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1 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
Professor PDE: Nelson Domingues 
 
Área  PDE: Filosofia 
 
Núcleo Regional de Educação: Foz do Iguaçu 
 
Professor Orientador: Luciano Carlos Utteich 
 
IES vinculada: Unioeste – Toledo 
 
Escola de Implementação: Colégio Estadual Costa e Silva. 
 
Público objeto da intervenção: Alunos do Ensino Médio. 
 
 
2 – TEMA DE ESTUDO DO PROFESSOR PDE 
 
      Como a Filosofia pode contribuir para o desenvolvimento do senso crítico dos alunos. 
 
 
3 – TITULO 
Filosofar, força que opera em silencio, cria conceito, e ressurge numa nova idéia.  
 
                    Atividades Didático-Pedagógicas. 
 
 
4 – JUSTIFICATIVA 
 
 Trabalhando há tempo com alunos de ensino médio, vemos que, Piaget também dá seu 
parecer, seu referencial a respeito da auto-formação, a vontade do jovem estudante, dizendo que 
além da formação de pensadores criativos, a reflexão tem como objetivo formar mentes que 
possam ser criticas, que possam verificar ao invés de aceitar tudo que lhes é oferecido.  
 A filosofia proporciona essa iniciativa pela própria ênfase, como disciplina. Logo, a tarefa 
do exercício critica, da reflexão, deve estar voltada para busca de novos caminhos de entendimento 
do real. Este entendimento dá-se através do trabalho do consciente, da reflexão, da analise critica, 
da leitura, para poder descobrir os enigmas que cada conceito esconde, quando acentuando as 
atividades filosóficas,às quais determinam as instancias que constituem propriamente os valores 
filosóficos, como atividade filosófica. Por isso “Criar conceitos é fazer ressurgir o novo (Gallina 
Simone)”. É a reflexão que opera em silencio, buscando nos acontecimentos e nas 
experimentações cotidianas o sentido mais intimo, particular, vinculado aos problemas da 
coletividade. 
 Está no principio da reflexão, do estudo, da leitura filosófica, leitura analisada em que 
podemos incutir o senso critica, agindo nos acontecimentos e no pensamento. Sobre esta questão é 
muito relevante a referencia de Deleuze a Proust: 

 
Não basta uma boa vontade nem um método bem elaborado para ensinar a pensar, como 

não basta um amigo para nos aproximarmos do verdadeiro. Para as verdades da filosofia falta a 
necessidade e a marca da necessidade. De fato, a verdade não se dá, se trai; não se comunica se 
interpreta; não é voluntária, e involuntária. (Deleuze, 2003, p. 89 ) 
Neste sentido é que podemos dizer com Larrosa, que a educação traz em si a dimensão do viver 
porque: 
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A educação como figura do porvir é, por exemplo, dar uma 
vida que não será a nossa vida, nem a continuação da nossa 
vida porque será uma outra vida, a vida do outro, e porque 
será o porvir da vida ou a vida por vir.  (LARROSA, Dar a 
palavra, p. 289, 2001 )  

 
5 – PROBLEMATIZAÇÃO 
 

A corrente de pensamento que nos leva a buscar a interdisciplinaridade como forma de 
combater esta fragmentação que encontramos nas disciplinas, onde cada uma trata de seu ramo de 
competência, sem dialogar com as demais disciplinas escolares, permite-nos inserir no debate 
varias questões: 

1 – Ela poderá de forma clara e objetiva ajudar a elevar o nível de conhecimento e de 
discernimento dos nossos alunos? 

2 – Poderão estar nos aguardando bons resultados ao necessário amadurecimento 
intelectual, após o desenvolvimento do senso crítico de nossos alunos? 

3 – É fundamental a esta tarefa o trabalho do professor? 
Para poder acreditar na veracidade dos conceitos, já NIETZSCHE expunha seu pensamento 

em relação à importância do senso critico, dizendo: 
 

Aconselho a desconfiar dos conceitos que não tenham sido criados 
por si mesmo. Pois a capacidade para constituir ou inventar 
problemas, é a capacidade que torna possível o surgimento do 
filósofo (Nietzsche, em Deleuze & Guattari, 1992, p. 14). 

 
6 – OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo deste material didático é implementar estratégias filosóficas para facilitar o 
processo de ensino-aprendizagem do processo critico, estimulando o interesse dos alunos do 
Ensino Médio do Colégio Estadual Costa e Silva de Itaipulândia, Paraná. 
 
7 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

A) Fazer valer a aplicação do Material didático, avaliando a aprendizagem dos alunos de 
maneira a garantir aos mesmos a possibilidade de livre expressão, considerando nisso o 
aspecto valorativo da maior diversidade possível das opiniões professadas em sala de aula. 

B) Fazer com que este material pedagógico possa dar respaldo teórico-metodológico aos 
professores de filosofia e áreas afins, podendo assim, fornecer referencial teórico para a 
sustentação dos resultados buscados neste material. 

C) Fazer estudo, por meio deste material, em grupo com alunos do ensino médio e com 
professores (se possível) chamado grupo de apoio, observando que a presença do professor 
(100 %) demandará a comprovação de atividades mediante certificados. 
Em tempo é bom deixar claro que serão oito encontros de quatro horas cada um, 

perfazendo 32 horas, valendo certificado. 
 
 
8 – PRODUÇAO DE ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGÓGICAS 
 

A produção de atividades didático-pedagógicas é um projeto de formação continuada que 
oportuniza ao profissional da educação a reflexão sobre sua concepção de ciência, 
conhecimento e disciplina que influencia a pratica docente. 
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Na dimensão formativa, as atividades é uma produção colaborativa de textos de conteúdos 
pedagógicos pelos profissionais da educação, que constituirão material didático para os alunos 
e apoio ao trabalho docente. 

A produção didática pedagógica é elaborada em diversas atividades e dividida em unidades. 
Ao construir-se esta produção pretende-se convertê-la com o objetivo de agentes de 

problematização, tendo em vista apreensão, construção e ressignificado do conhecimento, 
através do raciocínio critico. Após a produção pretende-se socializar para os demais colegas da 
disciplina de filosofia e outros interessados com os objetivos propostos e as finalidades do 
trabalho. 

Neste trabalho estaremos abordando o Projeto de intervenção pedagógico com o seguinte 
titulo: “Filosofar: força que opera em silencio, cria conceito e o real renasce numa nova 
idéia”. 

As atividades propostas acontecerão de modo que os alunos possam compreender a 
filosofia com mais facilidade e com a grande preocupação em resgatar o prazer pelo estudo da 
disciplina de filosofia por todos os alunos, conforme se propõe o projeto a ser trabalhado. 

 
 

ATIVIDADE Nº O1 
 
 

A CONDIÇÃO HUMANA NA ÉPOCA MODERNAA CONDIÇÃO HUMANA NA ÉPOCA MODERNAA CONDIÇÃO HUMANA NA ÉPOCA MODERNAA CONDIÇÃO HUMANA NA ÉPOCA MODERNA    

 ( texto: 1º Capítulo de  Educação Como Acontecimento Ético) 
 

A arte, como a filosofia, deve sobreviver a Auschwitz, posto que é, 
por sua vez, um meio de vigilância política contra os extravios da 
razão. Bastar-lhe-á unicamente, para cumprir com essa função, como 
deixar de ser um puro jogo narcisista. E dar-se conta de que sua 
missão é conservar a traça da dor ( a fim de ser melhor testemunho 
contra si mesmo )infligido ao  homem pelo homem. 

                                                                                                                CHRISTIAN DELACAMPAGNE 
 

Como já temos ensinado na introdução, o elo condutor deste livro é que a educação, a 
autentica experiência de formação, constitui um acontecimento de ordem ético dentro da qual, 
como núcleo central, se encontra uma relação, é dizer, a palavra de um outro que nos transcende 
como educadores e frente ao qual teremos a obrigação de assumir uma responsabilidade 
incondicional mais pra lá de todo contrato possível ou reciprocidade. 
 Esta é a idéia que vamos a explorar, deste  distinto ângulo, tomando como base a análise do 
pensamento de três filósofos contemporâneos ( Hannah Arendt, Poul Ricoeur e Emmanuel Levinas 
). A essência deste planejamento ( a educação como acontecimento ético, a pedagogia da radical 
novidade ), obtêm sua máxima fonte de sentido trás a experiência ou “ acontecimento” ( 
verdadeiramente dramático ) de os totalitarismos modernos. Como vamos a argumentar, o 
totalitarismos rompe a continuidade da historia ocidental e subverte nossa maneira tradicional de 
pensar a cultura e a educação. Ambas têm que ser repensadas, pois sua herança já  não é 
humanismo, senão uma memória ferida da civilização e da cultura, ou dito de outro modo, a 
cultura do desumano. Neste sentido, neste capitulo tentaremos tratar com clareza o marco de 
interpretação geral em função do qual pretendemos voltar mais claro e inteligível os argumento9s 
dos capítulos restantes. 
 

1.1  A cultura da formação depois do totalitarismo 
 
Na cidade de Jerusalém existe uma avenida de árvore chamada YAD VASHEM, que é um 

recinto em memória do Holocausto, e em cada árvore está escrito um número, algum nome e um 
lugar. 
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Em Dezembro de 1995 havia 1.172 árvores, e cada uma delas honra a uma pessoa, a um par , 
um casal ou incluído uma família que arriscou sua vida para salvar a um ou mais judeus durante a 
Segunda Guerra Mundial. Essas pessoas eram mártir (Goyim): franceses, belgas, polacos, 
escandinavos, japoneses, alemães, ateus e cristãos. Gentes distintas, de nacionalidades distintas e 
credos diferentes; crentes e descrentes. Apesar de suas diferenças, essas pessoas morreram para dar 
a vida por um desconhecido, um pelo outro. Não tenha nenhuma necessidade de fazer, o que 
fizeram. Podemos pensar neles como queremos: em termos de heroísmo ou de santidade; o mesmo 
dá pelo certo ( e isto é o essencial) é que essas pessoas foram capaz ( quiçá com ajuda de suas 
imaginações respectivas e de sua capacidade de se por no lugar  do outro – de responder ao 
humano por cima e mas além dos ditados da nação, a religião e a família. 

Foram capaz de fazer o que Adolf Eichmann – tenente coronel das SS -, demonstrou ser 
incapaz  de praticar: perceber o humano em cada outro desconhecido. Com seu gesto realizaram 
uma contribuição essencial para qualquer filosofia política: o propósito da melhor das sociedades 
não reside na justiça 
Liberal, senão na decência e no coração, na compaixão e na vontade de fazer que o amor fosse 
necessário para uma convivência pacífica e permitir nascer uma sociedade decente  Porque ao 
amor falta o conhecimento do outro – quiçá na realidade não precisa como condição de 
possibilidade – o mesmo que ao conhecimento falte sua alteridade. 
 

Nesta direção, nosso  propósito no que segue será planejar algumas reflexões sobre a condição 
humana da cidadania bem centradas em torno as idéias da cidade e a memória. Para ele, 
tomaremos como ponto de referencia principal a questão mais ampla da relação com o passado. O 
que argumentaremos tem muita relação com o moderno esmorecimento ( vaidade ) da “cidade” – 
em seu clássico sentido de recordação organizado – como espaço que acompanha sua memória 
cívica e como um espaço destinado a aprendizagem da civilidade. Este é o caso da cidade como 
lugar de aprendizagem cívico o promove a experiência moderna dos totalitarismos. Parte da 
dramática “originalidade” disto consiste em haver introduzido a idéia e a pratica da administração 
da vida – como objeto do poder político – em sua pura roupagem, uma vida disposta tanto pela 
administração segundo as leis que a excluam de toda proteção jurídica como por seu caprichoso 
extermínio nos campos de concentração.  

A dramática experiência dos modernos totalitarismos faz que a questão da formação da 
cidadania não possa planejar hoje marginando a atenção para história recente desde o ângulo da 
lembrança. Quiçá não seja possível, tão pouco, iludir a responsabilidade de planejar o tema geral 
da cultura da formação deixando de lado – como se fossem feitos irrepetível do passado, ou um 
puro acidente da civilização moderna – esses dramáticos acontecimentos, cuja lembrança 
horrorosa consistiu em envolver de modo supérfluo a vida humana. Prestar atenção a tais 
acontecimentos é essencial para lograr, como disse Paul Ricoeur, uma “ficcionalização da historia” 
( a história como fantasia). Com esta expressão Ricoeur se refere a exigência de narrar  os 
acontecimentos do passado, não com desejo de vingança, senão de justiça. Assim o escreve 
(assinala) no volume terceiro de “Tempo e Narração” onde, ao referir-se a memória do 
Holocausto.  

Nas praticas totalitárias se alcançou o maior nível de crueldade porque a morte de tantas vitima 
nos campos de concentração foi precedida de leis e medidas jurídicas dentro da qual essa mesma 
vitima entravam  para regular com somente o propósito de ser excluídos de toda proteção da lei e 
do direito. Havendo roubado a possibilidade de ter direitos, privou-lhe do direito a gozar de 
qualquer tipo de direito reconhecidos, e com ele suas vidas acabaram sendo uma vida 
desprotegida, é dizer : a vida daquele par aquém qualquer pode matar sem cometer crime por ele 
nem ser julgado como assassino. 

Segundo Giorgio Agamben, o totalitarismo moderno tem seu fundamento na identidade entre a 
vida e a política. À margem desta identificação, o totalitarismo moderno e seus crimes são  
incompreensíveis. e o continuará sendo se omitimos continuar o fenômeno totalitário, globalmente 
considerado, segundo o pensamento de Agamben, seguindo a Michel Foucault, chama Biopolítica. 
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Quando vida e política de identificam, toda vida se faz sagrada e toda política se converte em 
exceção. 

É vida “sagrada”, no sentido de ser  “livre de sacrifício” (insacrificável) ritualmente, também 
no sentido em que adquire essa figura obscura do direito romano antigo que é o “Homo Sacer”: A 
vida para alguém qualquer pode suprimir sem ser castigado por ele. Trata-se, portanto, de uma 
vida exposta, insolente e impudicamente exposta ao mal. O relato de Primo Levi para sua chegada 
a Auschwitz mostra dramaticamente esta condição.  

O cidadão é o que habita a cidade. Sem dúvida, de acordo com as teses de Agamben, quiçá 
deveria ter-se em conta em toda reflexão sobre a cidadania que “o campo de concentração e não a 
cidade é hoje o paradigma biopolitico do Ocidente”. Esta conclusão arroja inúmeras sombras de 
duvidas sobre os modelos mediante os quais as ciências humanas tratam hoje de organizar e de 
pensar os espaços públicos das cidades do mundo. Quiçá nossas cidades não tenham uma clara 
consciência de que em seu cento – todavia mais humana na aparência – esta todavia essa “vida 
limpa, transparente” que definia a política dos grandes Estados totalitários. 
 Neste ponto, gostaríamos de começar planejando alguns argumentos expostos por Hannah 
Arendt relacionados com as teses de Agamben.  Na análise que Arendt faz da modernidade, na 
condição humana principalmente, destacam duas perspectivas complementares. 
 

Por um lado, a modernidade tem como um de seus traços típicos o auge da dúvida 
cartesiana, que se traduz em u giro para a introspecção e uma desconfiança para os sentidos  como 
via de conhecimento do mundo. Este auge da dúvida cartesiana conduz para a perda de um mundo 
comum e a desvalorização da experiência publica da ação e do discurso em beneficio do mundo 
particular. Citemos um fragmento do texto de Arendt: 
 Com a primazia conferida para a experiência do sujeito cartesiano< a idade moderna 
ressalta o poder da subjetividade como determinante da realidade< depois de fazer desta 
“construção” da realidade um assunto eminentemente particular, centrado num eu desligado de seu 
mundo. O Cogito cartesiano não exige somente uma separação radical entre a mente e corpo, senão 
que promova uma visão do sujeito em virtude da qual parece não ter credibilidade alguma a 
possibilidade de apreender veridicamente a realidade através de todos os sentidos, especialmente 
dos ouvidos e da capacidade de escutar. Esta falta de crédito, que parece caracterizar ao que de 
outro modo poderia chamar sabedoria dos sentidos, é o que faz que a Idade Moderna tenha perdido 
sua confiança nas “aparências”. 

 O que significa que a época moderna tem perdido sua confiança na “realidade” mesma, 
cujo conhecimento se pretendia haver garantido. 
 Em suma, como reconhece Catherine Chalier, a crise moderna do sujeito faz perder ao 
homem toda certeza sobre seu ser. O cogito não constitui já esse “ponto de Arquimedes” certo e 
indubitável no que Descartes confiava para reconstruir o sujeito sobre a base da ordem das 
verdades. 

O eu, denunciado modernamente como ilusão, faz com que o sujeito não possa mais que 
contentar-se com desempenhar um papel em um drama, particular, social e histórico. O sujeito não 
pode senão esperar a reconhecer-se pelo reconhecimento do Outro. 
 A segunda perspectiva no tratamento de Arendt a modernidade acentua a idéia de que a 
época moderna se caracteriza pelo auge do social. Este auge do social consiste na expansão das 
atividades econômicas como objeto central, e quase único, da atividade política, algo assim como 
na gestão e administração da vida, como pura zoe, como propósito central do político. Esta 
preocupação quase exclusiva pelos assuntos econômicos se resolve na destruição da esfera pública, 
o único âmbito em que podem aparecer a liberdade e a ação. 
 Tanto a “primazia da introspecção”  como o “auge do social” conduzem ao “eclipse do 
mundo” como o traço central da época moderna. Se trata de um eclipse do mundo como “mundo 
comum”, o que o é mesmo, a perda da capacidade de construir intersubjetivamente o mundo da 
experiência, da ação e do discurso.  

