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RESUMO

Este artigo discute a importância da linguagem e dos valores humanos universais na 
evolução sócio-histórica, destacando-os como fatores indispensáveis à elaboração 
do saber e à autonomia intelectual do educando. A argumentação envolve questões 
relativas ao poder indutivo da linguagem e dos meios de comunicação em geral, 
como também chama a atenção para a veracidade e o auto-engano no discurso 
sobre  indisciplina  escolar.  A  fim  de  contribuir  para  uma  disciplinarização  mais 
saudável e consciente nas escolas, o artigo apresenta uma proposta transdisciplinar 
intitulada “Os valores humanos universais na trajetória de vida de personalidades 
históricas  nacionais  e  mundiais”,  cujo  êxito  depende,  fundamentalmente,  da 
mediação entre o discurso das ciências humanas e das ciências físico-naturais. O 
objetivo  maior  é  despertar  no  jovem uma consciência  crítico-reflexiva  sobre  sua 
postura pessoal frente à prática dos valores humanos universais, tendo em vista que 
esta auto-análise é condição essencial  para que o educando obtenha resultados 
mais satisfatórios em sua formação humana, intelectual e cidadã. 

Palavras-chave: Discurso. Valores humanos. Reflexão crítica. Transdisciplinaridade.

ABSTRACT

This paper presents a  transdisciplinar proposal named “universal human values in 
the life of national and international historical personalities”.  We perform an analysis 
about the language and universal human values, emphasizing its importance for the 
knowledge  construction  and intellectual  autonomy of  the  student.   Moreover,  the 
discussion involves the persuasive attributes of the language and the general media, 
and the veracity of the current statements about the indiscipline in schools. The main 
goals  of  this  proposal  are  to  facilitate  the  discipline  in  classes  and  induce  the 
youngest to practicing self-analysis, in the sense of the universal human values. We 
argue that this self-analysis is essential to the student’s formation under the human, 
intellectual and citizenship aspects. Finally, we stress that the dialogue between the 
humanities and natural sciences is a very important factor to the success of his idea.
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INTRODUÇÃO

        Este  artigo  tem  por  finalidade  atender  os  propósitos  do  Programa  de 

Desenvolvimento Educacional – PDE – do Estado do Paraná, contribuindo para a 

produção de conhecimento e mudanças qualitativas na prática escolar da escola 

pública paranaense. 

        Podemos divergir em assuntos que remontem às mais diferentes áreas da vida 

e  do  conhecimento,  no  entanto,  um  fator  deve  ser  preservado  de  quaisquer 

diferenças de opinião: a dignidade humana. Portanto, para que a relação professor-

aluno  se  dignifique  e  justifique  o  conhecimento  acadêmico  buscado,  é 

imprescindível,  antes,  que  toda  a  comunidade  escolar  reconheça  a  prática  dos 

valores humanos universais como uma condição prioritária, investindo formalmente 

nessa  questão.  Levando  em  consideração  que  a  produção  textual,  em  suas 

diferentes tipificações, é uma das competências mais importantes para a expansão 

social  do  indivíduo,  todos  os  esforços  devem  convergir  para  a  ética  e  para  a 

veracidade do discurso  e  do  consenso,  a  fim  de promover  a  expansão de uma 

civilização mais justa e democrática.   

        A propósito, tanto os filósofos da linguagem como Austin e Habermas, quanto o 

educador  Paulo  Freire,  mostraram-se  preocupados  em  relação  à  formação  da 

consciência,  ao  conjugarem seus  estudos  a  reflexões  éticas.  Enquanto  Austin  e 

Habermas colocavam a veracidade como a condição maior para constatar a verdade 

de todos os atos, inclusive dos “atos da fala”; Paulo Freire destacava que “educar 

não  é  a  mera  transferência  de  conhecimentos,  mas  sim  conscientização  e 

testemunho de vida”.  Também o especialista em psicologia evolutiva e educador, 

Jean  Piaget,  contribuiu  significativamente  com os  assuntos  relativos  à  formação 

humana,  pois,  além de valorizar  a  cooperação como uma atitude crucial  para o 

desenvolvimento  intelectual  e  moral  da  criança,  foi  o  primeiro  a  usar  o  termo 

“transdisciplinaridade”, lançando uma perspectiva avançada de cooperação entre as 

disciplinas, ou seja, entre os educadores.         

        Fundamentado nesses princípios, este artigo propõe que os valores humanos 

universais sejam trabalhados por todas as disciplinas, tendo como objeto de estudo 

uma  biografia  consensualmente  selecionada  por  alunos  e  professores,  com  os 

principais fatos da vida do personagem cuidadosamente discutidos, até que, numa 

perspectiva reflexiva, despontem questões relacionadas à ética social. 
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       O título da proposta é “Os valores humanos universais na trajetória de vida de 

personalidades históricas nacionais e mundiais”. Não se trata de entrar no mérito 

das  relações  pessoais,  mas  sim  das  relações  humanas  enquanto  cidadãos  da 

comunidade local  e  do  mundo,  com direitos  a  garantir  e  deveres  a  cumprir  em 

relação a si mesmo, ao próximo e, conseqüentemente, ao meio ambiente. Para isto 

é  preciso  que  haja  um  aprimoramento  na  prática  da  discussão  civilizada  e  do 

consenso veraz, a fim de que os conceitos de certo e errado, do bem e do mal se 

esclareçam à luz da proteção da vida e da democracia. 

