma turma de Curso Tecnológico em Comércio Exterior, 

com duração de dois anos, de uma Faculdade. O conteúdo exigido é aqui transcrito: 

 
Competências específicas: Ao final da disciplina, o aluno deve ser capaz 
de: Conhecer o que é direito e suas fontes; conceito de justiça; saber 
identificar textos legais aplicáveis na prevenção ou nas defesas de seus 
interesses voltados ao comércio internacional; contratar de forma segura 
advogados, seguros e fretes internacionais; conhecer os Incoterms e aplicá-
los aos contratos. Conteúdo programático:  Para o desenvolvimento das 
competências elencadas, deverão ser abordados os seguintes conteúdos: 
Conceitos: Homem como gerador de obrigações.Direito pátrio e 
internacional. Direito e justiça, Fontes de direito, Confronto da Ordem 
jurídica centralizada e descentralizada. Fundamentos do Direito 
Internacional Público, Tratados internacionais: Ética e princípios do Pacta 
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sunt servanda & boa fé. Convenção Americana de Direitos Humanos e 
Convenção de Varsóvia. O costume internacional: princípios gerais de 
direito – a lei no tempo e no espaço. Instrumentos de Interpretação, 
Jurisprudência e Doutrina; Analogia e Equidade. ICC – Incoterms, Fretes e 
seguros. Personalidade internacional: Estado e as Organizações 
internacionais.Responsabilidade internacional: Garantias e contratos. 

 
 

A estratégia empregada obedeceu a um rígido planejamento baseado nas 

informações apuradas na semana pedagógica que abordou professores mais 

antigos, com ensaios àquela turma. O resultado foi profícuo ao relatar: atos de 

indisciplina, revoltas contra a Instituição, atrasos, pedidos de abonos, 

comportamentos infantis e imaturidade da turma.  

Ora, a experiência em uma graduação com média de idade alta indicaria ser, 

pela aplicação do senso comum, uma atividade prazerosa e tranquila para o 

professor, pois se esperava uma maturidade adquirida ao longo da experiência vital 

e laboral. No entanto, ela mostrou-se um desafio ao se deparar com atos 

incompatíveis com a etapa da vida dos alunos.  

Era necessário saber o que inclina pessoas supostamente maduras a agir 

como adolescentes e negar-se a efetuar o ENADE para se vingar da Faculdade 

(sendo ele o prejudicado), ou, gazetear aula, implorando abono. Posar de fiscal de 

professores em relação ao conteúdo e afirmarem não terem tempo de vir às aulas. 

Como opor-se a isto?  

Em busca destas respostas, este autor aplicou uma ferramenta (pedagogia 

visível) que, além do repassar de parte do conteúdo programático, forçava, pela 

educação invisível, atitudes reflexivas nos alunos, no repensar de suas vidas em 

relação aos compromissos assumidos. 

 O modelo está descrito no Quadro 12: 
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QUADRO 12 – PEDAGOGIA VISÍVEL, EDUCAÇÃO INVISÍVEL: PACTO 

PROGRAMA PEDAGOGIA VISÍVEL PEDAGOGIA INVISÍVEL 

Ser capaz de entender o que é 
direito, as razões de sua 

existência e conhecer suas 
fontes 

Formação de Pacto que evolui 
para acordo ético e depois para 
direito positivo de caráter 
voluntário. É o aprender-fazendo 
que força alunos a serem réus, 
juízes, jurados e promotores. 

Responsabilidade; fazer bom uso 
da liberdade; cuidar da honra, 
perceber os problemas causados 
por suas faltas em relação à 
turma. Fomento de alegria de 
fazer e apreensão nos 
julgamentos. Baixos índices de 
abstenção. Ótimos índices 
avaliativos. Educação que 
extravasou para outras matérias, 

Orientar-se na busca de 
remédios fiscais, legais e 

administrativos 

Com o Pacto, os alunos deveriam 
estudar técnicas de acusação e 
defesa em um julgamento e a 
consultarem advogados nestes 
trabalhos para que o 
desempenhassem bem. 

O sentido de vergonha pela 
descoberta de uso de 
comportamentos imorais e 
antiéticos como elaboração de 
atestados falsos e mentiras 
descobertos pelos jurados e 
punidos pelo Juiz. 

Conceito de Justiça 

Os julgamentos pelos pares 
suscitaram revoltas (injustiças) e 
alegria (justiça). Através do 
professor, discutia-se a 
necessidade da verdade para que 
se possa realizar a justiça. 