Hannah Arendt, em sua obra, explica o processo moderno que conduz a vitória do “Homo 
Laborans” e com a vida biológica como centro da atividade política. A progressiva decadência de 
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um espaço político era correlativa à vitória da vida biológica, a uma vida em parte já prevista pelos 
mecanismos de poder e de controle de uma política capaz de matar a vida que é capaz de falar e 
sempre digna de um novo começo para garantir uma vida dócil mais administrável segundo seus 
fins. 
 Todavia esta analise acerca da hora de por em seus justos termos a relação entre a política 
de dominação totalitária e essa particular condição de “vida” que são os campos de concentração, 
para Arendt parece escapar-se-lhe o feito de “que precisamente a transformação radical da política 
em espaço da vida limpa ( é dizer, em um campo de concentração) tem legitimado e feito 
necessário o domínio total. Só porque em nosso tempo a política tem passado para ser 
integralmente biopolítica, se tem podido construir, em uma medida desconhecida, como política 
totalitária”. 
 Isto pode significar que junto para o rosto mais temível e bem conhecidos do totalitarismo 
– Hitler e Stalin – na época moderna também devamos falar de outra forma de “totalitarismo 
democrático”, cujo propósito e objeto é a gestão da vida, sua administração e posta em circulação 
no mercado inferior os nomes quiçá menos temidos, não por ele menos cruéis, da globalização, a 
mundialização e toda essa geringonça da competitividade e a eficácia. 
 Inferior a este novo rosto, aparentemente mais amável, a política se serve de quanto haja 
falta para lucrar seus próprios propósitos, e um de seus efeitos essenciais  é controlar, para evitar 
surpresas e incertezas, a capacidade de iniciativa e da raiz  vertente do novo dos cidadãos. Daí 
nascerá uma pedagogia da programação, da avaliação, da previsibilidade. Uma pedagogia do 
poder. Uma pedagogia tecnológica, em definitivo. 
 O cruel das estratégias de nossa biopolitica moderna é que, em sua pretensão de eliminar a 
radical espontaneidade e iniciativa dos cidadãos, insiste uma e outra vez na importância da 
inovação, e mudança e essa outra forma de “novidade” que Arendt se cuidou sempre de criticar 
arduamente. Daí que não surpreenda que hoje  as organizações humanitárias estão cada vez mais 
perto das organizações supranacionais, e cujo objeto de ação é essas vidas de tantos e tantos seres 
humanos que, em sentido estrito, nada pode sacrificar ritualmente, pelo que podem, sem contudo 
acabar nas mãos de qualquer um. 

Em que consiste a singularidade dos modernos totalitarismos? Eles são postos em “crises” 
nosso tempo e gerado numas condições estritamente contemporâneas dentro das quais devemos 
aprender de novo para pensar sobre o que nos concerne, neste caso a cidadania e sua educação. 
Ante esta crise não podemos responder com prejuízos, sem que tenhamos que afrontar-la emitindo 
juízos diretos. 

A verdadeira originalidade do totalitarismo – escreveu Hannah Arendt – não reside, assim, 
em que haja introduzido uma nova idéia no mundo: o mal político já o temos conhecido antes dos 
campos de extermínio.  Mas bem residem em haver pulverizado todas nossas categorias de 
pensamento, juízos e reflexão moral. Trata-se de um acontecimento tão incompreensível e 
inimaginável que por força nos deve fazer pensar. Como tal “acontecimento”, o totalitarismo 
requer novas categorias para podê-lo analisar, já que rompe a continuidade da historia ocidental, 
obrigando-nos a pensar na ausência de uma tradição; mas ainda que, a historia mesma já não pode 
ser concebida segundo as categorias tipicamente modernas: continuidade, progresso e causalidade, 
as mesmas que estão na base, sem contudo, o discurso pedagógico dominante. 

Ernesto Sábato tem assinado recentemente que a História não progride, senão que mais 
bem está regida por um movimento de marchas e contramarchas, de avanços e retrocessos: “o 
progresso é unicamente valido para o pensamento puro”. Deste ponto de vista, filosoficamente, 
tem pleno sentido a pergunta sobre a atividade do pensamento depois da barbárie totalitária. 
Porque em educação, esse mesmo questionamento também tem uma relevância principal, como 
tem mostrado  I. F. Forges. Aqui a questão que se propõe tem que ver com a educação de 
uma memória exemplar e a formação de uma ética da vigilância ( ou da atenção ) para 
recordar o passado sem vingança, possamos estar mais atentos ao presente e garantiremos um 
porvir ( futuro ) melhor.   

A barbárie que temos experimentado reflete em numerosos aspectos a cultura da que 
procede e à que ao mesmo tempo profana. Depois desta trágica experiência – sobre a qual 
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pretendemos c0onstgruir uma Europa unida que ainda que siga desgarrando-se por outras barbáries 
– resulta inviável toda teoria da cultura que não tenha como base a consideração de tais 
acontecimentos. A questão, portanto, se pode estabelecer  de distintas formas.  

Quiçá a mais direta e radical seja a de George Steiner: Por que as tradições humanistas e os 
modelos de conduta resultaram uma barreira tão frágil contra a bestialidade política? 

A época moderna, a era na que o espírito da civilização deveria haver dado já seus frutos 
mais prometedores, uma luz não bem clara por nenhuma sombra, ensina – como escreve Agnes 
Heller – que “os mesmos vasos sanguíneos da cultura moderna levaram os vírus do mal do século 
XX. Isto quer dizer que é possível que a cultura moderna seja a portadora ( ou a encarnação) do 
mal”. Quiçá resulte moralmente imprudente a associação entre o Holocausto e a imaginação 
tecnológica, ainda que tampouco é desacertado afirmar que sem uma organização burocrática 
estendida para grande escala em sujeitos incapazes de pensar por si mesmos e sem uma tecnologia 
desenvolvida à margem de uma consciência moralmente formada, não houvesse sido possível o 
assassinato em massa. A questão está em saber se isso que chamamos civilização, como traço da 
modernidade, tem uma só cara ou duas, uma que aponta para felicidade e ao bem estar, e outra que 
olha o rosto da morte e a bagunça. Contudo, Auschwitz pode-se “imaginar” também desde certos 
aborrecimentos típicos da modernidade: burocracia, obediência a autoridade, fabricação. Feingold 
tem escrito que Auischwitz: 

Foi também uma extensão rotineira do moderno sistema de fabricas. Em lugar de produzir 
mercadorias, a matéria prima eram seres humanos e o produto era morte, tantas unidades ao dia 
marcadas cuidadosamente nas taboas de produção do diretor. Das chaminés, símbolo dos 
modernos sistemas de fabricas, saiam cinza acida pela cremação de carne humana. A rede 
ferroviária, organizada com tanta inteligência, levava para as fábricas um novo tipo de matéria 
prima.  

A modernidade, que se comprometeu prontamente com uma idéia da historia como 
continuidade e com um tempo pensado nas idéias de causalidade e o progresso, nos traz finalmente 
a produção em cadeia, a ferrovia... E sua metáfora mortal. Porque uma estação de trem seve como 
metáfora do Holocausto: a estação de trem de Auschwitz. Uma viagem cujo destino só conhece os 
que o tem organizado, e cujos inocentes passageiros desconhecem, ainda que por pouco tempo. O 
trem da historia, com sua potente máquina, prometia uma viagem segura, de estação em estação, 
por sem solução de continuidade enraizada duma historia pensada em um único sentido, 
irreversível. La decisão está em subir-se a esse trem, pensando que depois de ter comido da árvore 
do conhecimento ( do bem e do mal ) ainda que conservamos nossa inocência, ou intentar abaixar-
se dele, afrontando com rubor nossa própria veste recém desvelada, e viver na estação, para ver 
passar o resto dos vagões. 

O Holocausto, longe de ser um acidente da civilização moderna, é sua consciência. Longe 
de ser tão só um problema judeu, “se pretendeu e colocou-se em pratica em nossa sociedade 
moderna e racional, em uma fase avançada de nossa civilização em um momento auge de nossa 
cultura e, por esta razão, é um problema dessa sociedade, dessa civilização e dessa cultura”. 

Para impedir sua reedição, ao que necessitamos é mais civilização e outra classe de 
civilização ao mesmo tempo. É dizer: uma educação na que o principio da novidade seja-lhe 
essencial e implique outra diferença e uma certa durabilidade ou permanência, é dizer, repetição, 
pela própria diferença. Se trata de uma civilização que acerte em sua essência outra maneira de 
pensar a razão como motor do progresso. A suspeita de Zygmunt Bauman de que o Holocausto não 
foi a antítese da civilização moderna e de tudo o que esta representa, senão que poderia ao 
descobrir um rosto distinto do que já conhecemos e admiramos, parece induzir a pensar que 
praticas como a “solução final” se podem entender como um produto genuíno da cultura 
burocrática e da racionalidade instrumental. Frente para ambas, a educação deveria ter um 
papel fundamental. 

Trata-se de uma educação assentada e generalizadora ao mesmo tempo de uma razão e 
cultura anamnéticas, baseadas na formação da memória. Só uma educação assim será capaz de 
reconhecer a humanidade quer onde se encontre. 
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Ademais, temos que aprender a pensar com raciocínio da tradição, e com a consciência 
formada de uma historia fragmentada. Temos que aprender a pensar a educação e a civilidade com 
o passar do tempo, num ponto separado tanto do passado como do presente. Temos, enfim, que 
aprender a pensar que, frente a todo modelo de formação que baixo tal nome pretenda “fabricar” 
um ser humano, para logo abandona-lo a sua sorte – como faz  Viktor Frankenstein com sua 
criação -, é possível pensar a educação como acompanhamento, hospitalidade e recebimento do 
outro em sua radical diferença; e que contra a  “horrível novidade” do totalitarismo, é um dever 
pensar a educação como natalidade e criação de novidade:  

“A essência da educação é o nascimento, o feito de que no mundo hajam nascido seres 
humanos”, tem escrito Arendt. Ou, o que é o mesmo, o homem não se fabrica, nasce. Não é a 
execução de um plano prévio, senão o milagre de um puro inicio. 

Auschwitz, que foi possível porque a modernidade criou as condições que as fizeram 
viável, definitivamente fez que perdêssemos a inocência. Com Auschwitz alguns transgrediram os 
limites do “conhecimento proibido”. Comemos da árvore proibida e ao fazê-lo  nos mostrou, em 
sua plena transparência, a verdade. Perdemos a inocência e tivemos – temos – que sair do Paraíso 
no que críamos viver felizes. Temos que sair de uma historia com a carga e a responsabilidade que  
supõe ter que viver depois da haver se estabelecido o Inferno em nosso Mundo, de ter que seguir 
vivendo depois de haver-se intentado o horrível milagre de destruir o que uma vez nasceu, de fazer 
superficial e puramente banal a dignidade do homem. 

Se, como pensava Arendt, a tradição de nosso pensamento político começa com o juízo e 
condena a morte de Sócrates, essa mesma tradição se vê definitivamente destruída em Auschwitz. 
Se Sócrates não pode persuadir sua inocência a quem definitivamente o condenaram, então é que a 
cidade não está preparada para os ensinamentos socráticos e, o que é quisera pior, os próprios 
ensinamentos de Sócrates quisera ser auto-avaliado. A cidade, ao permitir a morte de Sócrates, 
mostrou sua falta de sentido e de juízo para entender ao filósofo. Morto Sócrates, logo a cidade se 
esquecerá de seus ensinamentos. A cidade não é um lugar seguro para o filósofo e, em 
conseqüência, não se lhe pode confiar sua memória. Então, “que nos resta?”, “qual é nosso 
destino?”, “que podemos esperar?” 

Nossa tradição de filosofia política tem o terrível privilegio de haver morto duas vezes 
consecutivas, em Atenas e os campos da morte: “Nesses campos de concentração – escreve George 
Steiner – se realizou a milionária pornografia do medo e vingança cultivada no espírito ocidental 
pelas doutrinas cristãs da condenação”. 

Levando em consideração as possibilidades de se aprimorar no senso crítico, com os 
próprios atos do cotidiano responda os questionamentos seguintes: 

1.1.a) Este  texto nos exorta que o ato crítico está também na maneira de conduzir a 
própria vida. O que o autor quer expressar com o pensamento: “Porque ao amor falta o 
conhecimento do outro”. “Na realidade a realidade não precisa como condição de 
possibilidade o mesmo que ao conhecimento falte sua alteridade”. 
1.1.b) O que o autor quer resgatar quando fala da memória cívica, aprendizagem da 
civilidade, vaidade da cidade? 
1.1.c) Qual a relação que supostamente o autor faz da verdade da cidade, memória cívica 
com o Holocausto? 
1.1.d) Na história universal, segundo Agamben o totalitarismo ( em relação ao holocausto) 
ideologicamente a que se beneficia enquanto direito legal? 
1.1.e)  Só entender, segundo análise de Hannah Arendt, que o cogito cartesiano exige ( entre 
mente e corpo ) a formação da visão do sujeito, na não compreensão a possibilidade de 
apreender a verdadeira realidade, qual a critica que faz da idade moderna em relação ao 
próprio homem? 
1.1.f)  O que reflete a analise de Arendt sobre o “Eclipse do mundo”, ou “o mundo comum” 
em relação a época moderna? 
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1.1.g)  E então, segundo Hannah Arendt, em que consiste a singularidade a verdadeira 
originalidade dos modernos totalitarismos? 
1.1.h)  Por que Arendt critica a idéia do progresso moderno, denominando a ferrovia de 
Metáfora mortal? 
1.1.i)  Por que Arendt menciona o holocausto como uma consciência que não é somente um 
problema judeu, mas também um problema dessa sociedade, dessa civilização e dessa 
cultura? 
1.1.j)  Arendt fala da educação assentada e generalizadora de uma razão e cultura baseadas 
na formação da memória. Você concorda que com esta educação será capaz de reconhecer a 
sociedade quer onde se encontre?  ( baseia-se no raciocínio da tradição ). 
1.1.k)  Quais fatores éticos, morais, sociais nos limita à linha de Auschwitz de nossa 
existência social? 

 

  
1.2 Sobre a civilidade: o território da memória  

Segundo o conceito de cidadania que se fez dominante na pos guerra, e que promoveu um 
conhecido texto de T.H Marchall, ser um cidadão é algo que se outorga, já que implica o explicito 
reconhecimento de um corpo de direitos civis, políticos e sociais.  Segundo esta perspectiva, tem 
uma cidadania legal – relacionada com a totalidade de direitos relacionados com o estatus pessoal, 
uma cidadania política – que inclui direitos políticos, como o direito ao voto e o direito para 
ocupar um cargo público -, e uma cidadania social, que inclui os direitos  dos cidadãos a 
determinadas prestações sociais ( saúde, educação, emprego, segurança social, etc.). A visão de 
Marshall se pode ajuizar criticamente – por insuficiente – de varias maneiras: 

 
a) Em primeiro lugar, seu enfoque acentua muito mais a aceitação passiva dos direitos da 

cidadania que o exercício ativo das responsabilidades e as virtudes cidadãs. 
b) Em segundo termo, esse enfoque não incorpora suficientemente o crescente pluralismo social 

e cultural das sociedades modernas. 
c) Em terceiro lugar, sua visão da cidadania social é excessivamente instrumental: a justificação 

para proporcionar diversas atenções sociais – como, por exemplo, a atenção sanitária – não 
radica em que aos enfermos tem que cura-los para que possam participar ativamente na 
sociedade, senão porque curar as pessoas enfermas é algo bom em si mesmo, intrinsecamente. 

Esta maneira de definir a cidadania resulta, pois, restrita, pois deixa de lado uma quarta 
dimensão da cidadania – que completaria a lista de Marshall -, a saber: a cidadania simbólica. 
Avishai Margalit a define como a participação na saúde simbólica da sociedade, e seu 
principio fundamental é que “uma sociedade decente não deve desenvolver ou aprovar a nível 
institucional nenhum símbolo que dirigido, explícito ou implicitamente, contra de algum 
cidadãos do estado.   
 Em boa parte, vivemos na ordem dos sinais, sinais que emite o mundo  e que são 
susceptíveis de interpretação e narração. A construção da realidade – também a da política – é 
sempre de ordem simbólico. O simbólico é esse gesto que remete sempre a um sentido que 
não se encontra claramente visível de modo imediato. É algo que representa um significado 
que não é inerente. De acordo com isto, falar de uma “cidadania simbólica” é falar de um 
exercício, o cidadão, que tem de remeter as coisas que não se encontram presentes de modo 
explicito em seu próprio exercício, pelo que se chamam de fonte de sentido. Esse algo a que 
retém se encontra, em boa medida, em um passado que é possível rememorar e comemorar.  
 Os gregos trataram de remediar a intrínseca fragilidade da ação humana através da 
fundação da cidade. ( polis ) A cidade é uma espécie de “recordação organizado” que assegura 
ao ator mortal que sua passageira existência nunca carecerá da realidade que procede o feito 
de que um possa ser visto e ouvido em cada aparição na esfera pública. 

A esfera pública que garante a cidade é um cenário de aparição e no qual os cidadãos são 
capazes de política na mesma medida em que são capazes de “repartir palavras e atos”. Com 
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os campos de concentração se rompe o esquema seguindo o qual a cidade – como recordação 
organizada – não só também como pessoas. Trata-se de ver a cidade desde uma “ética da 
infância” – também na ótica de Walter Benjamim -, desde a lembrança dessa infância – como 
promessa de um verdadeiro início, a autêntica capacidade de iniciar algo novo – na qual 
cidade recorrida e habitada, y donde passear pela cidade não era um simples mero doar-se, 
senão descobri-la e apreende-la, toma-la para si como possibilidade de uma cidadania por vir.  
Ser cidadão significa, assim, habitar a cidade, tê-la como morada. O ideal da cidadania aponta, 
sem dúvida, a idéia de uma atividade que compromete a própria identidade pessoal, como 
habitante da cidade, e que depende de uma maneira pública de ver e estar no mundo. 
Aqui, tão cidadão é quem constrói a cidade com sua ação e com sua palavra, como quem a 
reconstrói com sua memória. Como dizia  Walter Benjamin na sua “Crônica de Berlim”, 
“quero chamar aqui o que me tem introduzido na cidade”. Aqui, a cidade que se fala, se 
reconstrói e é o território da memória.  
 A cidade é, portanto, uma recordação organizada e permite que o cidadão que o foi uma 
vez – e que pela força de um poder coercitivo imposto deixou de sê-lo a seu pesar – reconstrói 
sua memória, o “sentido” de aquele que a amava. Trata-se de uma memória vinculada, como 
dissemos anteriormente, a uma ética da infância, que é “o modo em que se constrói um perfil 
próprio no espaço da cidade; uma maneira de ver e recorrer a ela, ser e habitar”  

Estas considerações nos permitem enlaçar com o conceito de cidadania defendido por 
Hannah Arendt  nas origens do totalitarismo. Trata-se da cidadania como o direito a ter 
direitos. 

Não se trata, portanto, da resultante de outorgar um conjunto específico de direitos, senão 
     de um direito que é prévio a todo direito: o direito para gozar de todos os direitos específicos de 
     uma sociedade democrática e de um mundo comum. Esta perspectiva sobre a cidadania está   
     conectada com a experiência dos despojados, dos que um dia tiveram voz e um espaço público  
     no que virar-se livremente, e já não o tem; tem que ver, em definitivo, com aqueles aos que,   
     para converter-se em algo menos que em seres humanos – em seres supérfluos – começaram     
    com    dispor-se-lhe de seu direito para cidadania, é dizer, de desfrutar de um mundo comum ao  
    que   poder cuidar e também amar. 

 A presença destas massas de pessoas sem cidadania, sem lar, sem um lugar no mundo, 
vivendo perseguidos com somente culpa de existir e de “ser” distintos de aqueles que 
acolhiam um poder totalitário e que odiavam toda forma de pluralidade, faz que o conceito de 
cidadania e sua aprendizagem se deva juntar à memória de aquele que tão gratificantemente 
descreveu também Hannah Arendt, em Janeiro de 1943, em um ensaio sobre os refugiados.   