        Quando se  convida  o  jovem a  refletir  e  a  expressar  sua opinião  sobre 

determinado assunto, a intenção maior é que ele exercite a sua liberdade individual 

e, então, se valha dos valores humanos para garantir a si próprio a elaboração do 

saber e a inclusão social. Nesse sentido, buscam-se atividades em que a Língua 

Portuguesa  extrapole  a  sua  função  comunicativa  e  colabore  para  ampliar  a 

consciência dos alunos quanto à necessidade de cultivar atitudes éticas. Afinal, a 

formação  humana,  intelectual  e  cidadã  realizada  dentro  de  uma  perspectiva 

reflexiva,  é  condição essencial  para  viver  num mundo melhor,  com mais  justiça 

social e menos violência.
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O idealismo e o pragmatismo dos direitos e valores humanos universais

        Princípios  fundamentais  estruturam  o  planeta  Terra  e  seus  habitantes 

permanentemente.  Esta  afirmação  é  ratificada  por  todas  as  ciências  ditas 

autônomas,  visto  que  cada  uma  delas  apresenta  os  seus  próprios  princípios 

constitutivos que as fazem existir por si só. Isso significa que a interação entre seres 

vivos e não vivos ocorre mediante determinadas leis pré-existentes, para assegurar 

que no ambiente maior a vida se crie e evolua. Se não fossem esses princípios 

básicos, o caos se instalaria, pois não haveria condições de prever nem de controlar 

os fenômenos.                                                                                 

        A propósito, desde o surgimento do Homo sapiens, o ser humano tem usado a 

sua inteligência para proteger a sua espécie das intempéries e dos predadores. Eis 

a  Meteorologia  e  a  Parasitologia  Médica  como  exemplos  desse  esforço.  A 

possibilidade  de  prever  e  de  controlar  os  fenômenos  naturais  confere  maior 

estabilidade e segurança aos seres humanos. 

        Mas o que seria da humanidade se, após ter evoluído da Pré-História para a 

Revolução  Industrial,  cada  um  tivesse  o  direito  de  servir-se  da  própria  força, 

segundo sua vontade, para salvaguardar a própria vida? Se cada um tivesse direito 

sobre  todas  as  coisas,  até  mesmo  sobre  o  corpo  dos  outros?  Ocorreria  o 

desentendimento e a violência no mais amplo e cruel sentido da palavra, e a espécie 

humana estaria, assim, se condenando a uma nova extinção. A lei do mais forte 

prevaleceria, só que agora incrementada pelos sofisticados recursos tecnológicos 

que superam a força dos músculos. Seria um perene tempo de guerra - bastaria a 

mais banal divergência para que os instintos mais primários fossem imediatamente 

acionados, sem quaisquer ponderações. 

        É com esse sentido – o de resguardar o maior número possível de vidas 

humanas - que os direitos humanos universais foram gradativamente reconhecidos e 

estabelecidos  entre  as  nações  do  planeta.  Entretanto,  a  História  da  busca  pelo 

respeito ao indivíduo e a seu grupo, à pessoa e à sua família, ao cidadão e à sua 

comunidade,  ao  povo  e  à  sua  nação,  é  cheia  de  altos  e  baixos,  avanços  e 

regressões.  

        Um dos filósofos idealistas que se dedicou de maneira singular à busca de uma 

verdade universal foi o alemão Immanuel Kant (1724 – 1804), tanto que sua obra 

continua  fundamental  às  reflexões  dos  Bacharéis  em  Direito,  sendo  estes  os 
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profissionais  responsáveis  pela  aplicação  da  justiça  na  sociedade.  Suas 

considerações  sobre  a  natureza  dos  princípios  subjetivos  (as  máximas)  e  dos 

princípios  objetivos  (as  leis  práticas)  são,  até  hoje,  indicadores  na  diferenciação 

entre as inclinações pessoais e as necessidades coletivas. Sua teoria, que buscava 

realizar uma interseção entre a ciência e a fé, previa que uma vontade individual 

poderia se tornar uma lei universal desde que constituída de virtude, isto é, daquilo 

que a salutar razão humana pudesse perceber como importante à sua integridade e 

dignidade. 

        Enquanto Kant se interessava pela metafísica da conduta do homem enquanto 

ser livre de tudo o que é empírico e antropológico, o também idealista e alemão 

Hegel  (1770 – 1831) se destacava ao afirmar que a evolução da natureza e da 

sociedade se realizava por  meio de um processo dialético -  constantes sínteses 

resultantes do encontro  entre  idéias opostas,  isto  é,  entre  teses e antíteses.  Se 

considerarmos que a dialética trata de uma verticalidade que procura a verdade, e 

que este filósofo nomeou de Espírito Absoluto a evolução da consciência, pode-se 

dizer que na teoria de Hegel coexiste, também, a busca por leis universais.  

        A idéia do processo dialético foi estendida por Karl Marx (1818 – 1883) e 

Friedrich Engels (1820 – 1895) ao condicionarem a evolução social aos movimentos 

efetivos  de  contestação ou à  luta  entre  as  classes.   Opuseram-se ao idealismo 

burguês  ao  afirmarem que  as  condições  materiais  da  existência  humana é  que 

determinavam os valores, isto é, as formas de pensar e agir no mundo. Antonio 

Gramsci (1891 – 1937) incrementou a teoria marxista ao introduzir o conceito de 

hegemonia às reflexões sobre os conflitos sócio-histórico-políticos.  Segundo este 

pensador,  uma classe  é  hegemônica  quando exerce  a  dominação não somente 

através da coerção, mas também pelo consenso persuasivo.   

     Entretanto, não obstante as divergências radicais entre estes pensadores em 

relação  à  natureza  da  realidade  e  da  evolução  humana  e  social,  não  obstante 

tenham manifestado ideologias opostas – os idealistas partindo do indivíduo para o 

social  e  os  materialistas  fazendo  o  caminho  inverso  -  ambas  as  vertentes 

apresentaram um ponto em comum: a busca pela dignidade que não prescinde do 

caráter de um homem, seja sua conduta forjada a priori ou a posteriori.   

O  aparecimento  da  razão  criou  uma  dicotomia  dentro  do  homem  que  o  força  a  anelar 
incessantemente por novas soluções. O dinamismo de sua história é intrínseco à existência da razão 
que o faz desenvolver e, por meio dela, a criar um mundo seu em que se possa sentir à vontade 
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consigo mesmo e com os seus semelhantes. Todo novo estágio que atinge deixa-o descontente e 
perplexo, e esta mesma perplexidade impele-o a avançar em busca de novas soluções.  Não há um 
“impulso para o progresso” inato no homem; é a contradição de sua existência que o faz prosseguir 
no caminho que tomou. Tendo perdido o paraíso, a unidade com a Natureza, tornou-se o eterno 
vagabundo (Ulisses, Édipo, Abraão, Fausto); é impelido a ir avante e com esforço perene para tornar 
conhecido o desconhecido, preenchendo com respostas as lacunas de seu conhecimento. Ele tem de 
prestar  contas  de  si  a  si  mesmo,  bem como do significado de sua existência.  Ele  é  impelido  a 
sobrepujar  essa cisão interior,  atormentado por  um anseio  pelo  “absoluto”,  por  outra  espécie  de 
harmonia que possa afastar a maldição que o separou da natureza, de seus semelhantes, e de si 
mesmo. 
Essa fragmentação da natureza do homem leva a dicotomias a que chamo existenciais porque estão 
enraizadas na própria existência do homem: são contradições que o homem não pode anular, mas a 
que pode reagir de várias maneiras, relativas a seu caráter e à sua cultura (FROMM, 1966, p.45 -46).