Dar a cada um o que é seu tem 
como premissa saber o que é o 
meu e o seu. A verdade 
ontológica é fundamental para 
isso. O valor da veracidade, da 
fidelidade e do respeito foram 
absorvidos. 

Homem como  
gerador de obrigações. 

Direito e Justiça 
 

Definições e práticas nos 
julgamentos facilitam o 
entendimento das diferenças e 
dos campos de ação. Aqui se 
aborda tanto a lei positiva quanto 
o valor moral do dever-ser. 

A responsabilidade pessoal e 
profissional. A ligação co 
conhecimento com a prática 
social. O homem digno e 
responsável por suas obrigações 
pela absorção de conceitos de ser 
e dever-ser. 

 
Fonte: Organização do autor (2011). 

 

A formação do Pacto Moral teve vários objetivos pedagógicos. Sua 

denominação advém de sua essência, eis que, sendo de livre adesão, fundamenta-

se na honra, e esta, segundo Aristóteles, é a expressão natural da medida ainda não 

consciente do ideal de Areté, a que se aspira. “Deste modo, aspiram a ser honrados 

pelas pessoas sensatas que os conhecem, e por causa do seu próprio e real valor. 

Reconhecem assim como mais alto esse mesmo valor.” (ARISTÓTELES, 2006, 

1095b).  

O Pacto é Moral por reconhecer regras assumidas pela pessoa, como forma 

de garantir o seu bem-viver. Sua base independe das fronteiras culturais e 

geográficas, fornecendo uma identidade entre pessoas que não se conhecem, mas 
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utilizam este mesmo referencial moral comum. Sua elaboração visou simular um 

Estado de Justiça em sala de aula, onde todos teriam seus direitos preservados pelo 

cumprimento voluntário dos deveres a que todos estavam unidos pela condição de 

matricula no curso e não porque existisse uma regra (estado de direito) a punir os 

faltosos.  

Visou-se, por meio do Pacto, educar alguns hábitos básicos do ser humano, 

entre os quais o respeito, a veracidade, o senso de responsabilidade, a fidelidade e 

a generosidade. Isto como forma a combater os atrasos, as interrupções de aulas, o 

eterno vai e volta de perguntas dos faltosos que não conhecem o conteúdo. 

A simulação fez com que os alunos adquirissem, na prática, os conceitos de 

moral, ética, direito e justiça que não faziam parte do programa, mas que eram 

necessários para sua total compreensão; afinal, como se espera tratar de assuntos 

como Tratados, Convenções e acordos bilaterais se não se sabe sequer a origem do 

direito positivo? Além do mais, o Pacto foi um fator motivador, pois muitos que 

jamais haviam participado de algum julgamento, se viram envolvidos em papéis de 

advogados, juízes, réus e promotores.  

Ali se experimentou a beleza da justiça e a indignação contra as artimanhas 

de falsos atestados médicos. Ali se discutiu a dignidade da verdade e a razão da 

mentira, quando o Pacto era livre para nele se entrar e dele sair. No fundo, o que 

educou ali em quatro horas-aulas (os julgamentos eram após a discussão dos 

conteúdos assinalados) foi o valor de uma vida digna e isto também é função do 

educador, que deve não só preencher a mente dos alunos de conteúdos, mas, 

agindo como uma bússola, ajudá-los a encontrar o norte de suas vocações. 

Por outro lado, para se educar dialogicamente conteúdos complexos como 

os tratados, optou-se pela utilização da moderação do filme A Missão , que mostrava 
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um retrato fiel dos problemas com o Tratado de Tordesilhas e Madrid. A moderação 

de um filme busca elucidar um objetivo, no caso, como se formam os tratados entre 

nações soberanas, e se discutem as dificuldades de se refrear os eternos ataques à 

vida digna através de procedimentos políticos espúrios. O filme aborda a disputa 

havida entre Portugal e Espanha nas terras vizinhas ao Rio da Prata e as diferentes 

legislações entre países, eis que a captura de índios para transformá-los em 

escravos era proibida na Espanha, mas permitida em Portugal. Nesta disputa de 

interesses comerciais de exploração da vida humana veem-se as Missões que 

visavam educar plenamente aos Índios, gerando medo de emancipação da colônia. 

A história narrada no filme e a moderação do professor aguçaram a curiosidade dos 

alunos, os quais, envolvidos nas cenas, mais uma vez indignavam-se e 

emocionavam-se contra a injustiça e o comportamento opressor contrário à 

liberdade humana. 