O cidadão que participa na construção da cidadania dos homens e que a reconstrói como 
território da memória, quando aprende que o melhor dos propósitos de sua aprendizagem cívico 
não reside em sua mente, senão no coração, acaba encontrando que sua cidadania o é, sobre tudo, 
de uma cidade-refúgio. Uma cidade fundada em uma ética da hospitalidade. Aprender a cidadania, 
nesta cidade, um aprendizado lento, e pudera incluir um aprender doloroso, pelo que tem que ver 
com a civilidade e com a humanidade: é como aprender a re-educar-se o gosto pelo humano. 

De acordo com estas idéias, devemos voltar a pensar a cidadania e a legitimação da política 
mais pra lá das teorias do contrato social, mais pra lá do mundo hobesiano, dentro do qual nem o 
amor pelo outro nem a piedade para com as vitimas perturbam o egoísmo da alma humana, senão 
tão só o medo de cada qual respeito do outro, de quem sempre aparece como um inimigo potencial, 
alguém do que devemos defender-nos.  

Contrariamente para este planejamento, podemos perguntar se é possível uma “construção” da 
cidade e da ordem política construir, no sentido de formar, no sentido formação e educação – a 
partir da responsabilidade, entendida como resposta ao outro, em sua radical diferença, e em 
atenção ao terceiro. Porque, como pensava. Emmanuel Levinas, o “outro” não está nunca só frente 
a mim – de cara a eu – sem que deve r4esponder  por ele “terceiro” que está ao lado. 
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1.2.a)  A que exemplo na sociedade de hoje deixa transparecer os quatro tipo de cidadania, a 
saber: cidadania Legal, Política, Social e Simbólica. O que cada uma delas representa para 
nós hoje? 
1.2.b)  Para os gregos, na esfera pública os  cidadãos teriam que ser capazes de “repartir 
palavras e atos”, ver a cidade desde uma “ ética da infância” e ser capaz de iniciar algo novo. 
Como se daria isso hoje em nosso estado político vigente? 
1.2.c)  Com Auschwitz o homem perdeu a noção de ser o Humano original, o ser que ama, 
respeita o próprio humano. O homem parte para a ética da hospitalidade, começa a 
reaprender a própria civilidade com a humanidade, começa a reeducar-se para o gosto pelo 
humano: daí questiono: O que Hannah Arendt quer mostrar para o político de nossa atual 
sociedade? 
 
 
 
1.3. O descobrimento do outro: a Diferença. 

A atenção ao outro, a resposta para sua chamada, a responsabilidade, é o que nos permite 
“humanizar a civilidade”. 

 Pelo seu descobrimento está cheio de obstáculos. Para mostrá-lo, daremos um exemplo 
literário. Escreve Marcel Proust, de seu próprio punho ao seu narrador Marcel, que durante muito 
tempo tinha por costume deitar-se cedo. O arranque em busca do tempo perdido é um movimento 
inicial que tem que ver com a narração do medo e a angustia da pequena Marcela noite, a solidão 
da noite, a angustia provocada pelo intenso silencio da solidão do quarto no obscurecer e a inquieta 
e nervosa espera do menino Marcel ao beijo de despedida de sua mãe. Sua primeira memória de 
Combray, dessas noites em seu quartinho (alcova) infantil, está como interferida e mediatizada 
pela demora – e as vezes a fatal ausência – desse beijo maternal, uma demora provocada pela 
chegada de um visitante, Swann, a quem os pais do jovem Marcel devia acolher com 
hospitalidade. 
 A “noite” é a metáfora que o filósofo lituano Emmanuel Levinas empregava para mostrar a 
angustia provocada, não já como no caso de Jean-Paul Sartre pela presença angustiante do Nada – 
a ausência do Ser -, senão pelo horror do Ser em sua monotonia desprovida de sentido. Esta 
presença que nos excede é denominada por Levinas o “Hay” (ter) ante o qual a única saída é, 
precisamente, a atenção insone e vigilante ao outro em sua diferença própria, é dizer, quiçá aquele 
que o pequeno Marcel ainda que não era capaz de descobrir nos olhares de Swann. A noite é a 
primeira experiência do Ser: algo essencialmente estranho que choca  com nós mesmos e sofremos 
como uma opressão asfixiante. A noite é a experiência diária, noturna, de nossos filhos, que 
dormem só, enquanto os maiores seguimos com nossa vida mandando-lhe calar e obrigando-lhes 
ao silencio não elegido por eles, enquanto sentem que vaiam (barulho) ensurdecedor, o silencio de 
seu quartinho. 
  A noite é, também, a noite febril de Primo Levi, um “não cidadão”, um “não 
homem” para os SS que o examina como se examina um objeto quisera todavia funcionalmente 
útil e aproveitável antes de seu extermínio total; 
 A noite expressa, pois, o horror ante a aguda e excessiva presença do Ser, e ao mesmo 
tempo o medo deprimido que se sente quando nos é negada nossa radical diferença e alteridade, 
quando se apagam as conseqüências do crime de simplesmente “ser outro”.  

Ao mesmo tempo, a noite, em sua equivalência com a presença do Ser, é o primeiro 
obstáculo – um que é anterior para nós mesmos – que podemos encontrar no descobrimento do 
outro em sua alteridade. Porém é precisamente o outro, em sua exterioridade, onde estar, podemos 
acabar encontrando – depois de Auschwitz precisamente, e ante o horror que nos provoca o 
despedaçamento de paises como Yugoslavia, Checoslovaquia e a União Soviética – um futuro para 
uma Europa que se pretende unida pelo que está desgarrada em si própria. É no outro onde 
também podemos encontrar uma saída para pensar “de outro modo”, a noção da cidadania e o 
significado da civilidade.  
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 Porém voltemos ao pequeno Marcel. Parece incapaz de encontrar no visitante o outro que 
pode ser acolhido com hospitalidade na casa própria. A casa de um, a própria casa, é a morada, o 
lugar onde se vive. Ou dito de outra maneira: a casa de um, de cada um, é o ethos, a  “morada”, o 
lugar onde aninha (mora ) nossa moralidade. Quisera este jogo de palavra sirva para expressar para 
onde aponta o argumento: Cabe pensar em uma casa que não seja hospitaleira? Não deve ser acaso 
a ética da casa, da cidade, de nossas nações ou comunidades de origem e nascimento, uma ética 
que em sua mesma raiz tem de tomar o nome  da hospitalidade? Ou mais bem só pode oferecer 
hospitalidade o que não tem casa alguma, e o que o tem perdido tudo, a pessoa desprezada que, 
buscando uma cidade-refúgio, em umas admiráveis sínteses é o mesmo tempo solidário e 
indiferente? 

Marcel não é hospitaleiro porque a presença do Ser lhe impede ver em Swann ao outro que 
se deve receber.  Elie Wiesel e Primo Levi não podem esquecer, para trás essa primeira noite, 
porque a exuberante e ruidosa presença do Ser lhes foi imposta por quem se negaram por ver neles 
humanidade alguma atrás quitar-lhes primeiro sua condição jurídica de cidadãos, pelo mero feito 
de ser judeu, de ser distintos. 
 Ao final deste século, nosso sentido da cidadania e da educação política teria que estar, de 
acordo com este texto de Todorov, assentado na leitura dos relatos das vítimas da Historia, iuma 
Historia que já não cabe pensar como continuidade. Sem dúvida, um se pode perguntar,  com Jorge 
Semprún, “se pode contar ? poderá contar-se alguma vez?”. Eis aqui sua resposta: “não tem mais 
que deixar-se levar. A realidade está aí. A palavra também (...) unicamente o artifício de um relato 
dominado conseguirá transmitir parcialmente a verdade do testemunho”. 
 Existe uma face oculta da verdade que uma educação através da literatura da memória e das 
artes permite descobrir. É a verdade essencial que descobriu Zoran Music em seus planos no 
campo de Dachau: “Depois da visão dos cadáveres ( ... ) creio haver descoberto a verdade. Creio 
ter compreendido a verdade. A verdade trágica e terrível que tive que tocar com minha própria 
mão”. É a outra verdade: a verdade do cadáver coberto, empilhado, que mostra uma “verdade,  
coberta e desprovida de heroísmo: o “ser para a morte”.  
   Depois de Auschwitz a verdade que tem que contar é a verdade trágica. Através da arte e 
da escritura, através dos relatos e as narrações que nos põe em contato com a memória da dor, com 
as lagrimas da memória, essa verdade essencial nos põe em situação de poder narrar o que ocorreu, 
uma possibilidade que surge quando aceitamos o direito de olhar  cara a cara ao rosto do Marechal, 
de suportar a olhada  do Marechal J. L. Molinuevo tem expressado esta exigência de dar 
testemunho do que se vê e do vivido, ao recordar que Zoran Music pinta seus desenhos dos 
cadáveres às escondidas e com risco de sua própria vida. Seus desenhos não são desenhos sobre 
Dachaui, senão desenhos em Dachau. Music anota: “quando desenhava me segurava aos detalhes! 
Quanta elegância trágica nesses corpos frágeis!... debatia-me entre um estado febril e uma 
necessidade irresistível de desenhar para não deixar escapar a beleza trágica e grandiosa”. 
 Assim, as folhas de papel nas que Music fazia seus desenhos não são  um alegado contra 
algo, senão um testemunho, uma crônica sobre o mal, escrita – desenhada – no inferno. 
  É aqui onde encontramos a necessária mediação da arte para contar o inenarrável. 

O único substituto da experiência que nos tem sido dado viver é a arte e a literatura. Sim, 
sem a arte – sem a poesia e sem a literatura – a compreensão intima e fecunda do que estava 
sucedendo em Auschwitz talvez nos estivesse estado escondido para sempre. Pois, como tem 
escrito Cláudio Magris em  El Danúbio: “Thomas Mann ou Brecht são grandes escritores, por si 
houveram tentado inventar uma historia sobre Auschwitz suas páginas não haviam sido mais que 
edificante literatura de segunda fila em relação como se este é um homem”.    

Um exemplo extraído da pintura. O lenço de Brueghel “o Ancião” ( 1525 – 1569 ) – que 
ilustra o nascimento de um sujeito moderno que decide afrontar o enigma do mal em um mundo 
sem um mais pra lá- expressa a mesma idéia. Sua pintura representa um mundo inusitadamente ao 
redor  ao nosso, como disse Bernard Sichere. No triunfo da morte, a mais lúgubre de suas telas, 
todo o horizonte está em chama, e sobre uma terra deserta cercada por um mar, só se plantam 
arvores mortas, rodas para as torturas, enquanto que a morte, em seu esquálido cavalo, conduz sua 
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carga de crânios. Esta pintura se nos acerca porque, como disse Sichere, enuncia “ a imanência do 
mal em sua forma mais obtusa e mais irresistível”. 

 
É uma pintura na que, como em Auschwitz, Deus tem retirado da cena, o mesmo que os 

“porquês” e, em seu lugar, em um ponto apenas visível da tela, encontram ao artista que pinta: “Se 
este mundo é mal, o pintor mesmo fica salvo em certo modo por sua obra que introduz uma ordem 
e uma beleza, apesar de tudo, em meio do que é desordem, infelicidade e loucura”. 
 A tela de Brueghel representa, assim, o pecado original do século: os campos de 
extermínio, o espaço de experiência sobre a natureza humana, um autentico laboratório de 
destruição do sujeito, com a vista posta na aniquilação da humanidade mesma. 
 Nuria Amat, em Letra ferida, tem escrito que  “a literatura é a enorme casa dos mortos. 
Para escrever é preciso que haja um morto na família, um vazio enorme de peso morto. Uma casa 
desolada. Uma charlatanice escondida que inunda a casa ou o espaço vazio da não casa. E se 
contem coisas atrás os telões do silencio”. 
 Desgraçadamente, nesta nossa casa, nosso “mundo comum”, tem morto – brutalmente 
assassinados – muito mais. Por eles e a partir deles, hoje a literatura e a palavra, a escritura e as 
artes, a música, a cultura, em suma, a educação do homem, tem dever e a responsabilidade ética de 
não esquecer, de recordar, mas não para dar-nos o luxo doentio da inútil vingança, senão para 
contar uma crônica com a tinta que destila as lagrimas da memória Nossa leitura do passado 
não pode ser a leitura de um leitor ilustrado todavia convencido da autoridade da Razão. Mas bem, 
nossa leitura do passado – nossa aprendizagem da Historia – tem que ser a leitura de um leitor que 
reconhece a autoridade dos mortos, as vitimas da Historia. A leitura de um leitor que reconhece os 
textos que narram a crônica dos vencidos, a canonicidade, a eminência e a autoridade de quem, 
resgatado das garras da morte, estiveram no inferno e, durante um tempo, subiram – como 
escreveu Primo Levi – que  “mais baixo não pode chegar: uma condição humana  mais miserável 
não existe, e não pode imaginar”. 
 O totalitarismo moderno, como tem tratado de mostrar, supõe um monumental atentado 
contra a liberdade humana, ou digo nos termos de Hannah Arendt, um atentado contra a 
capacidade de iniciar algo novo, contra a radical espontaneidade do homem. 
 A educação é uma experiência que entra a criação de uma novidade cujo principal direito é 
pensar e criar um mundo não totalitário. Ou seja: frente a “horrível novidade” que entram os 
totalitarismos, cuja lógica consiste em impedir que os homens sejam capazes de iniciativa e de um 
novo começo, é  necessário pensar a educação como criação de uma raiz expondo o novo, em cuja 
raiz encontramos a liberdade entendida como qualidade de uma capacidade de atuar concertada no 
contexto de uma esfera pública plural. 
 Se tivéssemos que eleger uma frase para expressar o que queremos dizer com estas idéias 
diríamos que enquanto os totalitarismos – pelo menos o totalitarismo nazista – fizeram um elogio 
instrumental e manipulador da infância e a juventude, uma educação pensada contra o que 
Auschwitz expressa, uma pedagogia da radical novidade, deveria fazer um elogio do milagre do 
começo. 
 Assim pois, pensada desde o conceito arendtiano de ação, a educação tem que fazer 
referencia com a figura do “outro”, desde um nível de experiência que vá mais alem do simples 
fenômeno da “empatia”. Isso nos conduzirá a entender a educação como acontecimento ético, 
como reposta com a demanda dôo rosto do outro, tal como o tem expressado Emmanuel Levinas. 
Do mesmo modo, entendida como ação, a educação obrigaria com toda pedagogia a adotar como 
base de suas reflexões o fenômeno da alteridade, ou dito Com Jan Masschelein, “ a tomar a serio a 
idéia de que somos seres heterônomos e que só podemos viver “fora” de nós mesmos, na 
sociedade”. 
 
1.3.a) Arendt afirma que é mais fácil aceitar por verdade a própria verdade real, ou seja, a 
realidade já vivida. Você concorda? Justifique. 
1.3.b)  Que relação há entre “Ser para Morte” e “ a verdade Trágica” em Auschwitz, na 
confecção da arte de Zoran Music ? 
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1.3.c)  Seguindo o conceito arenditiano como viver Auschiwitz, hoje, de maneira democrática 
e eticamente satisfatória? 
 
      
ATIVIDADE Nº.  02 
 
     
INTRODUÇÃO: UMA PEDAGOGIA BROTANDO DA RAIZ EM RESPE ITO AO NOVO  
(O mito do progresso ) 
 

A vida de todo ser humano pode ser, experimentada como uma aventura num  grau maior 
ou menor de intensidade, de risco e de atrevimento ( desafio). 
Muitas das coisas que nos ocorrem podemos as vezes prevê-las e, nesse sentido, tratar de controlar 
ou dominar suas conseqüências mais duras ( difíceis, penosas ).  

Porém nem sempre ocorre assim. Nem sempre podemos programar o que vai acontecer. 
Porque as vezes nos sobrevém determinados acontecimentos que rompem nossa vivencia do0 
tempo em duas porções desiguais, marcando uma diferença entre um ant4es e um depois, entre um 
passado e um futuro, instalando-nos, num instante que experimentamos como angustia ou desgosto 
( mágoa ). 
 (Tratando-se de nós (seres humanos de uma frágil condição) estes acontecimentos 
quebram, afrouxam), ou assim podemos chegar a percebê-lo, a idéia que temos da história como 
continuidade,. Como progresso, quiçá como corrente (cadeia) de acontecimentos relacionados 
causalmente. 
 Os acontecimentos que nos pede prevenir são de diversa classe. Há acontecimento que 
vivemos de modo muito pessoal, porque as coisas que nos passam nos passam a nós  de um modo 
intransferível. Mas também existe, acontecimento que tem um significado, não já para nós como 
sujeitos individuais ou com uma identidade que cremos reconhecer com nitidez, senão para nós 
tantos que seres humanos, são dizer, no entanto que somos, que compartilhamos uma humanidade 
com outros seres humano que podemos perceber como tal, embora pessoalmente mas conheçamos 
ou não nos ajamos tratado. Esta segunda categoria de acontecimentos pode supor ou bem um ponto 
no que algo novo se3 funda, em que algo novo se constrói, ou bem momento de destruição da raiz 
do que já conhecíamos. 

A experiência dos Totalitarismos modernos constitui uma classe especialmente terrível de 
aconte4cimentos destruidores. Destruidores de que? Podemos perguntar-nos. Destruidores de 
humanidade, é a resposta. (Neste livro desejamos partir desta característica intrinsecamente 
destrutiva dos modernos totalitarismos, cujas figuras mais expressa, quiçá sejam Auschwitz e 
Kolina ) com o fim de analisar seus efeitos e conseqüências no pensamento de que a pedagogia 
necessita, hoje mais que nunca levar a cabo uma reflexão profunda sobre a cultura na que se insere 
seu conceito de educação possível seguir pensando a educação e a formação como se nada do que  
nos  tem passado neste século – e que tem desgarrado a uma Europa que se representa a si mesma 
como uma Europa unida e tivesse a menor importância para a pratica sociais, incluída a prática da 
educação. Pra ele vamos apresentar com a ajuda de três filósofos contemporâneos: Hannah Arendt, 
Paul Ricoeur e Emmanuel Levinas – uma visão da Educação como acontecimento ético.  

Entender a educação desta perspectiva supõe uma concepção da tarefa pedagógica como 
alavancas para o novo, partindo da raiz da questão. 