        Há um diferencial entre personalidade e caráter. Em termos de personalidade, 

pode-se  observar  que  algumas  pessoas  são  mais  pragmáticas  e  outras  mais 

idealistas; umas mais extrovertidas e outras mais introspectivas; mais otimistas ou 

pessimistas; autônomas ou carentes afetivas; agressivas ou tolerantes; constantes 

ou  inconstantes  em  suas  atitudes.  São  traços,  entre  outros,  que  devem  ser 

observados como características pessoais, forjadas pelas inclinações do indivíduo e 

pelas circunstâncias que o envolveram desde o útero materno, em sua luta pela 

sobrevivência.  A  propósito,  tais  circunstâncias  também  influem  na  formação  do 

caráter, uma vez que a realidade social à disposição do indivíduo provocará reações 

ou, em outras palavras, estratégias que garantam a sua integridade física, moral e 

também a realização de seus propósitos mais íntimos em relação à qualidade de 

sua vida. É justamente o tipo de atitude do indivíduo na busca da realização de seus 

objetivos que vai determinar o seu caráter.  

Quando nos preocupamos com situações que envolvem valôres morais, quando lidamos com o certo 
ou o errado, o bom ou o mau, falamos mais do caráter do que dos traços da personalidade ou de 
suas características. Nas nossas discussões sôbre a mentira, a tapeação, o roubo, e quando falamos 
dos conceitos e atitudes morais e éticos estamos discutindo-os como aspectos do caráter. Por outro 
lado, quando nós tratamos do comportamento social de uma pessoa, em têrmos de domínio e de 
submissão, introspecção ou extroversão, e características similares, estamos considerando-os como 
uma grande categoria das características da personalidade (SAWREY e TELFORD, 1969, p. 397).   

        Tradições e costumes caracterizam um povo e, quando se fala de diferentes 

culturas,  concomitantemente está se abordando diferentes aspectos sociológicos. 

Ao longo do tempo as condições geofísicas determinaram e continuam influenciando 

o  comportamento  e  os  conceitos  morais  das  diversas  comunidades  em  todo  o 

mundo.  No  entanto,  com  o  advento  da  evolução  tecnológica,  especialmente  no 

campo  dos  transportes  e  das  telecomunicações,  romperam-se  as  fronteiras  do 
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conhecimento, facilitando enormemente a propagação das mais variadas e remotas 

formas de culturas e organizações sociais. Todo esse processo que intensificou a 

aproximação virtual  e real  entre  as pessoas,  também vem estimulando reflexões 

críticas sobre os valores morais, éticos e comportamentais existentes.        

         No passado, mais precisamente nos períodos da História que antecedem a 

Revolução Industrial,  os tabus eram comuns e era quase uma utopia pensar em 

quebrá-los.  Hoje  em  dia,  entretanto,  a  mídia,  com  todos  os  seus  sofisticados 

recursos tecnológicos e cibernéticos, tem sido um fator decisivo nas abordagens e 

mesmo na quebra desses tabus. 

        A partir de todas essas considerações, emergem as seguintes questões: 

        Até que ponto a linguagem verbal contribui para a transformação da realidade 

interior e exterior?   

        Como a linguagem pode ser trabalhada nas aulas de Língua Portuguesa, de 

modo a possibilitar  reflexões críticas mais efetivas sobre os valores e os direitos 

humanos universais?

        A  atitude  transdisciplinar  diante  do  saber  pode  colaborar  para  o 

desenvolvimento dos valores humanos e da ética nas escolas e na sociedade de 

modo geral?

Linguagem e transformação da realidade

        Concomitantemente à evolução física, mental e social do Homo sapiens, um 

fator  especialmente  complexo  -  e  que  pode  ser  denominado  “princípio  de 

consciência e de realização” - surgiu: “a linguagem”. Princípio, porque o pensamento 

só começou a ganhar dimensões racionais ao aplicar o monologismo e o dialogismo. 

Realização, porque, uma vez consciente, o ser humano torna-se não apenas capaz 

de compreender a realidade e refletir sobre os fatos e as conseqüências de seus 

atos, mas também de decidir sobre manter ou transformar essa realidade da qual 

tomou conhecimento.  Importante esclarecer que, enquanto o termo monologismo 

refere-se  à  capacidade  do  indivíduo  de  perceber  e  comandar  seus  impulsos,  o 

dialogismo indica a capacidade de se comunicar e de aguardar a resposta do outro 

para nova interferência nos diferentes níveis de realidade. A propósito, os níveis de 
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realidade aqui observados são o “interior” (conceitos e atitudes estabelecidos a nível 

psicológico) e o “exterior” (conceitos e atitudes estabelecidos a nível social). 

        A interação entre pensamento e linguagem representou um salto fundamental 

para o desenvolvimento da autoconsciência e da consciência social. Esse fenômeno 

possibilitou que os indivíduos reconhecessem os interesses que tinham em comum, 

como também a formação de grupos com identidade e  cultura  próprias.  Com o 

passar do tempo e a evolução da História, esses grupos foram gradativamente se 

expandindo  até  formarem  diferentes  nações.  Naturalmente,  já  conscientes  da 

necessidade  de  organizarem-se  para  manter  e  aprimorar  as  condições  de 

sobrevivência, foram surgindo as instituições sociais.