Moderar, à sua vez, não é conduzir o pensamento dos educandos, mas 

chamá-los ao diálogo aberto, franco e produtivo. Temas como a dificuldade de se 

efetuar um acordo como um tratado cuja não observância pode levar à guerra duas 

nações. Moderar é instigar, pelo educere, que os alunos revelem suas visões do 

episódio, da cena ou do conceito discutido.  

Longe de se aferrar a conceitos ou conteúdos, tratou-se de discutir em uma 

situação virtual como se fosse real, onde os alunos e moderador são parte do 

evento, discutindo e dialogando sobre as decisões tomadas e suas consequências. 

Tornar vivo pela dialogicidade um conteúdo que, de outra forma, seria natimorto. 

Dentro do mesmo conceito expresso sobre a moderação do filme A missão, 

outro programa foi analisado nesta pesquisa, tratando diretamente da vivência ética 

que cabe a cada ser humano, uma vez que sem o TU, não poderá haver o EU. 
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A palestra trata da divulgação da Ética do Areté e é composta de um pouco 

de teoria, demonstrada por slides de projeção em data show, que trata da 

Pedagogia do Coração, em vigor desde os tempos da Grécia Antiga, sendo a 

metodologia de ensino que mais foi provada ao longo das eras. Ali se mostra o 

significado do vocábulo homem, que em árabe significa "o ser que esquece". 

Embora este esquecimento não atinja seus compromissos mais imediatos, como os 

pagamentos das faturas de água e luz, o homem esquece seus fundamentos 

básicos, sua dignidade e seus atributos que o fazem disto dos animais irracionais. 

Ao fazer perguntas sobre temas comuns sobre ética, moral, verdade, direito, 

percebe-se que os assistentes não sabem contestar, demonstrando não apenas um 

fracasso educacional, mas também uma falência vivencial, que traz agonia e 

sofrimento aos que estão próximos à maturidade. Para fortalecer os conteúdos 

repassados, utilizou-se, como pedagogia visível, da moderação do filme O rei Leão , 

de uma forma já narrada em capítulo anterior. 

 
QUADRO 13 – PEDAGOGIA VISÍVEL, EDUCAÇÃO INVISÍVEL: FILME 

PROGRAMA PEDAGOGIA VISÍVEL PEDAGOGIA INVISÍVEL 

Ser capaz de entender o que é 
ética, moral, verdade, direito, e as 

razões deste saber para uma 
melhor qualidade de vida rumo a 
felicidade e à educação plena. 

 
Moderação de parte do filme O 
Rei Leão de forma a incitar a 

plateia a repensar seu modo de 
viver a vida, Se buscando a boa 
vida do Hakuna Matata ou a vida 
boa presente na ética da Areté, 

capaz de elevar o homem a torna-
se o que de fato é. 

 

Responsabilidade; fazer bom uso 
da liberdade; cuidar da honra, 

perceber os problemas causados 
por suas irresponsabilidades. 

Fomento de alegria de tornar-se 
um homem íntegro, honrado. 

 
Propiciar momentos de reflexão 
sobre a vida, própria e alheia, 

como necessário ao 
desenvolvimento de uma 

sociedade justa e participativa. 
 

Repassar conceitos e definições 
mal difundidos pelo Relativismo. 

Provocar a Catarse  pelo 
envolvimento com o drama vivido 

em cena por Simba. 

Formar líderes sensatos, que 
sejam atuantes na formação de 

uma sociedade livre, justa e 
sensível ao sofrimento alheio 

Fomentar atos de intelecções de 
forma a promover crescimentos 

nos cinco âmbitos. 

Formar cidadãos íntegros e 
plenamente educados conforme 

preceito constitucional. 

 
Fonte: Organização do autor (2011). 
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Em ambos os programas, o que se pretende é demonstrar que a educação 

integral está disponível a todos os professores, desde que educados a praticarem 

em suas vidas a Moral como a arte de bem viver. Se assim for, estes poderão ser 

instruídos em como utilizar desta arte de forma intencional e metodológica, 

objetivando criar situações vivenciais, seja por meio de visita a empresas, museus, 

universidades, laboratórios, seja lançando mão dos meios disponíveis para criar 

vivências – ainda que virtuais – para os alunos, de forma a apaixoná-los pela vida, 

despertando-lhes o EDUCERE AD EDUCARE da forma como foi vista nesta 

dissertação em cena, contracena e crítica. 
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