Queremos referir-nos à educação como acontecimento  ético frente a todas os talentos de 
pensa-la desde estreito pontos conceituais que pretendem deixa-la abaixo do domínio da 
planificação tecnológica – donde o único que conta são os lucros e os resultados educativos que se 
espera que os alunos e estudantes alcancem depois de um período de tempo e também e porque 
pensamos que é hora já de que   quem elaboram o discurso pedagógico oficial empeça a tomar a 
séria o fazer de que o ser humano é um ser histórico, impensável para ou a margem do aqui e do 
agora. Cremos que as idéias não nascem por geração espontânea, que a historia do pensamento e, 
sobre tudo, a historia da filosofia e da razão não é uma historia que se pode pretender “pura”. Mas 
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embora, e isto pode resultar quiçá exagerado, por alguns anos mais de atrocidades como as mais 
recentes, Bósnia ou Ruanda, e este século se diz acabado. Este século, como disse Christian 
Delacampagne, já não terá que fazer tramas para levar o premio do horror. Como este autor, não 
cremos que “os grandes debates filosóficos podem ser completamente separados do contexto 
histórico no que se há desenvolvido. As duas guerras mundiais, a revolução de 1917, o nazismo e o 
comunismo, Auschwitz e Hiroshima, a guerra fira, o final dos impérios coloniais, a luta dos povos 
oprimidos do Terceiro mundo e outros tantos fenômenos  demasiados carregados de 
conseqüências, em todos os domínios, para que uma grande parte da filosofia contemporânea não 
se haja visto afetada por eles, de uma forma ou outra”. Nossa historia é, desde logo, a historia de 
todos os que de  “bom” se pretende encerra baixo o nome de civilização: o progresso cientifico e 
tecnológico, as artes, a literatura, o saber humanístico, etc. porem nossa historia é também a 
historia do desumano, a crônica de tudo aquilo que os homens, em defesa interessada de suas 
próprias aquisições, fizeram ou pretenderam realizar, não tanto como serviço para os demais e para 
sua felicidade ou bem estar, senão como elogio de sua próprio saber, de seu próprio poder ou da 
imagem soberba que em cada época se fizeram de si mesmos. Neste sentido, a historia do humano, 
e a concepção do homem  como ser histórico, implica dizer que nossa historia é, como acabamos 
de sugerir, também a do totalitarismo. Porque o totalitarismo, mediante a terrível invenção dos 
campos de concentração, não só intentou contra o “milagre” de experimentar com a natureza 
humana, sem que, como diremos neste livro, rompeu com a idéia clássica da cidade como espaço 
para o aprendizagem  da civilidade, com a idéia da cidade como se recorda organizado e espaço de 
formação.  

Conta o Gênesis que uma vez\ expulsado, trás o assassinato de Abel, do seio familiar, Caim 
fundou a primeira cidade. A cidade que construiu com suas próprias mãos poderia simbolizar ( 
como há dito Felix de Azúa ) o desejo de estancar com um gesto de soberba a ferida de uma 
expulsão considerada como injusta. Mas também a construção da cidade cainita expressa também 
“a invenção da historia, e esta, por sua vez, a partição da fala nas múltiplas línguas de Babel. 

Tem uma sorte de continuar entre a invenção da morte por assassinato, a invenção da 
cidade e a desordem lingüística de Babel. Caim pode ser expulso, por assassinato, na ordem em 
que se encontrava, mas construiu a primeira cidade, fundando com ele um espaço no que podemos 
consolar-nos crendo que vivemos segundo nossas próprias leis, sem deuses nem bestas que nos 
vigiem ou nos observam como e protegido também em um espaço destinado para organizar a 
lembrança dos mortos, talvez também para formar nossa consciência da morte como destino. Mas 
também a pergunta é se aqueles outros assassinos (os verdugos e funcionários da morte, cidadãos 
obedientes de uma lei que dava o assassinato) hão sido definitivamente expulsos de nossas cidades 
traz os juízos de Nuremberg ou de Jerusalém. 

Nosso livro, a educação como acontecimento ético, defende, neste sentido, uma sorte de 
pedagogia critica de nossas sociedades modernas, as quais necessitam ouvir o que tem acontecido 
no passado recente para avançar no cumprimento de suas expectativas de progresso, e em sua 
vocação democrática, que se articula sobre um passado pesteados de vitimas inocentes. Nossas 
sociedades, ademais, pretendem esse progresso promovendo uma cultura tecnológica para a qual a 
tecnologia é um sistema possessivo e totalizador; Uma sociedade em que  “educar” constitui uma 
tarefa de fabricação do outro com o objeto ao redor “competente” para a função para a que está 
destinado, em vez de entende-la como acolhimento hospitaleiro dos recém chegados, uma pratica 
ética interessada na formação da identidade dos sujeitos. 

Uma pedagogia enraizada para o novo não pode, por outra parte, repensar a humanidade de 
acordo com esse velho projeto ilustrado que cifra toda a autoridade na Razão (Sapere aude! )senão 
que busca tomar como ponto de referencia precisamente o desfeito da ilustração, suas margens e 
suas vitimas. Por isso uma pedagogia da enraizada no novo é uma pedagogia da exterioridade e da 
alteridade ( é dizer , uma pedagogia que presta atenção ao que se coloca fora da lógica do sistema) 
e, por esta razão, para uma pedagogia enraizada para o novo, a educação é um acontecimento 
ético, porque na ralação educativa, o rosto do outro irrompe mais além de todo contrato e de toda 
reciprocidade. Para nossa proposta pedagógica, a relação com o outro não é uma relação contratual 
ou negociada, não é uma relação de dominação nem de poder, senão de acolhimento. É uma 
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relação ética baseada em uma nova idéia de responsabilidade. É uma pedagogia que reconhece que 
a hospitalidade precede para a propriedade, porque quem pretende acolher para outro tem sido 
antes acolhido pela morada que ó mesmo habita e que crê possuir como algo sujo. 

O principal desafio da educação como acontecimento ético é, assim, pensar e crer um 
mundo no totalitário. E para crer e pensar um mundo assim é necessário considerar a pedagogia 
como uma pedagogia do nascimento, do começo e da esperança. Do nascimento, porque a 
educação tem que ver com o trato com os que acabam de chegar a nosso mundo (os recém 
nascidos ) aqueles que expressam a idéia de uma radical alteridade que se escapa a nossos poderes. 
Do começo, porque a educação é uma ação, o que significa que da pessoa formada cabe esperar o 
infinitamente improvável e imprevisível, é dizer, o verdadeiro inicio e a surpresa, o começo de 
tudo e da esperança, porque todo o que nasce  tem esse duro desejo de durar que é afim aquém está 
cheio de tempo, um tempo tomado entre o passado e o puro porvir. Falaremos, pois, de u ma 
pedagogia poética (porque educar é crer, no fabricar o produzir, a verdadeira novidade ) e de uma 
pedagogia utópica.  

Sem dúvida, uma proposta destas características, para ser compreendida adequadamente em 
todos seus fins requer levar a cabo algumas reflexões relacionadas com o modo em que se tem 
orientado a pratica do pensamento e a atividade filosófica na modernidade. Em concreto, nesta 
introdução nos vamos para referir a duas questões que serão contrais no resto dos capítulos: a 
formação da identidade e a educação da memória. 

O ser humano é um ser contingente: nascemos, vivemos, nos amamos, nos odiamos, 
ficamos enfermos, nos curamos e, no final, sempre morremos. Não deixa de resultar, em 
conseqüência, curioso que um dos riscos característicos da filosofia ocidental seja a ocultação da 
morte. A filosofia tem rodeado a morte de uma neblina. Simplesmente não tem morte. O Ser, a 
alma, o absoluto0, não morrem. A filosofia escreveu Franz Rosenzweig, “pretende haver sumido 
para a morte na noite do nada, porem não há podido romper seu venenoso aguilhão e a angustia do 
homem que experiência o ferimento deste aguilhão desmente sempre acerbamente a mentira 
piedosa, compassiva, da filosofia”. Porem a morte nos faz únicos e insubstituíveis. Só o sujeito 
singular pode morrer. Portanto, ouvir a morte supõe apartar a olhada de um dos aspectos 
constitutivos da natureza humana, da contingência, um aspecto que – insistimos – nos faz únicos e 
insubstituíveis. 

Agora bem, o século XX tem sido rotulado por um acontecimento que nos obriga a 
repensar-lho tudo,incluso a contingência humana: Auschwitz. Auschwitz não é somente o nome de 
um dos campos de concentração mais importantes do regime nazista na Segunda Guerra Mundial. 
Auschwitz é o símbolo do mal radical, do extermínio mais absoluto, de Auschwitz muda 
radicalmente nossa visão do gênero humano, da cultura, do pensamento, da educação.  

Agora a pergunta não é a clássica que formulou Kant: Que é o homem?, Senão, que é o 
homem depois de Auschwitz? 

Depois de Auschwitz, podemos dizer que a singularidade da subjetividade humana aparece 
como indiscutível.  Não se morre em Auschwitz. Cada morte em Auschwitz é única e irrepetível, 
cada sofrimento, o sofrimento de um rosto e, por ele, também cada identidade frustrada, cada 
biografia não escrita, é a biografia de alguém, de um homem, de uma mulher, de uma criança, que 
teriam um nome próprio e que se converteram em uma cifra, em um número, ao entrar no campo 
de concentração. 
Neste sentido, a recordação de Auschwitz – uma recordação que não temos vivido pessoalmente, 
porem que temos a obrigação de relembrar -, nos faz pensar na singularidade como a proibição de 
comparar. Depois de Auschwitz, o sujeito – a identidade humana -, se constitui como resposta para 
a pergunta quem sofre? E não como resposta ao interrogante quem fala ou raciocina (pensa) ? A 
autoridade do sofrimento (em vez da autoridade da Razão) se converte no principio de 
individualidade, no juízo da historia. Desde o pensamento não pervertido do Holocausto e a 
tragédia deste século é possível dizer “não” para a historia cientifica ou objetiva, a fatalidade, para 
o sentimento dos acontecimentos. 

Por isso podemos dizer que a subjetividade se converte em subjetividade humana não 
somente quando o sujeito individual é capaz de decidir como deve ser e como orientar sua vida, 
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senão também quando é capaz de dar conta, ademais, da vida do outro, quando responde do outro, 
de seu sofrimento e de sua morte. Esta decisão – responder do outro -, não se baseia em um 
principio de autonomia ou de liberdade pessoal, senão de responsabilidade. A decisão é 
heterônoma: depende uma responsabilidade radical e originaria. Só sendo responsáveis pelo outro, 
de sua vida e de sua morte, de seu gozo e de seu sofrimento, acendemos para a humanidade. Por 
isso a pergunta ética não é  “que é o homem?” mas, Onde está teu irmão ? ( Gen. 4, 9-10 ). E a 
resposta desumana seria: “Não sou eu guardião de meu irmão” . Por que tenho de sentir-me 
responsável em presença dele? Tal é a resposta de Caím quando Deus lhe pergunta onde está seu 
irmão. Na resposta de Caím, o rosto do outro se toma por uma imagem entre outras imagens. A 
palavra de Deus, inscrita no rosto, é ignorada. Não temos de interpretar a resposta de Caím como 
se ele si burlara de Deus, ou como se responde como uma criança: “Não tem sido eu, mas outro”. 
A resposta de Caim é sincera.     É uma resposta na que unicamente falta a ética. Só tem ontologia; 
“Eu sou eu. Ele é ele”. Somos seres ontologicamente separados.. Assim de outro modo que ser ou 
mais naquele da essência, Emmanuel Levinas dirá que a pergunta “por que me concerne o outro?” 
( acaso sou eu o guardião de meu irmão?” ) só tem sentido “se há suposto já que ele  eu só tem 
cuidado de si, só é cuidado de si. Com efeito, em tal hipóteses resulta incompreensível  absoluto 
fora de mim, o outro que me concerne”. Para Levinas, eu sou refém do outro antes que ser eu, sou 
responsabilidade antes que liberdade. Portanto, a expressão ética nunca pode ser: “Eu sou eu e ele 
é ele”, mas “eu sou tu quando eu sou eu” ( como escreveu o poeta Paul Celan). Levinas, pois, vai 
mais  longe que Rosenzweig, que não viveu o suficiente como para conhecer os horrores dos 
campos de concentração. Para este, frente para a “totalidade” que supõe a guerra e a ameaça da 
morte nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, o sujeito até então se pode salvar 
recolhendo sobre si mesmo, cuidando de si. Para Levinas, em mudança, o sujeito é sujeito humano, 
ético, na abertura para outro, na resposta para a demanda do outro, na responsabilidade para sua 
vida e sua morte. 

Para Rosenzweig este lugar desde onde enfrentamos a totalidade, ao Sistema, ao Ser, é eu, 
o lugar de irredutível singularidade, por isto é precisamente o que Levinas não admite. A 
“exterioridade” que Levinas chama infinito, inspirando-se em uma passagem das Meditações 
metafísicas de Descartes. Depois de Auschwitz, a subjetividade se forma a partir da alteridade 
radical, do outro que sucumbiu vitima do Holocausto, da memória que nos tem sido legada através 
dos livros da recordação. Precisamente, mediante a recordação do que não temos  experimentado 
retamente, pelo que podemos reconstruir  através das crônicas que nos são dados, se pode romper a 
historia e mostrar que os direitos dos vencidos seguem vigentes, atuais Para o povo judeu, o 
passado é uma recordação que sempre se encontra na mesma distancia. Por isso é possível viver a 
experiência de um passado do que não se ter tido experiência direta. Como tem escrito Franz 
Rosenzweig em A estrela da Redenção, para o judeu “a recordação histórica não é nenhum ponto 
fixo no passado que cada ano um pior que o outro, ao seja, mal passado, mas que é uma recordação 
sempre igual que cerca que propriamente não tem passado, mas que é recordação eternamente 
presente. Cada um em particular ( segue Rosenzweig ) deve ver a saída do Egito como se o mesmo 
houvera participado dela. 

Uma cultura e uma subjetividade amnésica é cúmplice dos verdugos, dos vencedores da 
historia. Não tem, depois de Auischwitz, lugar sequer para a razão comunicativa que não tenha 
presente uma razão anamnética, uma razão baseada na capacidade de recordação. Para esta, e para 
diferença de comunicação, as lembranças não podem somente avivar os discursos, senão também 
interrompê-los e dissipa-los. 

Nossa ética democrática contemporânea, assentada nessa razão comunicativa, não deixa 
passo para a razão anamnetica, para a memória e ao pensamento como rememoração e como 
comemoração inspirada,não na vingança, mas em uma nova teoria da justiça. 

A historia da cultura, da filosofia e da ciência ocidental é a historia do desenvolvimento de 
um logos que não se contempla mais que a si mesmo. De Jonia a Jena, de Parmênides a Hegel, se 
esconde um pressuposto, o da pensabilidade e inteligibilidade do mundo. Por isso escreve 
Rosenzweig que “A unidade do pensamento é a que aqui, na afirmação da totalidade do mundo, 
impõe seus direitos para a pluralidade do saber. A unidade do logos funda a unidade do mundo 
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como uma totalidade. [ ... ] Por ele., uma rebelião com bom êxito contra a totalidade do mundo 
significa ao mesmo tempo negar a unidade do pensamento”.  A idéia da totalidade do pensamento 
ocidental, que gira ao redor da categoria do Mesmo e que se impõe como único e como negação da 
pluralidade e da diferença, a ela recorre Levinas em sua obra Totalidade e infinito. Para Levinas, a 
filosofia ocidental tem sido muito menos uma ontologia, isto é, uma redução do Outro a si mesmo. 
Primado do Mesmo que tem lugar também na maiêutica socrática até chegar, incluso mais longe 
de Hegel para a ontologia de Heidegger. A ontologia é uma “filosofia do poder” porque não 
questiona o imperialismo do Mesmo. Por isso a ontologia é uma filosofia da injustiça, porque a 
justiça só pode aparecer como deixada da ausência/presença do outro, porque a justiça ética é uma 
justiça que cede o passo para a alteridade. Portanto, para Levinas o pensamento de Heidegger é um 
pensamento imperialista, uma  “tirania”. 
 
2.a)  O que é o homem antes, durante e depois de Auschwitz, já que Auschwitz é o símbolo do 
mal radical, do extermínio mais absoluto? 
2.b)  Por que o homem tende em si mesmo a constituir sua própria identidade? 
2.c)  O que significa razão comunicativa e razão anamnética na ética democrática 
contemporânea? 
2.d  O que podemos entender, segundo Levinas, por justiça ética? E por que ele afirma que o 
pensamento de Heidegger é um pensamento imperialista, uma tirania? 
 

 
Depois de Auschwitz a historia quebrou-se. Já não podemos pensar como antes, já não 

podemos ser como antes, já não podemos viver como antes, já não podemos educar como antes. 
Agora é urgente pensar o Outro do conceito, a alteridade radical. Portanto, depois de Auschwitz já 
não é suficiente com uma construção “social” da subjetividade. Depois de Auschwitz, a 
subjetividade se forma também anamnéticamente. Somos o que recordamos. Daí que o filosofo 
Paul Ricoeur distingue entre “ imaginação” e “memória”. Ambas se referem a “coisas ausentes”, 
enquanto que a primeira faz referencia ao âmbito do possível, a segunda sempre se encontra 
vinculada “com o que sucedeu verdadeiramente”. A formação anamnética da subjetividade 
consiste em dar-se  conta de que não tem verdadeira realidade, nem possibilidade de “justiça”, sem 
restituição do que tem tido lugar. A imaginação não necessita permanecer inscrita no vestígio do 
tempo, pela memória sim. 

Se for certo que a questão da identidade gira ao redor da pergunta “Quem sou?”, e para 
contestá-la necessito narrar ou contar uma historia ( Arendt / Ricoeur), também é verdade que 
depois de Auschwitz a pergunta pela identidade é inevitavelmente uma pergunta ética. Uma 
pergunta ética para cuja resposta não me posso refazer a própria razão pura pratica. A razão pratica 
é a que indica o que se deve fazer aqui e agora. Pela razão pratica não pode, depois de Auschwitz, 
ser pura. Tudo ao contrário, se deve basear na experiência, por não na experiência que eu 
pessoalmente tenho vivido, mas na experiência daqueles que, está no centro  do tema que nos 
ocupa, viveram o Holocausto e que sucumbiram vitimas dele. A razão, depois de Auschwitz, é 
“impura” porque está comprometida com a experiência dos vencidos.o relato de minha identidade 
não pode edificar sobre a sola imaginação, senão sobre a recordação. Por isso, a formação deve ser 
uma formação anamnética.  

O homem é, feito memória, um ser capaz de recordar seletivamente. O conhecimento do 
passado satisfaz, em primeiro fim, a necessidade humana fundamental de compreender, de 
organizar o mundo e de dar sentido ao caos dos acontecimentos que nele provocam. Estamos feitos 
de passado, e envolto por capacidade inteligível é também tratar de conhecermos melhor. 

A memória, segundo explica Jean-Pierre Vernant, representa a progressiva conquista por 
parte do homem de seu passado individual, do mesmo modo que a historia constitui para o grupo 
social a conquista de seu passado coletivo. Constitui, em essência, uma função muito elaborada 
que se refere a importantes categorias psicológicas, como o tempo e o eu. 