A instituição nada mais é que uma decorrência da tipificação recíproca entre pessoas em interação, 
de forma que tal  tipificação seja  percebida por  outros de maneira  objetiva,  ou seja,  constituindo 
papéis  que podem ser  desempenhados por  outras pessoas.  Melhor  dizendo: na medida em que 
certas  ações  adquirem  um  padrão,  com  base  nas  tipificações,  essas  ações  podem  vir  a  ser 
executadas  por  diversos  outros  indivíduos  da  mesma  maneira.  A  instituição  significa  o 
estabelecimento de padrões de comportamento na execução de determinadas tarefas, padrões estes 
que vão sendo transmitidos a sucessivas gerações (DUARTE JUNIOR, 2004, p. 39).    

        Enquanto o termo “nação” significa o conjunto de comunidades integradas que 

formam um povo; o termo “Estado” refere-se à instituição maior que rege todas as 

demais  instituições,  implicando no estabelecimento  de  regras,  direitos  e  deveres 

entre  os  indivíduos  de  determinada  nação.  É  pertinente,  aqui,  abordar  estes 

conceitos, tendo em vista que “a linguagem de um povo é o sistema que lhe permite 

organizar e interpretar a realidade, bem como coordenar as suas ações de modo 

coerente e integrado” (Duarte Júnior, 2004, p. 24). 

        Ao observar, ainda, que cada nação apresenta um determinado regime de 

governo e que a Democracia é o regime que mais confere poder de decisão aos 

cidadãos, constatar-se-á que a linguagem, além de permitir significar a realidade, 

também  é  um  instrumento  de  poder  político.  Afinal,  não  há  Democracia  sem 

consenso e não há consenso sem diálogo. 
        Um filósofo da linguagem que priorizou os estudos sobre consenso discursivo 

foi Jürgen Habermas (1930 - ). Ele se preocupou em conceituar uma situação ideal 

de fala, onde o equilíbrio da verdade legitimasse o consenso obtido em um discurso. 

Para tanto, classificou em quatro os atos de fala e, a cada um deles, vinculou uma 

pretensão de validade:
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        Comunicativos – estabelecidos a partir de regras semânticas e sintáticas com a 

pretensão de dar inteligibilidade à fala e tornar possível o processo de comunicação.

        Constatativos – neles há uma pretensão de verdade para o que é dito, por isso 

os enunciados são empregados para se tomar conhecimento da realidade, ou seja, 

como meio de cognição.

        Regulativos – são os que pretendem retificar e legitimar as relações entre 

falante  e ouvinte  num determinado contexto,  caracterizando a performance e as 

regras de interação. 

        Representativos – destacam as intenções, as atitudes e as expressões do 

falante diante do ouvinte, com a pretensão de conferir veracidade ou sinceridade ao 

discurso e conquistar a sua confiança. 

        Dessa forma, pode-se depreender que existe um vínculo incontestável entre 

democracia  e  consenso  discursivo.  Contudo,  esse  processo  de  interlocução 

somente assumirá características  democráticas e poderá se tornar  uma situação 

ideal  de  fala,  se,  como  diz  Habermas,  for  compreendido  como  a  possibilidade 

simétrica de todos os participantes escolherem e exercerem os atos de fala. Não se 

trata de buscar uma conciliação superficial que, seguidamente, revele toda a sua 

fragilidade de fundamentação ou de intenções; muito menos de obter um acordo 

forjado pela coerção. Trata-se, sim, de oportunizar a prática do diálogo democrático 

através  do  confronto  de  idéias  passíveis  de  serem  suplementadas  para  o  bem 

comum. E é a partir desse ponto que os valores humanos (como a responsabilidade, 

a disposição para o diálogo e a sinceridade) começarão a fazer a diferença e, até 

mesmo, a revelar características da personalidade e do caráter do interlocutores.    

Neste sentido, a tarefa epistemológica, em Gramsci, não se resolve em “mero dizer” de interlocutores 
dotados  de  boas  intenções  que  “conversam”  e  “redescrevem”,  “livres  de  injunções”,  mas  está 
vinculada a um ativo agir político, “opera” de forma tal que o real possa se tornar inteligível às classes 
subalternas e que estas possam descobrir,  com suas “revoluções ativas”  e suas pesquisas,  com 
método apurado e “por conta própria” (Q 1577), os nexos existentes entre as condições desumanas 
em que vivem e a estruturação injusta da sociedade. Para Gramsci, a “reforma intelectual e moral” 
que surge com a modernidade encontra  seu ponto mais  alto na “filosofia da práxis”,  a atividade 
teórico-prática que proporciona a todos a possibilidade de compreender e decidir a respeito do mundo 
em  que  se  vive.  E  esta  nova  inteligibilidade  consiste  na  formação  e  na  difusão  de  uma  nova 
“racionalidade”,  de um “espírito  crítico”  e de uma sensibilidade que,  ao reconhecer os limites da 
existência e do pensamento humano, abandona qualquer explicação mítica do mundo e recusa todo o 
princípio  de  autoridade  absoluto  e  pré-constituído  (SEMERARO,  2001.  Disponível  em 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/275/27501610.pdf).

        Os equívocos teocentristas da Idade Média,  o  absolutismo e a farsa da 

burguesia da  Idade Moderna,  o  capitalismo selvagem e o totalitarismo da Idade 
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Contemporânea  marcaram  negativamente  a  história  mundial,  desencadeando 

diferentes  conseqüências  e  reações.  Teorias  das  mais  diversas  áreas  do 

conhecimento  foram  lançadas  e  divulgadas  por  grandes  mestres,  filósofos  e 

cientistas,  tentando  achar  respostas  para  as  questões  que  atormentavam  o  ser 

humano ou aguçavam a sua curiosidade desde os mais remotos tempos.  Contudo, 

foi  a  partir  da  contribuição  de  Gutemberg  para  a  tecnologia  da  impressão  e 

tipografia, que as teorias e descobertas científicas começaram a se difundir e a se 

desenvolver  de  modo  muito  mais  rápido  e  eficiente.  Com  isso  ratificou-se  a 

importância de se registrar os conhecimentos acumulados através da gerações, e a 

linguagem  escrita  ganhou  cada  vez  mais  importância  na  comunicação  mundial. 

Através dela as línguas que se formavam iam se oficializando e se configurando 

num dos mais fortes legados de uma nação. Aqueles que a dominavam com grande 

habilidade e competência destacavam-se socialmente e acabavam tendo muito mais 

chances de acessar o poder em quaisquer áreas da atuação humana.        