É significativo considerar que, desde o ponto de vista da mitologia grega, como relata 
Hesíodo na Teogonia, a memória, Mnemosyne, irmã de Cronos e Oceanos e mãe  das musas, sob 
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uma função poética. A poesia constitui  uma das formas típicas de “posição” e o “delírio” divinos, 
o estado de  “ entusiasmo”. Possuído pelas musas, e abaixo o dom de Mnemosyne, o poeta é o 
interprete do passado. O saber que ao poeta lhe dispensa Mnemosyne é algo assim como uma 
onisciência divina que lhe permite cantar e contar tudo o que tem sido e será. O poeta inspirado 
pela memória ( que, insistamos nele, para o pensamento mítico grego é uma deusa , para a que 
tem, portanto, que “idolatrar” se orienta do lado do passado. Assim, a memória do poeta narra o 
que aconteceu. Porem não se trata tanto de um relato sobre o que a ao mesmo poeta lhe contou, 
como da narração do passado do tempo original, do tempo mítico, da idade heróica ou primordial. 
Pela memória, o poeta pode relatar os acontecimentos do passado porque tem o poder de estar no 
passado ou, desse outro modo, de fazer presente o passado, de fazer presente ou ausente. Seguindo 
este, acordo, saber e ver são fins que se correspondem em certo modo. 

Seguindo então, a função da memória consi9ste em desvelar o passado como fonte do 
presente. Remontando- se até esse passado, a rememoração busca alcançar o fundo mesmo do ser, 
descobrir a original, a realidade primordial da que tem saído o cosmos e que permite entender o 
devir em seu conjunto. Esse curso não seu desenvolve, sem fechar, segundo um tempo único. Não 
tem tanto cronologia como genealogias. O tempo está incluído nas relações de filiação e cada 
geração tem seu próprio tempo, sua própria idade e ordenação especificam. 

A memória, pois, tem um ponto entre o passado e o presente, desde o próprio instante atual, 
entre o mundo dos mortos e o dos vivos. A memória, como ponto temporal, é interpretaria, e por 
isso sua função é reflexiva. Outorga o privilegio, ao poeta, de por se em contato com esse mais lá 
que é o tempo passado, o tempo em que se encontram os que no presente já não estão. Por isso a 
narração é o recurso do que dispõe  a memória para contar a historia dos que se foram. Assim, 
como disse Cláudio Magris em Microcosmos: “Narrar é guerrilha contra o olvido e conivência 
com ele; se a morte não existisse, talvez nada relatasse nada. Quanto mais humilde – cercando 
fisicamente para a terra, húmus – é o sujeito de uma historia mais se adverte a relação com a 
morte”.  

  Do ponto de vista grego, a memória é uma divindade que merece idolatria e suma 
admiração. Este acontecimento pode supor duas coisas: a) que para a memória sempre lhe 
acompanha certo risco de idolatria, é dizer, que a memória sempre corre o perigo que conduz toda 
glória do passado. e b) que a aflição da recordação é sintoma de uma sorte de admiração, e de 
pensamento agradecido que quiçá não seria desejável eliminar das comunidades e dos indivíduos. 
O cultivo da memória e da recordação nos acerca para o outros, permitindo-nos ir mais pra lá de 
nosso eu silencioso, e descobrir assim a radical alteridade do Outro em tantos outros.  

Dentro do marco explicativo grego, a memória está relacionada com uma sorte de 
pensamento mítico, é dizer, se vincula ao tempo mítico, ao tempo que determina a origem de tudo. 
Ainda que  o conceito de “mito” é  muito complexo, como tem assinalado Lluís Duch, não é errado 
relacionar as idéias de “mito” e “narração” e afirmar que a tendência humana para a narração 
precede do acontecimento de que, melhor que as representações discursivas, as narrações e os 
relatos expressam mais plasticamente a verdade da vida.  
 A inserção da memória em uma estrutura de pensamento mítico (no sentido brevemente 
perfilado ) nos permite conectar memória e narração. Recordar o passado é, assim, obrigar-se a 
narrá-lo, elaborar um relato. Pelo mesmo, pensar o passado é contá-lo, pensar narrativamente. 
Trata-se da “arte do narrador”, do qual falou com lucidez Walter Benjamin. 

Para Benjamin, com a ascensão da novela e o império da informação começa o acaso da 
arte de narrar e transmitir experiências memoráveis. O narrador, disse, toma o que narra da 
experiência a sua própria a ser transmitida. E o narrado se torna experiência aos que escutam. A 
novela, em troca, tem como berço o individuo ao lado sua solidariedade, que  “ Há segregado “ 
anota Benjamin. Por sua parte a informação exige explicação e uma rápida verificabilidade. Na 
narração isto não é primordial: a informação só serve no instante em que é nova precisa de 
durabilidade, mas a narração é por excelência, o que  deve durar voltar a ser contada por outras, 
narrar se perde se não há capacidade de reter e transmiti-las de memória. 

 De novo, pois, a relação entre narração e memória. A narração conduz a memória de 
quem escuta através da abertura deste, e graças ao esforço que ponha e que atende por esquecer de 
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si mesmo, é dizer, por depor seu eu: “Quanto mais esquecido de si mesmo está a escuta, tanto mais 
profundamente empreguem sua memória do ouvido”. 

 Seguindo o esquema de Benjamin, a memória, associada ao dom de narrar, tem a 
ver com a historia, em vez de com o mito. Com  feito, Benjamin aconselha opor-se ( com astúcia e 
insolência ) as forças do mundo místico. De todo o dito, pode-se extrair algumas conclusões. O 
primeiro lugar, que a memória do passado é uma função poética, ou  dito de outro modo:  que o 
poeta é o mais apto para narrar o que ocorreu no passado. Em segundo termo, que essa função do 
poeta se refere não há um passado qualquer, senão a um passado referido a outro, os mortos. Estas 
idéias são importantes pelo que se refere a esse passado recente de nossa história sobre a qual os 
poetas contam e contam o sofrimento das vitimas do exercício totalitário. Aqui alcança seu 
máximo sentido a função educativa do poeta, de um poeta como Paul Celan, ou de uma alma 
poética como a de Ruth Klüger, ambas as vítimas e, ao mesmo tempo, sobreviventes dos campos 
de concentração. 

A memória do poeta contribui para recuperar, e isto sim que é fundamental, a historia desde 
o ponto de vista, no da ciência, senão da rememoração e de recordação, o que faz que a poetisa e 
escritora canadense Anne Michaels diga o seguinte: A história é amoral: sucederam feitos. Mas a 
memória é moral; o que  recordamos conscientemente é o que recorda nossa consciência. A 
historia é o Totenbuch, o livro dos mortos traduzidos pelos administradores dos campos. A 
memória é o memorbuch, os nomes daqueles pelos que se deve guardar luto, lidos em voz alta na 
sinagoga, uma palavra , um lugar, a fotografia de uma montanha de sapatos. Pelo amor que fecha a 
boca antes de pronunciar um nome. 

Klüger, em seu relato de sua estância em vários campos de concentração se pergunta em 
que consiste este consolo da versificação, essa pratica habitual em muitos, em seu período de 
concentração de recitas de memória os versos antigamente aprendidos. O de menor era o conteúdo 
dos versos recitados de memória. A questão, disse Klüger, era a forma como tal, a linguagem 
submetida a disciplina do verbo, o feito de passar poeticamente o tempo que conduz a morte e ao 
extermínio. Se tratava quiçá, de opor ( a vida inserida em poesia ) a morte prescrita, um conto de 
esperança e liberdade, apesar de tudo, em meio de Buchenwald: “Ah Buchenwald, nem nos 
queixamos nem nos lamentamos por amarga que seja nossa sorte / queremos dizer a todos  “sim” a 
vida,/ pois chegará um dia em que seremos livres”. 

Desde este ponto de vista a conhecida proibição de Theodor Adorno de escrever poesia de 
sobre e depois de Auschwitz quiçá se pode aplicar a quem a poesia pudesse prescindir da 
linguagem poética para se manter psiquicamente a flutuação sem a alternativa a poesia é a única 
exigência de “informar”! através de documentos objetivos, então temos que voltar a Benjamin e 
dizer; a informação sobre o mal e o horror deste século não permite transmitir experiências 
memoriáveis, não faz memória nem a educa.  

O passado é, em resumo, objeto de uma aprendizagem cujo tema somos nós mesmos. Toda 
teoria da cultura ( e o estudo da educação é inviável sem uma filosofia da cultura, como temos dito 
) exige, portanto a referencia da memória como forma do conhecimento do humano. Pelo mesmo, 
não é possível uma educação que não tenha como ponto de referencia a recordação e, junto a ele o 
compromisso de fixar a construção da sociedade em uma cultura anamnética, uma cultura da 
memória.   

Uma cultura baseada na formação da memória é particularmente pertinente no que se refere 
a educação ética e política dos cidadãos, mas condição de que esse exercício da memória não se 
corrompa, como tem argumentado Dominick Locrapa em um interessante estudo sobre a historia e 
a memória depois de Auschwitiz.      

Do passado podemos “ fugir “ ou  “aprender”. Porem se elegemos esta segunda opção, essa 
aprendizagem quiçá deve ser um que se baseie em uma memória exe3mplar, é dizer, uma memória 
capaz de reter o ocorrido ( especialmente o mais dramático da historia ) parta impedir sua repetição 
. 
 Não se trata como dizíamos antes, de recordar para encontrar uma oportunidade de 
vingança, senão de recordar para fazer justiça, cuidar do presente e assegurar um futuro melhor. 
Em qualquer caso, o primeiro trabalho de uma cultura da memória tem que consistir ( como tem 
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dito Peter Reichel em su estudo L’allemagne et as mémoire ) em não confundir uma vontade ativa 
em comemoração da banalização da recordação através da museificação do passado. Além disso, 
ainda que os feitos acontecidos sejam impagáveis ( e não podem, portanto, desfazer-se ) o sentido 
do que passou não está fixado de uma vez por todas. Em seu caráter interpretativo e reflexivo, a 
memória do passado contribui precisamente a reformula o sentido que os acontecimentos ocorridos 
têm para o presente. Isto já nos mostrou muito bem Marcel Proust. 
 Deste ponto de vista, memória e ouvido guardam entre si uma estreita relação, no sentido 
de que a definição do ouvido, como a perda da recordação, se constitui em um componente da 
memória. Em ambos casos, além disso, há que fazer uma certa elaboração de seleção, mas todavia, 
se não selecionar nossas recordações ( é dizer, se não aprendêssemos a esquecer ) nossa memória 
ficaria saturada. Por isso o esquecimento é como a força viva da memória, o que faz que a 
memória se sane  em certo modo. Neste sentido, portanto, o dever de recordar certos 
acontecimentos não podem ser descuidado a um dever paralelo do ouvido. 
Quem está sobre todo sujeito a esse dever da memória são quem tem sido testemunho direto dos 
acontecimentos dramáticos que se devem recordar; as vítimas não necessitam que lhes recordem o 
que sofreram.  

Como vivemos sempre em um presente, o ouvido ajuda a nos devolver quando recordamos 
o passado. Com eles, como força viva da memória, é dizer, como dispositivo que permite que a 
memória se faça exemplar e se converta em justiça em vez de vingança, o ouvido nos facilita o 
futuro, para viver o inicio, para poder atuar e nos conecta com o instante. 
 O que diferencia a memória de uma caótica justaposição de fragmentos é que a memória 
tem sentido, é dizer, sequer ou impõem certa ordem, uma organização. Assim, tanto a memória 
individual como a memória coletiva necessita sujeito, argumentos, etapas, desenlaces. O dito com 
outras palavras, a memória é uma narração que não se produz no vazio. Em sua configuração 
narrativa a memória nos afeta, não nos deixa igual, e por isso a memória cria identidade, ilumina, 
esclarece, mas também destrói e rompe esquemas. Seu poder, não obstante, é muito frágil. Por que 
a atividade da recordação não se dispara sempre que nos propomos. Tem que ter havido uma 
experiência, um acontecimento em nossas vidas. Então a recordação do passado vem a nós, mas da 
mão de sensações, de sabores, de aromas. Marcel Proust descreveu muito bem este aspecto no 
famoso episódio de Madalena, em cuja analise não podemos nos deter agora. Quem há passado por 
determinadas experiências dramáticas (por exemplo, quem sobreviveu aos campos de 
concentração) sabem muito bem do que se trata.  

É importante, por ultimo, ter presente que, como assinala Daniel L. Schacter, o trabalho da 
memória não consiste em trazer para a mente a imagem dos acontecimentos do passado arquivados 
objetivamente, senão mais, bem em voltar a captar o significado, o sentido e as emoções que 
afortunam experiência ou acontecimento se associaram então. As recordações são registros de 
como temos vivido esses acontecimentos, não réplicas do acontecimento em si. Isso significa que a 
formação da memória é importante desde o ponto de vista emocional: tem relação com uma 
educação sentimental. 
 A resposta para a pergunta “que devo fazer?” é um imperativo: “Não posso ouvir!”. E não 
se pode ouvir porque não está em minhas mãos a decisão de ouvir, precisamente porque a 
identidade autônoma – como veremos mais adiante – só se pode erigir sobre a base de um 
heteronomía radical. “A subjetividade, escreve Levinas, enquanto responsável, é uma 
subjetividade que está em principio submetida; em certo modo, a heteronomia é aqui mais forte 
que a autonomia”. Ou em outras palavras, “o rosto do próximo significa para mim uma 
responsabilidade irrecusável que antecede a todo consentimento livre, para todo pacto, parta todo 
contrato”. 
 Não é o sujeito e autônomo o que se faz para si mesmo a pergunta “que devo fazer?”, mas a 
voz do outro, a demanda, a apelação da alteridade a que me chama para a responsabilidade, para a 
impossibilidade ética do ouvido. Não ouvir o grande acontecimento é o dever, o novo imperativo 
ético. Daí que educar implica recordar, como tem dito Elie Wiesel. Uma educação sem recordação 
é uma educação desumana. O totalitarismo sempre tem tido como grande objetivo, precisamente, 
apagar a memória. E para não esquecer, para fazer justiça é necessário ler e viver a experiência do 
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outro no relato. Ler os relatos dos sobreviventes ( Primo Levi e Elie Wiesel seriam neste sentido 
exemplos paradigmáticos ), reviver suas experiências e conta-la outra vez. Por isso escreve Paul 
Ricoeur quase ao final do terceiro volume de Tiempo y Narración que “ há crimes que não devem 
esquecer, vitimas cujo sofrimento pede menos vingança que narração. Só a vontade de não 
esquecer pode fazer que estes crimes não voltem nunca mais”. 
 Para que os crimes não voltem ( para que  “Auschwitz não se repita”, diria Adorno ), e para 
que se faça justiça, faz falta que a formação da subjetividade seja anamnética. Porque ao ler o 
relato do Holocausto, o leitor se pergunta com Primo Levi: “Até que ponto tem morto e não voltará 
o mundo do campo de concentração?”. Os relatos das experiências vividas durante o Holocausto 
tratam de examinar as experiências limite e, como disse Levi, “neste caso, entram em ação todos 
os casos todos os fatores que podem deformar os vestígios da memória. A recordação de um 
trauma é já traumática, porque recorda-lo dói. O que tem sido querido não quer recordar para 
poder evitar a dor da recordação. E o que não tem sido querido diretamente, para que recordar algo 
que não lhe faz bem?”. 

A pergunta de Levi é fundamental: para que recordar algo que não lhe concerne? Para 
Auschwitz, nos concerne para tudo. Auschwitz é o símbolo do horror do crime cometido contra o 
povo judeu, pelo Auschwitz nos toca para todos, e o concebível dele é, muito mais que o silencio 
de Deus, o silencio dos homens. Vivemos atualmente um momento perigoso; a saber, o de 
converter Auschwitz em algo puramente histórico. Por isso “o destino judeu deve ser recordado 
moralmentw”. Depois de Auschwitz dos somos responsáveis. Não pode haver futuro sem memória 
do passado. Um futuro sem memória é um futuro injusto, imoral. 
 Não tem uma imagem pré-fabricada da vida humana. Não tem destino. Depois de 
Auschwitz, apelar ao destino é imoral. Precisamente a recordação desvelada na leitura dos relatos 
deve evitar uma repetição de Auschwitz e lutar por devolver a palavra dos que já não estão. Frente 
para os livros dos relatos do Holocausto, um não pode senão perguntar “por que?”. Esta pergunta 
já é uma fratura da necessidade, da totalidade e do destino. O leitor, então, construí  sua 
objetividade desde o outro e, portanto, a recordação é sua categoria constitutiva. Por isso escreveu 
Walter Benjamin que “nossas historias sempre tem sido a arte de seguir contando-as, e esta arte se 
perde se já não tem capacidade de retê-la”, e também por isso sustenta Klaus Mollenhauer que a 
pedagogia deve ser cúmplice da recordação. A pedagogia deve trabalhar sobre recordação e buscar 
nelas seus princípios fundamentais. 
 Todos os dizeres sem duvida pode merecer múltiplos comentários e criticas. Porem não 
queremos terminar esta introdução senão  deixar bem claro quais são os dois princípios 
fundamentais que, em nossa opinião, governam a idéia da educação como acontecimento ético, ou 
o que é o mesmo, a pedagogia da radical novidade. 
 Referimos-nos para a heteronomia e para a razão anamnética. 
Estes dois princípios não pretendem negar (pretende-lo seria ridículo, pelo menos) a importância 
da autonomia, a capacidade do dialogo e da razão comunicativa para a resolução de nossos 
conflitos. Seu único propósito é completa-lo e indicar, com toda a seriedade e o rigor que o assunto 
merece, que depois de duas guerras que tem assolado uma Europa que hoje se persegue unida e 
defensora dos direitos humanos, e que depois de uma guerra como a que assolou os Balcans, não é 
possível defender uma idéia da liberdade e do diálogo inspirada na autoridade de uma Razão  que 
não pode evitar a barbárie, e que deveríamos situar na entranha mesma de nossas praticas de 
formação a responsabilidade incondicional para o outro e a recordação das vitimas.  
 Grande parte do que aqui apresentamos surge em um espaço comum, em um tempo e em 
umas leituras que os autores deste livro compartilham. Esta obra nasce de uma profunda amizade 
que crê firmemente no verso de Paul Celan: “Eu sou tu, quando eu sou eu”. 
 A educação como acontecimento ético nutre-se de uma linguagem mais “inspirado” que 
“conceitual”, é dizer, de uma linguagem que se forja no mesmo ventre da poesia. A origem destas 
paginas é uma paixão, um desejo, uma esperança que só somos capazes de expressar – não 
sabemos se bem ou mal – poeticamente. 
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2.e)  Depois de Auschwitz a subjetividade se forma também anamneticamente. A 
interpretação do pensamento: “somos o que  recordamos” do filósofo tem a mesma 
conotação ou significado com o pensamento de Platão “Viver é recordar”? E tem algo a ver 
com a questão da identidade “Quem sou”? 
2.f)  Será que somos capazes de interpretar a frase de Paul Celan: “Eu sou tu, quando eu sou 
eu”, antes, perante e depois de Auschwitz? 
 
 
 
 
 
ATIVIDADE Nº.  03 
 
 
 O ENSINO DE FILOSOFIA E A CRIAÇÃO DE CONCEITOS 

                                                                                              Simone Gallina. 
Introdução 
 
Ao pensar as linhas e os traçados do ensino em filosofia, tem-se que levar em conta que 

esta atividade pedagógica deve se constituir numa atividade filosófica e, ainda dependendo da 
concepção de atividade filosófica, que devemos modificar significativamente a própria concepção 
do que consiste o ensino e a aprendizagem em filosofia. Neste sentido, torna-se importante 
esclarecer em que consiste a atividade filosófica para se mapear os territórios do ensino em 
filosofia. Tarefa esta que nos propomos a partir da contribuição do filósofo francês Guilles 
Deleuze, o qual, em seus inúmeros escritos, afirma que a atividade do filósofo implica uma 
dimensão de criação: criação de conceitos. 

 
Palavras-chave: Filosofia. História. Ensino. Leitura. Conceito.  

 
 
1.1.  Ensino de filosofia e a história da filosofia 

A ausência de clareza acerca do ensino de filosofia resulta da atribuição de certa primazia 
do que convencionamos chamar de temas próprios da atividade filosófica. Ao que parece, não são 
somente os conteúdos empregados no ensino de filosofia que a constituem como atividade 
filosófica, mas, antes, o que a torna tal atividade propriamente filosófica.  

Na década de 1980 ocorreram intensos debates sobre o ensino de filosofia, os quais são 
importantes na medida em que nos mostram não somente o que pensam os filósofos brasileiros 
sobre a filosofia e o seu ensino. Um bom exemplo pode ser encontrado no livro intitulado O ensino 
de filosofia no 2º grau, organizado em 1986 por Henrique Nielsen Neto. Nele podemos observar 
que, para alguns filósofos, o ensino de filosofia deve ser orientado tanto pelo estudo da historia da 
filosofia quanto pela discussão dos temas filosóficos concernentes ao cotidiano. Propõe-se também 
que a disciplina seja pensada mediante atividades de exposição temática e discussão sobre tais 
temas, perfazendo o percurso que vai desde a filosofia antiga até as questões da filosofia 
contemporânea. 

Por um lado, a amplitude e abrangência do que pode servir de tema para o ensino de 
filosofia, conforme se pode perceber nas propostas acima mencionadas,l mostram que não se pode 
determinar a priori o que irá servir como conteúdo para o ensino de filosofia. Por outro, a 
determinação dos temas não assegura que a atividade desenvolvida pelo professor de filosofia seja 
uma atividade propriamente filosófica.  

Mesmo que as propostas temáticas representam a tradição filosófica e mesmo que a escolha 
dos temas seja oriunda de uma decisão pautada por critérios filosóficos, ainda assim, apoiar o 
ensino de filosofia na historia da filosofia, como fonte de problemas e de soluções, pode resultar 
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numa atividade que perde de vista uma condição inerente à atividade do filósofo: a criação 
conceitual, o nascimento do novo. 

Contudo, há um aspecto importante no debate da década de 1980: o resgate do cotidiano 
para o ensino de filosofia. Porém, esse resgate acontece somente à medida que é tomado como um 
acontecimento. 

O ensino de filosofia não pode prescindir do acontecimento, de onde emergem os devires 
que orientam a elaboração de problemas. Os problemas filosóficos não se encontram nos textos 
dos filósofos e sequer podem ser comunicados pelos professores de filosofia; eles estão submetidos 
aos devires, às orientações e às direções que não pertencem à historia da filosofia, mas do 
acontecimento. Mesmo que os problemas estejam orientados para o passado ou para o futuro, eles 
estão submetidos às multiplicidades, aos devires que emergem como forças que operam em 
silencio.    

Os problemas emergem dos acontecimentos e das experimentações. 
 
3.1.  Ensino de Filosofia e a historia  da Filosofia. 
3.1.a)  Simone Gallina diz que é preciso mapear o território  da filosofia no que tange ao que 
consiste a atividade filosófica. Eis a questão norteadora: o que é conceito para Deleuze? 
3.1.b)  Por que Deleuze afirma categoricamente que a atividade do filosofo é a criação 
conceitual, o nascimento do Novo? 
3.1.c)  Como0 você justificaria o pensamento de Deleuze: “Filosofar é o nascimento do novo, 
são forças que operam em silencio”. 

 
 
 

 
1.2.  Os agenciamentos da leitura 
 
Uma outra conseqüência da ausência de clareza acerca do ensino de filosofia resulta de algumas 
incompreensões geradas a partir de uma suposta necessidade de métodos, de procedimentos 
próprios à atividade filosófica e, consequentemente, da sua necessidade para o ensino de filosofia. 
Sem dúvida as técnicas e os procedimentos são importantes para a filosofia, mas isso não significa 
que o método seja o meio pelo qual se aprende filosofia. 

O trabalho de Sonia Maria Ribeiro de Souza trouxe significativas contribuições para o 
ensino de filosofia, a sua abordagem histórico-didática é importante na medida em que permite um 
diálogo sobre a relação entre método e ensino. Segundo a autora, a utilização do método visa à 
obtenção de um fim determinado, isto é, ele tem “a finalidade de produzir nos alunos mudanças de 
atitudes expressas nos objetivos educacionais” (Souza, 1992, p. 100). O recurso a esta concepção 
genérica de método se dá em função da dificuldade da apropriação de um método filosófico para o 
ensino de filosofia. O método seria uma espécie de “característica essencial da filosofia”, contudo 
não há um único método, antes sim métodos,, os quais seriam “peculiares a cada filósofo, são na 
verdade, únicos e irrepetíveis e, neste sentido, há tantos métodos filosóficos quanto os filósofos 
que existiram e que existem na face da Terra   ( idem, ibid. ).  

Além dessa gama de métodos, o que causa certo embaraço quanto à escolha daquele que 
seria o mais apropriado, o problema com eles é que são “irrepetíveis”, isto é, a sua singularidade 
implica a impossibilidade de serem separados de seus próprios autores. A conclusão sobre um 
método genuinamente filosófico é que os métodos da filosofia “não se configuram como os mais 
adequados para o ensino da filosofia” (idem, ibid. ). Mesmo assim, existem alguns métodos 
comuns a outras áreas do saber que podem ser utilizados no ensino de filosofia. Entre eles figura o 
“método expositivo”, o “método interrogativo”, o “método de exposição dialogada”,  o “método de 
leitura e análise de textos”, o “método de análise lingüística”  e o “estudo dirigido” ( idem, ibid.). a 
utilização desses métodos depende do professor, contudo cada um deles obedece a uma lógica 
própria, o que não impede que o professor estabeleça inovações no sentido do aprimoramento 
deles. 
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Os dois métodos destacados como mais pertinentes são o método de exposição dialogada e 
o método de leitura e analise de textos. O primeiro é, “do ponto de vista de muitos educadores, o 
mais adequado para o processo de ensino-aprendizagem da referida disciplina” (idem, ibid., p. 
105), ao passo que o segundo, por sua vez, é importante porque as suas metas “condensam a 
finalidade central da disciplina no 2º grau: ensinar o aluno a filosofar (idem, ibid., p. 108). Como 
se pode observar, dos dois o preferido pela autora é o concernente à leitura, visto que ele cumpriria 
uma finalidade própria ao ensino de filosofia, ou seja, ensinar a filosofar. 

As “metas pedagógicas”, apresentadas como finalidades do método de leitura e análise de 
textos, próprias ao ensino de filosofia de acordo com Souza são as seguintes: “compreensão global 
do pensamento de um autor, bem como de uma escola ou corrente filosófica de um determinado 
período do qual o filósofo é um representante; o acesso à filosofia por meio desse pensamento e, 
por último, a aquisição de uma técnica intelectual e de análise filosófica” (ibid., p. 108).  

Ocorre que, a despeito da ênfase dada pela autora, parece pouco crível que tal compreensão 
da leitura de fato ensine a filosofar. Afora as expressões que denotam uma relação com a filosofia, 
a caracterização dessas metas pode servir para a leitura em qualquer outra disciplina. 

Ao finalizar a explicitação do referido método, a autora afirma que este “implica um 
esforço de compreensão da linguagem dos filósofos, isto é, uma abordagem dos termos, dos 
enunciados, dos encadeamentos discursivos e das várias expressões usadas pelos autores lidos, por 
meio das quais o filósofo procura comunicar de sua reflexão filosófica” (idem, ibid., p. 112). Será 
que o esforço para compreender termos, enunciados, encadeamentos, expressões nos conduzem à 
criação conceitual? Ou talvez nos sejam extremamente úteis para assimilar e reter um “produto” 
pronto e acabado? 

Pode-se concordar com a autora que os textos dos filósofos exercem influencia e são 
terminantes para as atividades filosóficas. Também parece acertado dizer que a relação com tais 
textos é uma relação de leitura. Contudo, a afirmação de que os textos dos filósofos comunicam o 
produto de sua reflexão, o qual poderá ser compreendido com a aplicação do método de analise, 
parece não levar em conta a diferença entre uma leitura filosófica e uma leitura histórica desses 
textos. Mas o que seria propriamente uma leitura apenas histórica dos textos dos filósofos e por 
que ela pode pôr em risco o ensino de filosofia? 

Uma leitura histórica nada mais é que uma atualização de lembranças, Pascal Chabot diz 
que uma lembrança atualizada perde o virtual “porque ela é uma diferença selecionada” ( 1998, p. 
43), ou seja, ao serem atualizadas, as intensidades acabam “coaguladas em estados de coisas 
definidos” ( ibid., p. 43), transformam-se em formas estáveis. Ao contrário, “uma arte imanente de 
interpretação” ( ibid., p. 40) mantém o movimento que caracteriza as densidades como 
multiplicidades virtuais, como singularidades.; a leitura filosófica, na qualidade dessa arte 
imanente, dissolve o que é coagulado na representação, conservando as forças e as intensidades 
passadas que dão consistência e coerência à diversidade de atualizações produzidas pelo virtual. 

Apoiar a leitura no método de análise inviabiliza o caráter filosófico da própria leitura. Se o 
problema for reduzido a uma instancia proposicional, a verdade desse problema consistiria 
somente em que ele possui uma solução. Ao contrário disso, poderíamos pensar que, se há um 
sentido na interpretação, este está no problema e não no emaranhado de proposições que tecem e 
tramam o texto. Tal sentido estria longe de qualquer posição que prime pela resolução e também 
daquelas que vêem no método um bom guia para a busca de sentido parta o texto. 

Pensar um problema, mesmo a partir de um texto, é antes de tudo engendrar 
descontinuidades, gerar soluções, evitando com isso a velha ilusão de que um problema sempre 
visa a uma determinada solução. Também preciso atentar para a existência de uma diferença de 
natureza entre proposições e problemas. Problemas não podem ser decalcados das proposições, sob 
pena de se perder a própria aprendizagem da multiplicidade de relações.  

Talvez seja justamente essa maneira de ler os livros, como uma espécie de língua 
estrangeira, que tenha atraído a atenção de Deleuze para a obra de Proust. A maneira como Proust 
se refere à leitura de um livro, a partir do qual os contra-sensos criam uma língua no interior da 
língua, obrigam o leitor a usar o livro e, a saber, lidar com as linhas de fuga que lhe são inerentes. 
Porém, esse agenciamento da leitura nos coloca um problema com relação ao ensino da filosofia 
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na medida em que o pensamos como uma atividade de leitura regrada por um método. Da proposta 
anterior sobre a leitura, segundo o que foi afirmado nas metas e nos resultados, pode-se inferir que 
nos textos dos filósofos se encontram verdades, cujo acesso depende do esforço de compreensão e 
da utilização correta do método. Mesmo que a autora não tenha afirmado e sequer feito menção a 
esta questão, a possibilidade de uma tal inferência nos remeteria a um outro problema implicado na 
utilização do método de leitura, ou seja, que a atividade filosófica consiste em descobrir verdades 
escondidas nos textos. 

 Sobre esta questão a referencia de Deleuze a Proust é muito relevante. 
Por um outro lado, dizer que existem verdades nos textos filosóficos parece ser um bom 

pressuposto para requerer um método que permita encontra-las, por outro, isso se torna tão 
problemático quanto afirmar que existem textos verdadeiros e, consequentemente, outros que 
seriam falsos. Neste sentido, não há por que reivindicar a pertinência de um método para se 
alcançar a verdade. Isso somente tem sentido para aqueles que, a partir de uma imagem do 
pensamento como cogitatio natura universalis, pensam que a filosofia tende naturalmente para o 
verdadeiro. A filosofia não requer uma boa vontade do pensador e uma natureza reta do 
pensamento, sequer decisão e método, porque não é a verdade e sim o interesse que serve de 
inspiração para a filosofia e para fazê-lo filosófico. 

 
 

3.2.a)  Para que serve o Método para ensinar filosofia?Qual seria o mais eficiente? É, 
realmente, necessário um método para ensinar filosofia? 
3.2.b)  Quais os dois métodos mais destacados, segundo a autora ( Sonia Maria R. de Souza) 
são os mais eficientes, e onde está sua eficiência? 
3.2.c) Como justificaria a idéia de Deleuze que  “para a filosofia não basta boa vontade do 
pensador e nem a natureza reta do pensamento e sim o interesse que serve de inspiração 
para a filosofia e para fazer o filosofo”. 

 
 
1.3.  Os territórios da atividade filosóficas 

 
Deleuze critica a concepção da historia da filosofia como imagem do transcendente, como 

se a historia da filosofia pudesse ser comparada com um retrato. Para ele, essa concepção opera 
por decalques, por estagnação do fluxo das intensidades, concebendo a filosofia como uma busca 
de verdades, apoiando-se numa imagem do pensamento cujos pressupostos são morais. A idéia de 
uma cogitatio natura universalis confere ao pensamento uma natureza boa e, consequentemente, o 
pensador é dotado de uma boa vontade que lhe permite alcançar o verdadeiro ( Cf. Deleuze, 1988, 
p. 215-235). Deleuze atribui esta imagem do pensamento ao modelo da recognição. Um modelo 
que orienta a analise do que significa o pensar, e que tem na teoria da representação seu apogeu, 
mais precisamente numa teoria para a qual a identidade do objeto está fundada na unidade do 
sujeito pensante e na relação de concordância das suas faculdades, dos seus modos. 

O problema com esta imagem do pensamento é que ela perde de vista a diferença e a 
repetição em si mesmas, fazendo com que o objeto, o que é signo parta a alma, deixe de ser ou de 
suscitar um problema. O objeto acaba sendo o Mesmo, tal como um retrato, e a filosofia, a arte de 
retratar. Contudo, na atividade filosófica “não se trata de fazer parecido, isto é, de repetir o que o 
filósofo disse, mas de produzir a semelhança, desnudando ao mesmo tempo o plano de imanência 
que ele instaurou e os novos conceitos que criou” ( Deleuze & Guattari, 1992, p. 74). A verdade 
dos escritos e mesmo do próprio pensamento está pressuposta na possibilidade da criação de 
conceitos filosóficos, ela é somente o que  o pensamento cria, pois o pensamento é criação. Ora, se 
“a filosofia supõe enunciados diretos e significações explicitam saídas de um espírito que quer a 
verdade”, então “erramos quando acreditamos na verdade: só há interpretações” (Deleuze, 2003, p. 
86). Com isso, Deleuze afasta-se daqueles que, como os filósofos modernos, pressupõem uma 
imagem do pensamento. 
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Talvez esta seja a razão para que Deleuze insista na desconfiança filosófica apregoada por 
Nietzsche, o qual aconselhava os filósofos a desconfiarem dos conceitos que por eles mesmos não 
tivessem sido criados. Neste sentido se pode compreender o quanto é imprescindível à atividade do 
filósofo uma relação com a tradição filosófica de desconfiança, pois é a partir do território do dado 
que será possível atualizar conceitos. 

 Ou seja, fabricá-los e não somente “faze-los reluzir” (Cf. Deleuze & Guattari, 1992, p. 14). 
Mas isso nos põe em contato com uma das principais características atribuídas à atividade do 
filósofo, qual seja, a condição de que no conceito criado esteja implícita a singularidade daquele 
que o criou. Pois ao dizer que “pensar e ser são uma só e mesma coisa” (idem, ibid., p. 54), afirma-
se que o conceito é sempre acompanhado de um estilo, de uma assinatura própria daquele que 
pensa e cria um determinado conceito. 

A atividade de criação do filósofo é um agenciamento que garante um registro único, 
singular, perante a tradição filosófica. A capacidade para constituir ou inventar problemas, cuja 
solução depende da multiplicidade de relações, das singularidades e, sobretudo, depende da 
determinação das condições do próprio problema, é a capacidade que torna possível o surgimento 
do filósofo. 

 Ao problematizar, o filosofo institui um plano de imanência, no qual a atividade filosófica 
criadora deixará de ser o tipo de atividade que historicamente a ela tem sido atribuído, ou seja, que 
a atividade própria do filósofo é a contemplação, reflexão, discussão ou comunicação. Tais 
denominações podem ser invocadas pela ciência ou pela arte, mas jamais pela filosofia, mesmo 
que esta mantenha uma condição de “vizinhança” com aquelas.  

Poderíamos perguntar: por que a filosofia é a única que produz conceito? Por não poder 
criar o Uno, “a filosofia faz surgir acontecimentos com seus conceitos”, ao passo que “a arte ergue 
monumentos com suas sensações, a ciência constrói estados de coisas com suas funções” ( idem, 
ibid., p. 255). Os conceitos são cifras sem preexistência e é isso que faz deles acontecimentos 
singulares. Acontecimento cifrado garantia de uma temporalidade ao conceito que não se refere 
nem ao passado, nem ao presente e muito menos ao futuro. Uma temporalidade que diz da ordem 
do “adormecido”, em que o imprescindível para o conceito é poder fazer parte de uma nova cena: 
“o acontecimento é talvez a figura contemporânea do álteron, do que não pode ser integrado, nem 
identificado, nem compreendido, nem previsto. Outras palavras que podem nomear também, ainda 
que de outro modo, o acontecimento são, por exemplo, interrupção, novidade, catástrofe, surpresa, 
começo, nascimento, milagre, revolução, criação, liberdade” (Larrosa, 2001, p. 282). Contudo, será 
que podemos com esta noção de filosofia, como atividade criadora de conceitos, afirmar que a 
tradição filosófica se constitui numa fonte de acontecimentos importantes para o ensino da 
filosofia? 

A condição atribuída ao conceito de ser um começo, um nascimento, uma criação, uma 
novidade, traz consigo a necessidade de concebê-lo como pertencendo ao domínio do por vir. Esta 
condição implica de antemão que qualquer contribuição da tradição filosófica está intimamente 
relacionada com uma atividade cuja principal característica seja a intensa criação. Uma atividade 
que permite surgir, a partir do mesmo, a heterogeneidade, a diferença. 