        Essas considerações alertam para a relação linguagem-poder e abrem espaço 

a outros pontos de vista sobre esse tema, como os da psicanálise e os relativos ao 

potencial psíquico do ser humano.

O  mundo  interno  não  pode  ser  observado  através  dos  nossos  órgãos  sensoriais.  Nossos 
pensamentos,  desejos,  sentimentos  e  fantasias  não  podem  ser  vistos,  cheirados,  ouvidos,  nem 
tocados.  Não têm existência no espaço físico e,  no entanto,  são reais e podemos observa-los à 
medida que ocorrem no tempo: por meio da introspecção em nós mesmos e por meio da empatia 
(isto  é,  introspecção  vicária),  nos  outros.
(...)
Por outro lado, se fosse possível descrever, termos de física e bioquímica, a maneira pela qual a 
onda sonora de certas palavras dita por A mobilizaram certos padrões eletroquímicos no cérebro de 
B,  esta  descrição  ainda  não  conteria  o  fato  psicológico  apresentado  pela  afirmação  de  que  A 
enfureceu B. Só um fenômeno que possamos tentar observar por introspecção ou por empatia com a 
introspecção alheia pode ser chamado psicológico. Um fenômeno é "somático", "comportamental" ou 
"social"  se nossos métodos de observação não incluírem predominantemente a introspecção e a 
empatia.  (GOMES  FABIÃO.  Disponível  em 
http://www.existencialismo.org.br/jornalexistencial/ricardointrospeccao.htm) 

        Pode-se afirmar  que as citações acima apresentam certo vínculo  com a 

concepção de Bakhtin sobre a linguagem, na medida em que esta se preocupa em 

revelar a influência recíproca entre os falantes, o inter-relacionamento dos gêneros 

do  discurso  ao  longo  do  tempo  e  as  intenções  do  autor  nas  entrelinhas  da 

enunciação. Afinal, embora este se configure num processo peculiarmente social, 

nele coexiste, naturalmente, a introspecção e a empatia. 
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        Levando em conta que o conceito amplo de texto inclui as mais variadas 

modalidades  de  comunicação,  tendo  como  suporte  os  mais  diversos  meios 

tecnológicos, é pertinente destacar a importância da imagem no processo de criação 

da realidade. É que diante de uma situação-problema, a mente logo tenta acessar 

imagens  que  possam  estruturar  o  pensamento  e  dar  uma  resposta  plausível  à 

questão em pauta. Isso ocorre à medida em que surgem os desafios, pois a solução 

depende,  em  primeira  instância,  da  busca  pelos  recursos  mais  significativos  e 

eficazes. Importante observar, então, que se as imagens estimulam a reagir frente 

ao desafio, é preciso ter-se o cuidado de perceber o contexto em que esta imagem 

está inserida,  a  fim de não despertar  emoções e reações impróprias à  situação 

encontrada.

       A propósito,  segundo estudos no  campo do potencial  psíquico,  “talvez  o 

estímulo mais claro e direto que o ser humano possa utilizar sob o comando da 

função  racional  seja  a  palavra”  (Grisa,  2007,  p.  43).  Portanto,  é  fundamental 

perceber o quanto a linguagem oral assim como a escrita pode colaborar para a 

resolução dos problemas pessoais e sociais.  Atento e consciente,  o ser humano 

torna-se  capaz de compreender  a  realidade e refletir  sobre os fatos  e  sobre  as 

conseqüências  de  seus  atos.  A  partir  dessa  compreensão,  tem  condições  de 

exercitar a sua capacidade de autocontrole e de dirigir impulsos subconscientes com 

bom senso. Ser sujeito da própria história, interagir com o mundo usando a força da 

palavra para formar atitudes salutares a si mesmo e à coletividade – essa é a função 

elementar  da consciência.  Afinal,  como já  disse  o filósofo Teilhard  de Chardin  - 

“nenhum homem é uma ilha”, ou seja, o homem não consegue viver isoladamente e 

precisa se socializar para sobreviver. Mais cedo ou mais tarde, o próprio sujeito e 

seus descendentes sentirão o impacto de suas opções de vida. Aliás, a História está 

aí para registrar esses fatos e conseqüências, ajudando-nos a “ter consciência” da 

realidade social passada e presente. 

Discurso e valores humanos universais

         Sabendo-se que língua é a linguagem particular de um povo, e que cada um 

dos membros que forma esse povo apresenta seu estilo pessoal de comunicação, é 

necessário investir em temas que concorram para uma reflexão mais profunda sobre 

o poder indutivo da linguagem.
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         Não obstante toda diversidade sócio-cultural que uma língua possa apresentar, 

ela  é,  indubitavelmente,  elemento  essencial  na  formação  de  uma  de  nação. 

Essencial  principalmente  por  se  constituir  no  código  que  nos  faz  interagir  e 

sobreviver, mas também por veicular as diferentes ideologias de diferentes grupos e 

as mais variadas intenções pessoais. Não é por acaso que as graduações na área 

de  Publicidade  e  Propaganda  têm  sido  tão  valorizadas  pela  sociedade  atual, 

incentivadas pela necessidade ou pela ambição de intensificar o consumismo entre 

os  cidadãos,  consumismo  não  apenas  de  produtos  materiais,  mas  também  de 

padrões sociais e atitudes morais.  Com esse intuito, discursos são direcionados e 

incrementados, pessoas são instruídas e dirigidas, personalidades são construídas e 

divulgadas, mitos lançados e incutidos na mentalidade popular. Nesse caos social 

onde  as  idéias  originais  se  confundem  com  imitações,  plágios  e  uma  série  de 

oportunismos, filósofos natos e anônimos (ou não) ficam a indagar: “Para onde essa 

demanda irá nos levar? Que tipo de vida queremos assegurar para nós mesmos e 

para as outras gerações? Vale a pena ser mais uma peça dessa engrenagem que 

usa e abusa dos diferentes tipos de linguagem para fins essencialmente comerciais 

e pouco crítico-reflexivos e humanísticos?”  