É possível darmos uma definição sobre a filosofia? Ou, podemos chegar a um consenso 
sobre o que é a filosofia? Sim, mas desde que a verdade implicada nessa definição não seja mais 
entendida no sentido da adequação ou correspondência, tal como ocorre com a concepção do 
conhecimento em termos de representação. Mas, ao mudarmos o referencial pelo qual se orienta a 
verdade, deixamos de pensar a definição como indicador de essências ou de propriedades de 
coisas, como se dá no conhecimento passa a pensá-la como comportando uma dimensão produtiva. 
Neste sentido, podemos dizer que “a filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em 
criar conceitos” (Deleuze & Guattari, 1992, p. 13). Com isso a  própria definição do conceito sofre 
uma mudança, pois, se “a filosofia não é uma simples arte de formar, de inventar ou de fabricar 
conceitos”, implica que os  “conceitos não são necessariamente formas, achados ou produtos” ( 
idem, ibid., p. 13). O conceito é algo criado e, como tal, implica uma habilidade que só ao filósofo 
pertence, uma atividade à qual consiste propriamente o nome de filosofia. 
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A atividade filosófica ocupa-se as condições que permitem a formulação de problemas, e 
nisso consiste a aprendizagem em filosofia. Mesmo que os problemas estejam na base da produção 
conceitual, esta não é uma decorrência direta do método, como se o método permitisse uma 
passagem direta do não-saber ao saber. Ou seja, mesmo que a produção conceitual seja um 
momento da aprendizagem, isso.  
Ocorre somente porque ela resulta de uma intensa atividade na qual o método não tem nenhuma 
significativa importância. Pois a aprendizagem dá-se na constituição dos problemas e estes se 
passam sempre pelo e no inconsciente.  

Ao definirmos a filosofia como uma atividade, estamos excluindo dessa definição outras 
noções que habitualmente são identificadas como próprias da filosofia. A filosofia não pode mais 
ser pensada como uma reflexão, uma comunicação ou inda uma contemplação, formas pelas quais 
ela sempre foi considerada, mas como uma operação de criação de conceitos. O conceito não pode 
ser confundido com uma proposição, porque ele não tem um valor de verdade, não se refere a 
estados de coisas, como é o caso das proposições da ciência. Como criação singular, o conceito 
reporta-se a um acontecimento, ele próprio é um acontecimento. Ora, considerar o conceito um 
acontecimento implica também considerar que o filosofar deve se ater às circunstancias implicadas 
na criação conceitual, aos casos, onde, quando, como etc., pois são estes elementos circunstanciais 
que caracterizam o conceito como singularidade, como algo datado, mas também como algo que 
muda, conforme são operadas as relações que o definem. 

Se o conceito está implicado num conjunto de relações em constante devir, então a própria 
historia da filosofia também precisa ser pensada como um devir filosófico. Como devir, a historia 
da filosofia não pode ser considerada mediante uma noção de temporalidade que se restringe à 
relação presente-passado, antes sim à relação atual-virtual. Desta concepção da historia da filosofia 
como virtual pode seguir uma nova concepção de leitura: a leitura da historia da filosofia passa a 
ser uma atualização de intensidades virtuais. Talvez desse modo esteja evitando transformar a 
filosofia e o seu ensino numa atividade de doxografia, contentando-se apenas com proposições ou 
simples opiniões. 

Da mesma forma que, em filosofia, a aprendizagem não tem sua origem na atividade 
orientada pela objetividade metodológica, também não pode ser vista como uma atividade cujo fim 
remete a uma simples aquisição de saberes. Pois, se tem sentido falar de aprendizagem em 
filosofia, esta deve ser reportada à constituição de problemas na qual estão envolvidos 
agenciamentos de desejos. Pois aquele que se envolve com a filosofia é como um nômade, cuja 
criação conceitual se parece com a atividade daquele cuja experiência se dá num território onde os 
relevos constantemente se modificam. 
 
3.3.a)  Segundo Deleuze a partir de que condição surge o filosofo ? 
3.3.b)  Quais são os territórios próprios da atividade filosófica? 
3.3.c)  Qual é o território da aprendizagem filosófica no ser pensante? 
 

 
 
 

 
 
 

ATIVIDADE Nº. 04 
 
 
 
            3.0  TRADUÇÃO DO ARTIGO DE PAUL RICOEUR: EDUCAÇÃO E NARRAÇÃO. 

DA PAGINA 91 A 124. 
A compreensão de si é narrativa de um extremo a outro. 
Compreender-se é apropriar-se da sua própria vida. Bem agora, 
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compreender esta história é fazer o relato dela, conduzida pelos 
relatos, tanto históricos como fictícios, que temos compreendido e 
amado. Assim nos fazemos leitores de nossa própria vida.  

                
Paul Ricoeur. 

 
Temos comprovado que o s4entodo de uma ação só chega até nós depois de que o agente 
tem deixado de atuar. Então podemos construir um relato sobre a ação. “Por isso dizia 
Hannah Arendt que a “Ação” é criadora de história”. Por esta historia entender-se-á como 
crônicas, como relato ou como narração. Podíamos dizer incluso que, enquanto o agente 
atua, não sabe propriamente o que fazer. 

 Por  suposto, é freqüente que os educadores no âmbito por exemplo do ensinamento formal 
– tenham previstas umas metas e umas finalidades, e neste sentido parece que duas  ações 
intentam ( ajudam ) conduzir a atividade pedagógica para alguma parte. Fazem-se uma 
imagem do que pretendem conseguir ou do que se supõe que os aprendizes devem lograr. 
 Para o sentido ( no sentido ) arendtiano o termo  “Ação” , o educador que atua não 
sabe o que faz até que essa ação esteja finalizado e pode construir um relato ou narração 
através de uma espécie de dados reflexivos. 

Por isso, o saber da ação só se pode alcançar quando deixar de atuar, perde ao 
agente sua condição de tal  e se converte no personagem do relato que outro conta. 
 A ação humana, pois, é em especial a ação educativa, se deve entender como uma 
ação susceptível de ser narrada, de criar uma história digna de ser contada. 
Neste  capítulo pretendemos meditar sobre esta idéia, ajudando-nos para ele, de modo 
principal, da contribuição filosófica que tem realizado Paul Ricoeur a partir de seus estudos 
na teoria narrativa. A referencia da obra de Ricoeur neste momento do0 livro é muito 
pertinente. Primeiro desde o ponto de vista da reflexão educativa, porque uma de suas 
principais contribuições consiste em afirmar que nossa capacidade humana para a auto 
compreensão tem de passar necessariamente pelo acesso da cultura e, em geral, a um 
conjunto muito grande de mediações simbólicas ( sinais, símbolo e textos ). Educamos-nos 
em um mundo que nos é narrado. Parece claro que a ação educativa, concebida como ação 
que pode ser narrada, é uma ação mediada textualmente. Neste sentido, toda teoria sobre a 
ação educativa, como prática reflexiva, se quiser dar, devida conta ( atenção ) de sua 
própria refletividade deveria ter presente a consideração que tem realiza Ricoeur neste 
ponto. 
 Em segundo lugar, desde o ângulo da escrita discussão filosófica, a contribuição de 
Ricoeur se encontra situada em um ponto intermédio entre a obra de Hannah Arendt – da 
qual já temos falado – e o pensamento de Emmanuel Levinas, que ainda nos aguarda. Da 
primeira reconhece – como acabamos de dizer – a idéia de que a ação alcança seu sentido 
depois de que o agente tem o desejo de agir. Convém insistir uma vez mais nestas teses ( 
idéias). 
 Dizer a identidade de um indivíduo ou de uma comunidade é tratar de dar resposta a 
pergunta quem fez esta ação?Esta pergunta para quem é? Será pela identidade. Por isso se 
trata de identidade do agente ( sujeito ), é dizer, do possível produtor, por assim dizer, das 
ações. Normalmente damos resposta a esta pergunta nomeando-o, chamando-o por seu 
nome. O nome próprio nos confere identidade. E, no entanto o nome próprio ainda não nos 
oferece uma resposta plenamente satisfatória. 

Por isso Ricoeur se pergunta de novo pelo suporte que dá permanência ao próprio 
nome, é dizer a identidade justamente ao tratar de dar resposta a esta segunda questão, 
Ricoeiur recorda as teses ( idéias) arendtianas. Responder a pergunta “Quem? Como havia 
dito com toda energia Hannah Arendt, é contar a historia de uma vida. A historia narrada 
disse o sujeito da Ação. Portanto, a própria identidade do Quem ( sujeito ) não é mais que 
uma identidade narrativa. 
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 Este é o argumento principal de Ricoeur, como vamos ver. Construímos mossa 
identidade narrativamente ou o que é o mesmo através das leituras históricas e de ficção por 
meio das quais vamos, uma e outra vez, compondo nosso personagem. Se isto é assim, toda 
educação é a partir do livro, da leitura de textos e de livros, tanto no seu sentido real como 
metafórico. Formamos-nos lendo o texto em que consiste nossa própria vida – que  é 
bibliográfica – e o texto do mundo, um mundo que está num papel que é um texto. 
 Por outro lado, Ricoeur, recorre a Emmanuel Levinas, principalmente em seu livro: 
“O Eu como o outro”, a idéia do outro e da relação intersubjetiva. Assim que a obra de 
Recoeur parece um lugar de passagem obrigatório em qualquer debate pedagógico que 
temos pretendido realizar neste livro desde o principio – pretende ao acento da formação 
humana na capacidade para “aprender” da história através dos relatos e narrações daqueles 
que foram suas vitimas. 
 Esta idéia e fundamental para uma pedagogia da novidade radical, como temos 
denominado. Porque se a educação é ação, e a vida humana é sobre tudo práxis, dizer que o 
homem é capaz de ação não significa outra coisa senão recordarmos que cabe esperar dele 
o infinitamente improvável e imprevisível, é dizer a novidade radical e a surpresa. 

Uma pedagogia da surpresa ( radical novidade) é, então, uma pedagogia que não 
pode iludir pensar  que pretende – a educação – assim como uma ação narrada e capaz de 
seguir narrando-se, atenta pois ao que já foi dito, porem sobre tudo, pelo que ainda deixa 
por dizer: o radical começa do que cada suijeit6o, como nascido, pode se5r protagonista ( 
importante ). 

 
 
3.1- FORMAR-SE EM UM MUNDO NARRADO . 
 
           Queremos neste (artigo ) capítulo definir as relações entre a educação e a Narração, e 
oferecer alguns  argumentos que justifiquem a possibilidade e a necessidade, de pensar a educação 
como o processo de construção de uma identidade narrativa. 

 Sabemos que nas ultimas décadas temos assistido a um renovado interesse pelo 
ponto de vista narrativo no âmbito da educação. Este interesse parece que se pode detectar 
em dois planos distintos. Por um lado na própria investigação educativa, a qual desde 
enfoques predominantemente qualitativos, incorpora a teoria narrativa como procedimento 
para obter o saber educativo. Porém, demais, o narrativo entra em relação com a própria 
prática educativa. 
 Aqui, o uso da narração é pedagógico, em vez de epistemológico. A maioria das 
pretendidas inovações educativas, que tomam seu acento no narrativo, deixam, contudo, 
muito a desejar desde o ponto de vista teórico e filosófico. Não obstante, podem-se detectar 
algumas razões que exemplificam esta aliança da educação com o discurso narrativo. 
 Em primeiro lugar, é possível observar a extensão de certa consciência social, ou 
cultural, muito inclinado a auto compreensão a narrativa como resultado das crises dos 
grandes relatos ou explicações totais do mundo. Esta consciência – qualificada de pos- 
moderna evitaria a abandonar definitivamente as grandes narrativas e a optar pelas 
narrativas menores e locais pela mudança mais pessoal, que os indivíduos e as 
comunidades  podem fazer de si mesmos. 

O que, de acordo com Bellah e outros, se denominam comunidade de memória, se 
poderia situar linha de argumentação. 
 Por outro lado, a critica cada vez mais estendida ao positivismo e ao racionalismo – 
uma critica que no âmbito das ciências humanas e sociais com freqüência, não obstante, é 
muito menos sólida do que se pretende, e por isso resulta em nada e pouco produtiva – 
também tem traído como conseqüência a necessidade de voltar a dar a palavra e a voz aos 
que se consideram os genuínos protagonistas da atividade educativa – educadores e 
educando - e a acentuar com eles a dimensão emocional, afetiva e biográfica da relação que 
estabelecem entre eles. 
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Por parte dos argumentos expostos – as crises dos grandes relatos e a crítica a racionalidade 
técnica – existe um argumento de tipo antropológico, se assim quiser chamar, que parece 
justificar a necessidade de pensar a educação narrativamente. O argumento consiste em 
afirmar que a vida humana é, de modo essencial, histó0rica, e que, enquanto tal, cada vida é 
uma história narrada no tempo e um projeto existencial biográfico. Conceber a vida 
humana como biografia é tratar de pensá-la como relato, o que significa que o sujeito 
humano é, como pensava Proust, um novelista e um leitor de si mesmo – Em o Tempo 
recobrado.              

As que constituíam para nós nosso pensamento, nossa vida, a realidade, é cadeia ( 
corrente ) de todas  essas expressões inexatas, conservadas pela memória, onde, pouco a 
pouco, não vá deixando nada do que realmente temos sentido ( ...) a verdadeira vida, a vida 
ao fim descoberta e dilucidada, a única vida, de tantas, realmente vivida é a literatura, essa 
vida que, em certo senso, habita em cada instante em todos os homens tonto como no 
artista ( ... ). Nossa vida é também a vida dos demais, pois, para o escritor, o estilo, é como 
o calor para o pintor, uma questão não de técnica, mas, sim de visão. É a revelação, que 
seria impossível por meios diretos e conscientes, da diferença q2iualitativa que tem na 
maneira como se nos apresenta o mundo, diferença que, se não existisse a arte, seria secreto 
eterno de cada um. 

Esta mensagem parece recorrer lucidamente Jerome Bruner quando ensina que o 
processo de auto conhecimento pessoal tem também que ver com as anotações que um tem 
tomado em cadernos  acessível, nos livros com passagem sublinhadas que depositamos, em 
nossas estantes, nos manuais, que temos  prendidos a consultar, nas fontes de informação 
que temos conectado a nosso computador, nos amigos aos que podemos recorrer em busca 
de uma referencia ou um conselho, e assim sucessiva e infinitamente. 

Desde esta ( por esta ) ótica a clássica definição do ser humano como “ animal 
racional, como ser dotado de mente e de linguagem, deve ser reinterpretada narrativamente. 
Porque precisamente nossa mente produz esses produtos culturais que são os livros, a 
escritura, os relatos. Esses relatos, essa escrituras e esses livros são ademais o espaço de 
interlocução que nos educa, que nos forma e transforma nossa identidade dentro do marco 
de um intercambio entre falantes.  

Assim, a formação da identidade é o saber original e originário de nossas primeiras 
linguagens de valorização e discernimento, uma aprendizagem ao que somos introduzidos e 
iniciados pelos adultos, no seio de uma conversação humana que por sua vez é temporal e 
espacial.  Deste ponto de vista, podemos dizer que possuímos uma  “mente letrada”, 
literária e que nosso pensamento é um pensar narrativo. Assim, ainda que a literatura e a 
poesia não nos possam desvelar o segredo da criação da mente humana, se é capaz de 
dizermos muitos sobre a natureza da vida mental e espiritual. nos contribuem a essa 
dimensão textual da realidade, recordando-nos que o ser humano, como escritor de si 
mesmo ( sua historia ) é um ser interpretativo e um portador de histórias. Sem essas 
historias que nos contam desde pequenos, e que mais adiante lemos e imaginamos a 
identidade pessoal e nossa existência como seres humanos seriam impossíveis, porque 
somos animais que necessitamos da ficção e da imaginação para buscar  ( e encontrar ) 
algum sentido para nossas vidas e por isso o escritor  ( novelista ) norte americano Paul 
Auster escreve em seu livro  A invenção da Solidão . 

 
O filósofo contemporâneo Alasdair Macintyre tem mostrado esse caráter narrativo 

da condição humana ao sugerir que “o homem, tanto em suas ações e suas práticas como 
em suas ficções ( imaginação ) é essencialmente um animal que conta histórias “. É um 
animal que conta historia e, embora ainda que, por essência não o seja – afirma o autor – 
pode chegar a ser, através de sua historia, um contador de relatos que aspira a verdade. 
Seguindo Macintyre, entramos na sociedade com umas funções – personagem assinalado e 
temos que aprender em que consistem para entender as respostas que os demais nos dão e 
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para alcançar o saber preciso para construir as nossas. E justamente escutando relatos, 
narrações, historias de ficção ou realidades vamos apre3ndendo progressivamente, o que é 
a própria condição humana: “Priva-se as crianças das narrações (histórias) e deixar-lhe-á 
sem direção (rumo), sem palavras, emudecidos, angustiados em suas ações e suas palavras. 
Não há modo de entender alguma sociedade, incluindo a nossa que não passe pelo cunho de 
narrações que constitui seus recursos dramáticos, básicos. A mitologia em seu sentido 
originário está no coração das coisas”. 

De acordo com estas idéias, tem pleno sentido o argumento exposto por Max Van 
Menen acerca de que a pedagogia deveria ocupar-se, sobretudo, da identidade do sujeito e 
de sua evolução. Se o devir de uma criança é um chegar a ser, e se como disse 
CharlesTaylor somos o que temos chegado a ser dentro de um espaço de interlocução no 
que constantemente reconfiguramos a nossa identidade, então o propósito da educação, 
visto desde uma perspectiva narrativa, não será tanto a “mudança da personalidade”, e nem 
se que a  “mudança de conduta”, senão a transformação da identidade. O auto 
conhecimento e a auto compreensão não são uma questão de introspecção ou de 
modificação externa de atitudes e comportamentos, quem somos “realmente” quando nos 
convertemos no que realmente somos. E amadurecer e em muito sentido, um processo ativo 
de desejar, preferir, eleger ou tender para algumas  coisas em lugar de fazer outra”, apostila 
Max van Menen. 

Neste processo de aprendizagem se comprometem dos princípios fundamentais ou, 
dito de outro modo, dos traços universais que tem a ver com a maneira em que o homem se 
orienta à cultura e a seu passado. Por uma parte, o principio de refletividade, a capacidade 
para voltarmos ao passado e alterar o presente em função do eu, ou de alterar o sentido que 
teríamos do passado em função do presente. E por outro lado a capacidade de imaginar 
alternativa, e de idealizar outras formas de ser ou, atuar, de movermos no mundo. Neste 
jogo dialético entre a reflexão e a imaginação de alternativa, re-elaboramos, reavaliados, e 
resseguramos a cultura e a nós mesmos dentro dela. E isto é fundamental desde o ponto de 
vista educativo, porque não é possível uma reflexão rigorosa sobre a educação a margem de 
uma filosofia da cultura. 