        Com essas questões não se quer fazer da mídia a “palmatória do mundo”, 

mesmo porque (quando estão realizando o seu objetivo legítimo), é incontestável e 

insubstituível  o  serviço  que  os  meios  de  comunicação  de  massa  prestam  à 

sociedade, denunciando as diversas injustiças, violências e corrupções que ocorrem 

na esquina mais próxima ou do outro lado do planeta. Além disso, quantos tabus e 

preconceitos foram quebrados desde a invenção da imprensa, dos jornais, do rádio, 

da televisão, da  internet, salvando da ignorância pessoas de boa vontade, porém 

vítimas  da  precariedade  de  recursos  intelectuais.  O que  importa  mesmo,  nessa 

reflexão crítica sobre discursos e valores humanos universais, é tentar perceber até 

que ponto as pessoas, de modo geral, têm usado a linguagem, especificamente a 

verbal,  para  praticar  os  valores  humanos  universais  imprescindíveis  a  quaisquer 

grupos sociais que queiram contribuir para a paz e o bem estar da humanidade.    

         Pegue-se como exemplo a exclamação “Socorro!”, usada em momentos de 

extrema urgência. É uma frase nominal composta por apenas uma palavra que, no 

entanto,  pode  mudar  o  destino  de  um indivíduo  ou,  quiçá,  da  história  mundial. 

Quando  este  termo  é  proferido  e  conquista  uma resposta  adequada  à  situação 

emergente, torna-se instrumento de salvação que ultrapassa quaisquer divergências 
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entre os envolvidos. Continuando nesse intento, tomemos o significado do vocábulo 

solidariedade: “Sentido moral que vincula o indivíduo à vida, aos interesses e às 

responsabilidades dum grupo social, duma nação, ou da própria humanidade” (Novo 

Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, 1986, p. 1607). Esta definição remete tanto 

a  interesses  particulares  quanto  a  universais.  E  esses  interesses  particulares 

também tornam-se universais à medida que envolvem condições de sobrevivência e 

dignidade. Afinal, a vida é o bem maior e até mesmo as mais radicais divergências 

político-partidárias não devem servir como justificativa para violá-la. Assim como a 

grande maioria dos soldados de um exército obedece incondicionalmente às ordens 

de seus superiores, enfrentando e massacrando o inimigo; há, contraditoriamente, 

combatentes que, no anonimato, evitam a morte do adversário por neles sobrevir a 

moral  do direito  universal  à  vida.  Eles sofrem um processo empático e decidem 

evitar a concretização da dor e do trauma, por isso são compassivos. Dessa forma, 

tanto em casos inusitados quanto em corriqueiros, os valores humanos universais 

podem extrapolar a condição de meros conceitos e serem aplicados socialmente. 

Isso ocorre quando,  no discurso, existe  uma pretensão de veracidade e a carga 

semântica de palavras como “solidariedade”, “compaixão”, “dignidade” e “respeito” 

transformam-se em atitudes e ações influentes na realidade exterior.  

A pretensão de veracidade e o auto-engano

 no discurso sobre indisciplina escolar

        Durante as reuniões pedagógicas das escolas públicas em geral, busca-se uma 

forma de capacitar o professor a conquistar o alunado à elaboração do saber e à 

autonomia intelectual. Este é o discurso corrente nesses encontros e atitudes afins 

são adotadas, como a troca de experiências entre os profissionais da educação, 

demonstrações  de  técnicas  de  abordagem  do  conteúdo,  reflexões  sobre 

metodologias e formas didáticas. Por que, então, ainda há tanta decepção diante 

dos  resultados  apresentados  pelos  jovens,  frente  aos  conteúdos  acadêmicos 

trabalhados  no  ambiente  escolar,  se  professores  passam  por  constante 
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capacitação? Por que, mesmo tendo os professores investido seriamente em suas 

aulas,  os  alunos  iniciam  e  terminam  o  Ensino  Médio,  por  exemplo,  com 

desconcertantes  dificuldades  de  produção  e  interpretação  textual?  Dentre  as 

possíveis respostas para estas questões, certamente o leitor poderia encontrar duas 

bastante óbvias: a capacitação docente é falha e/ou o docente falha na didática e na 

metodologia  que  emprega.  Contudo,  há  dois  fatores  bastante  subjetivos  e  que 

precisam ser considerados no processo educacional: a pretensão de veracidade e o 

auto-engano no discurso dos profissionais da educação.  

        Segundo o filósofo da linguagem Jüsten Habermas,  uma das condições 

universais da ação comunicativa é a pretensão de veracidade. Esta condição, ligada 

aos  atos  de  fala  representativos  ou  expressivos,  está  sujeita  à  sinceridade  ou 

insinceridade do falante, e somente pode ser avaliada pela coerência entre o que ele 

diz e o que ele faz.  

        Levando em conta essa asserção, pode-se concluir que, por mais que os 

burocratas  definam  e  formalizem  os  papéis  de  cada  um  dos  profissionais  da 

educação e tentem elucidar e registrar a filosofia subjacente nos Projetos Político-

Pedagógicos, os rumos da instituição escola dependerão crucialmente da coerência 

ou não de cada um dos profissionais da educação. Quando o objetivo é interpretar 

um texto com maior profundidade, é imprescindível esclarecer a intenção do autor 

ao abordar determinado tema. Perceber o gênero, a forma e o estilo empregado na 

construção do discurso também faz parte desse processo, visto que a combinação 

desses três elementos forjarão a mensagem de modo particular, deixando a marca 

do escritor. Pode-se depreender, então, que esclarecer a intenção do autor exige 

persistência e sutileza por parte do leitor. 

        Mas, quando o objetivo é detectar a incoerência entre o discurso e a prática dos 

profissionais da educação em relação aos problemas de indisciplina dos alunos, que 

caminho seguir?  Se o  educador  realmente  acredita  em seu próprio  discurso,  se 

considera as mensagens que veicula coerentes com seus princípios, mas na prática 

os efeitos não são os esperados por ele, uma outra hipótese é pertinente: um auto-

engano perpassa na mentalidade desse educador. Por exemplo: se pedagogos e 

professores  considerarem  suficiente  colocar  à  disposição  do  alunado  os  mais 

sofisticados  recursos  tecnológicos  usando  as  mais  refinadas  metodologias  para 

prender  a  atenção  do  aluno  indisciplinado,  e  assim  garantir  a  este  aluno  bons 

resultados acadêmicos,  aparentemente  estarão corretos.  Diz-se  “aparentemente”, 
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pois  se  os  valores  humanos  dependerem  de  recursos  persuasivos  para  serem 

adotados, um perigoso auto-engano estará ocorrendo.     

        A  fim  de  evitar  a  repressão  sofrida  pelos  alunos  em antigos  sistemas 

educacionais  e  dar  espaço  aos  seus  pontos  de  vista  e  criatividade,  projetos  e 

técnicas  foram  e  continuam  sendo  desenvolvidos.  Além  disso,  os  meios  de 

comunicação vêm oferecendo cada vez mais formas e facilidades de interação e 

informação. A questão é que, paralelamente aos benefícios gerados pelo exercício 

da liberdade, ocorrem excessos e distorções que geram um caos na sociedade e, 

consequentemente, reflete-se nas salas de aula.       

        Por  mais que esta seja  a geração dos “nativos  digitais”  e  que recursos 

tradicionais como o giz e o apagador não preencham as expectativas dos alunos, é 

preciso chegar a um consenso pelo qual  se assegure o direito de expressão do 

aluno ao saber ouvir do próprio aluno. Por mais que se proclame que uma “imagem 

vale mais que mil palavras” e que seja mais cômodo e divertido entrar em contato 

com  o  conhecimento  através  de  meios  virtuais,  a  realidade  maior  depende 

naturalmente das relações humanas, exigindo continuamente o respeito mútuo.  

        O nascer e o crescer de uma criança não são virtuais,  nem as relações 

humanas  seriam  efetivas  sem  o  contato  pessoal.  O  repasse  e  a  evolução  do 

conhecimento acumulado pela humanidade não fariam sentido se não visassem ao 

aprimoramento  das  relações  inter-pessoais.  É  durante  as  aulas  desprovidas  de 

grandes atrativos tecnológicos para encantar e entreter, quando professor e aluno só 

podem  contar  com  a  compreensão  e  o  diálogo  um  do  outro  para  trabalhar  o 

conteúdo acadêmico,  que a sua formação humana será  provada de modo mais 

original, escancarando o nível de consciência que se tem sobre valores humanos 

como respeito mútuo e boa vontade.  

Uma proposta transdisciplinar para formalizar

 a reflexão crítica  sobre os valores humanos universais nas escolas

             

        Numa  sala  de  aula  heterogênea,  o  professor  do  ensino  regular  tem 

compromisso  com  três  tipos  básicos  de  realidade:  a  do  estudante  que  deseja 

desenvolver e ampliar seus conhecimentos e apresenta condições intelectuais para 

isso; a do estudante que deseja desenvolver e ampliar seus conhecimentos, porém 

apresenta  dificuldade  de  compreensão  e/ou  de  assimilação  dos  conhecimentos 
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acadêmicos;  e a do estudante que não se sente motivado a participar da busca 

desse  conhecimento.   As  razões  que  levam  cada  um  desses  estudantes  a  se 

dedicar ou não às atividades propostas pelo professor são as mais diversas,  no 

entanto,  sabe-se  que  muitas  ordens  dadas  pelo  professor  e  que  orientam  a 

condições  universais  para  o  desenvolvimento  intelectual  da  criança  e  do 

adolescente, têm sido banalizadas e desvalorizadas pelos jovens que confundem 

liberdade com negligência. 

        O jovem precisa de orientação e de uma formação sólida fundamentada na 

consciência  sobre  as  causas  e  conseqüências  de  seus  atos,  inclusive  de  seu 

comportamento durante as aulas em geral. Ele deve compreender que a cada direito 

garantido corresponde um dever a ser cumprido, que seu direito termina quando 

começa o do outro, e que não somente os alunos que apresentam resistência a 

seguir regras, mas também os que compreendem a necessidade de colaborar (e 

colaboram) para o desenvolvimento da aula têm o direito de serem respeitados em 

suas  necessidades.  Há  jovens  com  maior  consciência  sobre  a  importância  da 

dedicação aos estudos, e há aqueles cuja indisciplina compromete negativamente 

qualquer iniciativa de elaboração do saber. Nestes tempos em que a família vem 

sofrendo mudanças em sua estrutura, em que muitos pais, por diferentes motivos, 

não têm conseguido  êxito sobre o comportamento social e acadêmico de seu filho, 

e em que o relacionamento entre adolescentes e adultos, na sala de aula, tornou-se 

mais  liberal,  deve-se  priorizar  a  questão  do  respeito  mútuo  e  do  respeito  à 

autoridade (não ao autoritarismo) do professor, como condições indispensáveis à 

preservação da ética no ambiente escolar.    

        Levando em conta toda essa problemática, a proposta intitulada “Os valores 

humanos universais na trajetória de vida de personalidades históricas nacionais e 

mundiais”  visa trabalhar  de modo transdisciplinar  os  valores humanos universais 

através  de  biografias,  as  quais  acabam  se  tornando  o  ponto  de  partida  para  a 

análise lingüística e a produção textual. Certamente, Austin, Habermas e Bakhtin, 

entre outros filósofos da linguagem, sabiam que “comunicamo-nos para humanizar-

nos” (Moram, 2000, p.05), e talvez por isso tenham se dedicado tanto ao estudo da 

linguagem-ação. Partindo deste e de outros pressupostos afins, é que se buscará 

praticar,  durante as aulas,  valores de respeito  ao espaço e à opinião alheia,  ao 

mesmo tempo em que se analisam os valores humanos universais na trajetória de 

vida de personalidades históricas nacionais e internacionais. Os gêneros textuais, os 
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tipos  de  linguagem  e  a  análise  lingüística  devem  ser  trabalhados  através  de 

situações dialógicas amparadas no processo maiêutico e num consenso discursivo. 

O  fato  é  que  se  quer  promover  uma  interação  entre  alunos  e  professores  e, 

conseqüentemente, uma mobilização em torno da temática. Tanto quanto sondar 

como  os  discentes  consideram  o  personagem  em  foco  (para  então  iniciar  uma 

investigação  sobre  o  tema),  é  fundamental  sensibilizar  a  turma  e  ajudá-la  no 

aperfeiçoamento  da  produção  de  diferentes  gêneros  discursivos  e  na  reflexão 

responsiva  sobre os valores humanos universais.  Quando se convida o jovem a 

refletir e a expressar sua opinião sobre determinado assunto, a intenção maior é que 

ele exercite a sua liberdade individual e, então, se valha dos valores humanos para 

garantir  a  si  próprio  a  elaboração  do  saber  e  a  inclusão  social.  Nesse  sentido, 

buscam-se  atividades  em  que  a  Língua  Portuguesa  extrapole  a  sua  função 

comunicativa  e  colabore  para  ampliar  a  consciência  dos  alunos  quanto  à 

necessidade de cultivar  atitudes éticas.  Afinal,  a  formação humana,  intelectual  e 

cidadã realizada dentro  de  uma perspectiva  reflexiva,  é  condição essencial  para 

viver num mundo melhor, com mais justiça social e menos violência.

A Transdiciplinaridade engloba e transcende o que passa por todas as disciplinas, reconhecendo o 
desconhecido e o inesgotável que estão presentes em todas elas, buscando encontrar seus pontos 
de interseção e um vetor comum. A palavra Transdisciplinaridade foi usada pela primeira vez em 
1970,  por  Piaget,  quando,  em um colóquio  sobre  Interdisciplinaridade,  disse  “esta  etapa  deverá 
posteriormente  ser  sucedida  por  uma  etapa  superior,  transdisciplinar”.  (LITTO  e  MELLO  apud 
GERBER. Disponível em http://www.iecomplex.com.br/textos/Psican%87lise%20e%20trans_.htm ) 

Mais detalhes sobre a proposta

        A biografia que servirá como objeto de estudo deve emergir do senso comum 

ou  de  um sorteio  do  qual  resultará  o  nome  de  um personagem da  História  da 

comunidade local, nacional ou mundial: este será o “tema da vez”. O personagem 

em destaque também poderá ser fictício (oriundo da literatura), se o enredo oferecer 

acontecimentos  considerados  adequados  para  análise.  A  biografia  de  tal 

personagem deve ser analisada de modo a facilitar um enfoque ontológico dos fatos 

que permearam a sua vida, e assim observar a natureza integral do ser humano, 

que envolve aspectos de ordem histórico-social (entre outros),característicos de sua 

época ou atemporais.
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        É importante frisar que não apenas diferentes biografias sobre a personalidade 

em pauta deverão fazer parte do trabalho lingüístico, mas toda ordem de textos e 

temas  que  girem  em  torno  do  assunto  e  possam  ser  úteis  ao  processo 

transdisciplinar  e  ao  aperfeiçoamento  da  produção  oral  e escrita.  Também é 

importante  que,  na  maioria  das vezes,  se  opte  pela  trajetória  de  vida  de  um(a) 

“benfeitor(a) da humanidade”, a fim de destacar as atitudes positivas do personagem 

frente aos conflitos sociais, e assim incentivar os alunos a também adotarem uma 

posição construtiva diante dos problemas da sociedade.             

        A Língua Portuguesa poderá iniciar o processo, dando as coordenadas gerais 

da  vida  do personagem em pauta e  das atividades a serem cumpridas  naquele 

módulo. Contudo, é preciso que os professores de todas as disciplinas estejam bem 

fundamentados e, além de buscarem uma “situação ideal de fala” (Habermas), usem 

recursos áudio-visuais para incrementar sua aula e sensibilizar a turma.   

        O processo deverá culminar num debate regrado sobre o tema estudado, tendo 

como participantes os alunos, o corpo docente e demais profissionais da educação 

que  estejam  dispostos  a  colaborar.  Também  será  bem-vinda  a  presença  de 

convidados de outros segmentos da sociedade, se isso for considerado positivo para 

o referido processo. 

        A avaliação qualitativa levará em consideração a participação do aluno em 

todas  as  disciplinas  envolvidas  nesse  processo,  além de sua  atitude  responsiva 

durante o consenso discursivo e de sua atitude responsiva em relação aos direitos 

que  deseja  garantir  e  aos  deveres  de  cidadão  (e  de  estudante)  que  necessita 

cumprir. Já a avaliação quantitativa levará em conta a atenção e a dedicação no 

cumprimento das atividades em geral.    
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CONCLUSÃO

        Ao término deste artigo que envolveu muita pesquisa sobre a linguagem, o 

discurso e os valores humanos,  é  possível  ratificar  que ser  professor  de Língua 

Portuguesa vai além do trabalho com as tipificações textuais e a análise lingüística. 

À medida que o professor interage com o aluno discutindo sobre os diversos temas 

veiculados nos discursos orais e escritos, vão se revelando implicações histórico-

sociais e ideológicas que se manifestam não apenas nas entrelinhas dos textos, mas 

também  na  realidade  diária  da  sala  de  aula.  Os  jovens,  através  de  seu 

comportamento, de sua disciplina ou indisciplina, refletem o êxito e as falhas do 

processo  educacional  pelo  qual  passaram.  O  único  caminho  para  diminuir  os 

percalços que ferem o mundo interno e externo, é dar-se conta de que a presença 

ou a ausência dos valores humanos no discurso e no comportamento em geral são 

fatores determinantes ao destino da história pessoal e social. A instituição escola 
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que, em nome da justiça e da dignidade, pretende conferir veracidade a seu discurso 

de  garantir  ao  aluno  a  elaboração  do  saber  e  a  emancipação  intelectual,  deve 

conferir formalidade ao processo de evolução desses valores, inserindo-os na grade 

curricular  de modo transdisciplinar.  Afinal,  tanto a língua materna funciona como 

suporte  e  alavanca às disciplinas das Ciências Humanas e das Ciências Físico-

Naturais, quanto a própria Língua Portuguesa depende dos conteúdos trabalhados 

nas outras disciplinas para oferecer aos alunos leitura, interpretação e produção de 

texto vinculadas ao conhecimento universal. Dessa forma, a proposta intitulada “Os 

valores  humanos  universais  na  trajetória  de  vida  de  personalidades  históricas 

nacionais e mundiais”, apresentada neste artigo, é coerente com os objetivos do 

PDE do Estado do Paraná, que são “contribuir para a produção de conhecimento e 

mudanças qualitativas na prática escolar da escola pública paranaense”. 
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