Neste ponto a principal contribuição do pensamento de Ricoeur se faz 
especialmente importante na ação educativa. “Em suas primeiras obras sustenta que a 
“vontade” choca-se sempre com o que ele mesmo Ricoeur denomina os ‘involuntários” 
limites do fim humano. Não nos compreendemos diretamente, senão menor interpretando 
os sinais fora de nós, na cultura e na história, passando pela linguagem e, sobretudo pelo 
seu potencial mais rico: Os símbolos e os Mitos. O homem não pode pretender o auto 
conhecimento e a auto compreensão mediante um acesso direto com sua consciência, já que 
está repleto de significações distintas da sua própria. Somos seres pensantes. Porém 
enquanto tal, como seres dotados de mente somos um pensamento descentrado, dispenso e 
sumamente falível.  

Para aproveitar a compreensão de si, devemos dar uma viravolta no pensamento ( 
rodeio reflexivo ), e temos de passar através das estruturas objetivas da cultura, a sociedade, 
as religiões, a linguagem. 

Como seres interpretativos em busca de sentido e compreensão, o ser humano é um 
ser hermenêutica, o que é o mesmo, um “mediador”, um ser que tem que transitar espaço 
intermediário, espaço textuais nos que se guarda o segredo de si mesmo. Tem pois que 
aprender a arte de decifrar as significações indiretas, a mesma arte da hermenêutica. 

A questão é paradóxica: o ser humano capta-se a si mesmo através da aprendizagem 
( experiência ) e da mediação dos produtos que ele mesmo cria. Chega ao entendimento de 
si mesmo quando, Vanda, saindo de si impondo-se pelo outro ( eu ). Segundo Ricoeur 
contamos com certas hilariantes ou universais nesta difícil tarefa: a capacidade de dialogar, 
o fazer e o padecer no contexto de uma realidade que deve ser interpretada, assim como o 
papel da memória e a narração. E, no entanto, como temos tratado de mostrar em paginas 
anteriores, a ameaça dos modernos totalitarismos constitui um claro exemplo de nossa 



 41 

própria capacidade parta autodestruição, negando esses aspectos invariáveis e universais 
nos que Ricoeur confia. Aqui, justamente, se introduz o tema da justiça. Em seu livro “Eu 
Mesmo como Outro” insiste reiteradamente que o problema da justiça não pode ficar 
reduzido como a questão da relação de cara a cara – um tema que trataremos no próximo 
capitulo, das mãos de Levinas -, já que o (outro)é sempre alguém inscrito e um marco 
cultural que partilha com os demais. 

Porém se podemos ler, como temos dito. Mas ainda temos que nos educar na leitura, 
em razão de nossas condições hermenêuticas e nossa necessidade de interpretação de um 
mundo que constantemente ente sinais que nos fazem pensar. Nossa razão, que tem 
necessidade de sair de sua própria lógica para atrair dentro o que a razão filosófica 
ocidental tem deixado fora. Temos de ir mais alem do conceito. E esta tarefa leitora 
hermenêutica imprescindível para saber qu3em somos, consiste pôr em ato um 
entendimento responsável. 

Nada do que temos dito até aqui estaria justificado se a ação educativa, tanto que 
ação social, não fora uma ação narrativa e, portanto, vinculada aos trabalhos de memória e 
de imaginação. Todo homem ou mulher é em grande medida resultado da cultura em que 
tem nascido e na que tem sido educado. 

Na educação se transmite um mundo simbólico através dos relatos e as narrações, 
um mundo atravessado por ficção que é necessário para que o ser humano possa configurar 
sua identidade. Nesse sentido educar é desenvolver uma “inteligência histórica capaz de 
discernir em qual herança cultural se está inscrito”, é uma busca das origens, da historia da 
comunidade, que somos (temos ) nascidos. 

Se todo ser humano se encontra, desde o instante de seu nascimento, em uma 
tradição imaginária que lhe chega pedagogicamente através das instituições encarregadas 
de transmitir-lhe, então a construção da trama da identidade realiza já, desde seu próprio 
inicio, desde um marco profundamente narrativo. Ou o que é o mesmo: nenhum ser 
humano pode prescindir das formas de mediação simbólico-narrativas (linguagem, regras 
de conduta, concepção de mundo, definições de identidade, ideologias...) que condicionam 
seu ser no mundo. 
É certo que o homem pode (e seguramente deve) opor-se ao mundo no que se há formado; 
pode transformá-lo. Portanto só poderá fazê-lo na medida em que este mundo já esteja 
narrativamente constituído. Por isso, escreve Ricoeur, “A compreensão de si é narrativa de 
um extremo ao outro. Compreender-se é apropriar-se da própria vida de um. Agora bem, 
compreender essa historia  é fazer o relato dela, conduzidos pelos relatos, tanto histórico,, 
como fictícios, que temos compreendidos e amados. Assim nós fazemos leitores de nossa 
própria vida”.  

Deste ponto de vista, a educação se inscreve entre o desejo de narrar e a narração do 
desejo. A educação se orienta, de um lado, com a formação de uma identidade pessoal que 
se encontra comprometida com a recepção conjunta – especialmente na leitura – dos textos 
históricos e de ficção (o que nos conduz a um desejo progressivo de seguir narrando o 
mundo aos demais, especialmente aos recém chegados) e, de outro, nosso aprendizado 
como humanos é, no fundo, uma prática narrativa dentro da qual aprendemos como contar 
melhor o que somos e quem somos, quais são nossos desejos, nossas paixões, nossos 
propósitos, nossas crenças e intenções. O sujeito humano é, assim, parcialmente o produto 
de uma pré-construção narrativa. O trabalho, o consumo, a violência, o sexo, a morte, a 
educação, não poderia existir fora de uma estrutura narrativa.  
 A criança nasce dentro da instituição familiar. A família é a primeira estrutura de 
acolhida. Ao nascer, o ser humano aparece como alguém absolutamente frágil e inofensivo, 
que tem que aprender todo o necessário para conviver com seus semelhantes. Deve 
aprender os sinais que o envolvem os ritos próprios de sua comunidade os costumes e os 
valores em torno de si. Definitivamente, um universo simbólico que lhe é transmitido 
através das historias que lhe contam e as que se educa e forma sua identidade. Este universo 
lhe é proporcionado sobre tudo através da língua materna, a qual permite organizar e dar 
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sentido ao seu mundo. Esta língua materna não é sempre, e em todo momento, uma 
linguaje proposicional (conceitual) nem as historias e os relatos tecidos por ela, relatos 
históricos.  
          A língua materna abre para as crianças o universo da ficção que lhe permitirá 
enfrentar-se para a contingência, isto é, ao sofrimento, ao sentido da vida, ao mal, para 
morte... Tal como dizíamos na introdução deste livro, a contingência é uma “experiência 
antropológica originaria” que a filosofia ocidental tem procurado  ao longo de sua historia 
dissimular e superar. Seguindo a Luis Duch, sustentar que a língua materna é uma 
semântica cordial que permite ao ser humano fazer frente ao drama da contingência, é 
dizer, a aquelas “questões fundamentais” que não se podem resolver nada definitivo nem 
tecnicamente. Ainda que não é este o momento de entrar a fundo nesta questão, não se tem 
duvida  de que aqui a contribuição de Humboldt, por exemplo, é decisiva.  A língua 
materna, deste ponto de vista, não facilita ao filho somente uma apropriação “técnica” do 
mundo.  
A língua materna permite para criança fazer-se cargo vital em torno de si. A língua materna 
atua da maneira de TEODICÉIA prática, isto é, outorga para criança o instrumental 
simbólico necessário para uma “apropriação” significativa de seu mundo da vida. Através 
desta língua materna o mundo da criança pode passar de ser um caos para um cosmos. 
 O universo herdado pela língua materna é sinal e simbólico. “Porém a diferença da 
ortodoxia dos sinais e dos sinais, o “símbolo” necessita de uma constante reinterpretação: “ 
um símbolo humano genuíno não se caracteriza por sua uniformidade senão por sua 
variabilidade. “Não é rígido e inflexível, senão móvel”, disse Cassirer. “Além disso, trata-
se, no caso do símbolo de uma imagem - de - sentida” e em conseqüência, necessita de uma 
constante interpretação e reinterpretação. O símbolo é portador de sentido, porém o seu - 
Eu não está num sentido pré dado, ou dado já definitivamente, senão aberto a mudança, 
para constante revisão em cada momento da história, de nossa história. O significado do 
símbolo sempre pode ser outro, sempre pode ser de outro modo. A idolatria aparece como a 
fixação definitiva do sentido. O símbolo representa uma realidade que, ao mesmo tempo e 
paradoxicamente, oculta O símbolo não está nunca totalmente interpretado. A idolatria é a 
redução de um dos sentidos infinitamente aberto do símbolo para uma de sua possível 
interpretação. Escapar da idolatria é conceber a ambigüidade do símbolo, dos relatos 
simbólicos.  
 Este universo simbólico que nos é transmitido cumpre a função de sentar as bases 
necessárias para poder interpretar o mundo, e para podermos interpretar também a nós 
mesmos e aos demais. Proporcionam-nos os recursos necessários para podermos ler a nós 
mesmos e aos demais, e para poder atribuir sentido e significado. Permite-nos não 
unicamente dizer algo, senão dizer de algo. 
 Martha C. Nussbaum tem explicado com toda clareza esta importante função que 
complementam as historias e relatos que nos narram em nossa infância, relatos que fazem 
do gosto de educar uma tarefa narrativa em sua própria essência. Porque através deles as 
crianças “aprendem a atribuir vida, emoções e pensamentos, para figuras cujo interior lhes 
está oculto. Conforme avança o tempo o fazem em uma forma cada vez mais sofisticada, 
aprendendo a escutar e a contar história sobre animais e humanos. Estes relatos se 
combinam com sua própria maneira de explicar o mundo e suas próprias ações nele. Uma 
criança privada de contos está privada, por sua vez, de diversas maneiras de ver as outras 
pessoas. Porque o interior das pessoas, como o interior das estrelas, não está aberto a 
nossos olhos. Nos causa estranheza e admiração. E a conclusão que este conjunto de 
membros situado frente a mim tem emoções e sentimentos sem nada e pensamento como os 
que eu atribuo a mim mesmo, não é adquirido sem o exercício da imaginação que o contar 
histórias propõe”. 
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4.1.a)  Qual é a importância da obra de Ricoeur “Educação e Narração”, para a 
filosofia?  

           4.1.b)  Quais são as razões da aliança da educação com o discurso Narrativo? 
.          4.1.c)  As crises dos grandes relatos e a crítica a racionalidade existe um argumento do      
tipo antropológico. Em que consiste esse argumento? 
4.1.d)  Contingência do ser, língua Materna, imagem de sentido, o símbolo representando a 
realidade, combinam com a própria maneira de explicar o mundo. Podemos afirmar que à 
nossa maneira explicamos as contingências do mundo pela nossa vivencia, conforme 
relatamos ou ouvirmos os relatos? 
 

 
 

           3.2. – A IMAGINAÇÃO NARRATIVA 
 
Tudo que temos dito subscreve uma tese peculiar: por sua estrutura inerentemente narrativa ( é 
necessário insistir que a educação é a atividade que nos ajuda a “contarmos” a nós mesmos ), o 
processo formativo encontra seu melhor modelo em um paradigma literário.  

 Como disse Antonio Muñoz Molina, justamente na infância, quando os livros ainda 
não tiveram tempo de “nos tocar” é o momento em que “temos uma necessidade maior ( 
confusa )de explicarmos ou de que nos expliquem o mundo”ouvindo contar história aos 
pais e aos avós – ao mundo adulto -, a época em que, definitivamente, importa muito 
menos que o relato seja verdadeiro e em mudança muito mais que ele conta o corta.( lo 
sepa ) narrar, é dizer, que narre um verdadeiro relato. 
 Aprender a ser humano é, assim, como aprender a ler e a narrar em um mundo que 
percebemos como plural e diverso. Portanto seria um erro pensar que os gêneros literários 
imitam a ação. A literatura recria, reconstrói a ação, e lhe dá um sentido. Uma ação sem 
imaginação, além de ser impossível, seria então perverso: submeter-nos-ia a tirania dos 
feitos. 
 Para Ricoeur, poetizar é representar de maneira criadora, original e nova o campo da 
ação humana, estruturando-a ativamente mediante a invenção de uma “trama”, de um 
relato. Deste modo, sustentamos que uma primeira dimensão da ação educativa é a 
imaginação. 

A ação educativa, no que tange ação formadora de uma identidade, se deve inventar. 
Tem que ver com a ficção, mas que com uma suposta realidade objetiva que não faz senão 
esperar-nos passivamente para que a descubramos. Sem a ficção, ou o que é o mesmo, sem 
a MÍMESIS ( “imaginação criadora” ), a ação educativa não podia ter “sentido”. A ação 
deve ser narrada para que tenha sentido. Não tem,  pois, ação sem mythos ( trama, relato ) 
nem Mímesis ( imaginação criadora ). Não há ação fora da trama e da imaginação criadora, 
por isso não há ação sem relato, não há ação sem narração. 
 A Mímesis tem um sentido dinâmico; é o processo ativo de representar. É 
importante insistir no caráter dinâmico e temporal da ação e a representação frente ao 
modelo acrônimos. Segundo Ricoeur, a Poética de Aristóteles somente tem um conceito 
globalizado; a mímesis. Aristóteles necessita a mímesis para poder definir a natureza do ato 
poético. A poética é um ato criador, é a elaboração, invenção, construção de uma trama, de 
um relato, que, por sua vez, reconfigurará a ação. Daí que se pode sustentar que a ação 
educativa é, em grande medida, uma ação poética, e que o educador é também um poeta, 
um narrador: A ação é educativa, entre outras coisas, porque na educação o ser humano 
deve responder à pergunta quem sou ? Construindo o relato  de sua vida. Desta perspectiva, 
propomos entender a educação como o relato da formação da subjetividade ou da 
identidade. A mímesis ( imaginação) aparece então não como uma imitação ou copia de 
uma realidade já constituída, senão como uma reconstrução mediante a imaginação 
criadora. 
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Os partidários de uma concepção tecnológica da educação, quando são capazes de 
remitir-se ao importante conceito grego de poesis, singularizam somente a dimensão de 
atividade produtiva ou de fabricação que este conceito contem, escutando com ele sua 
dimensão de “criação”, no sentido apontado. 
 A relação entre o MITHOS e a MÍMESIS obriga a prescindir da tradução de 
mímesis por imitação, copia ou réplica do idêntico. A representação é uma atitude mimética 
na medida em que produz a ação, ou a configura e constrói mediante um relato. Somente se 
um é capaz de sintetizar o heterogêneo de sua vida em uma narração pode esta vida ter um 
sentido. Este é outro dos elementos fundamentais da ação educativa ( Veremos ao final do 
livro que, como acontecimento ético, a experiência do aprender não se deve basear na 
prescrição normativa “tendo como eu”, mera imitação – senão no convite ético de um ser 
comigo. A imaginação educa se as  subjetividades constroem relatos e são configurados por 
eles. A ação educativa é uma relação mimética, porém não agora somente no sentido de 
copia ou reprodução de um modelo, senão sobre tudo a entendendo como criação de 
tramas, de narrações, de “tempo”. Porque não há “tempo humano” sem “relato”. Esta é a 
tese de fundo de Tempo e narração: o tempo é tempo humano na medida em que é tempo 
narrado.  
 Ricoeur chamará narração ou relato ao que Aristóteles denomina mithos. Ao 
traduzir mímesis por representação não contornamos a realidade, a criamos, inventamos a 
ação. 
 A mímesis, o imaginário criador, uma narração e ação. A educação é tempo porque 
é possível construir a identidade narrativa. O tempo é tempo humano na medida em que se 
pode expressar narrativamente. Ricoeur introduz aqui a tripla concepção da mímesis, ou 
dos três níveis da imaginação criadora. 
 A mímesis I é o momento da prefiguração, anterior a composição poética. O ator 
possui uma compreensão prévia do mundo. A obra histórica não nasce de obras anteriores. 
A obra literária é suscitada por uma pré – compreensão do mundo e da ação. Sabemos que 
significam as palavras porque sabemos utilizá-las, ainda que nunca nos tenhamos detido 
para defini-las. A ação humana poderá ser narrada porque já é, desde o inicio, uma ação 
simbólica. (Ricoeur sigue aqui a Goeertz ) a práxis é simbólica. Poder-se-á voltar a 
simbolizar a ação porque esta já é uma ação simbólica. O símbolo não é algo postiço que 
pode pôr e tirar, algo de segundo, para a ação. Bem ao contrario, é constitutivo da mesma. 
Um mesmo gesto, uma idêntica palavra, significará coisas distintas em ações distintas. 
Disse Ricoeur que “as obras literárias podem penetrar em nossa vida, pois esta se acha 
estruturada simbolicamente”. Além disso, a ação possui uma dimensão temporal própria. O 
tempo humano não é uma simples sucessão de instantes, de momentos, de “agora”. O 
tempo humano é um entrelaçamento entre passado, presente e futuro. A ação poderá ser 
narrada, se puder converter em trama, em relato, precisamente porque é tempo. A mímesis 
II é o momento da criação propriamente dito.  
           O mundo se estrutura narrativamente. É a elaboração do texto literário. O autor 
escreve. O ator reescreve um diário ou uma biografia, ou narro minha vida através de outro 
( real ou fictício ). A mímesis III é a refiguração, a transfiguração ou a reconfiguração da 
ação desde a leitura, ou a apropriação do relato por parte do leitor ou ator. Esta terceira 
mímesis é fundamental. Aprendemos à ação educativa reconhecendo à simbologia do relato 
e reconfigurando a ação a partir de tal simbologia. 
            A mímesis III é a intersecção entre o mundo do texto e o mundo do leitor: “As obra 
literárias não cessam de fazer e refazer nosso mundo humano da ação” escreve Paul 
Ricoeur. 
           A imagem, as ficções, faz com que o mundo em que vivemos tenha significado. A 
linguagem literária parece que não tem nada que contribuir com a “ realidade “. Porém se 
se afirma isto é porque se concebe a “realidade “ como algo manipulável tecnologicamente. 
Em outras palavras, a literatura abre  ou construí uma realidade que não se poderia abrir ou 
construir de outro modo ou outra forma: “ se negais este poder que tem a ficção de dizer o 
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essencial do real, estão reduzira o positivismo para que o real seja apenas o observável e 
descritível cientificamente”, escreve Ricoeur. 

Segundo isto, a relação entre a narração e a vida é dupla. Em primeiro lugar, a 
narração remite a vida, já que o processo de composição se realiza no leitor, no qual se 
opera uma fusão de horizontes: entre o horizonte de seu próprio mundo e o do mundo da 
ficção. Neste sentido, ler é um modo de viver, contar e ler narrações é vivê-las em um 
mundo imaginário recriando-as em biológica, senão a concretização em um bios – uma 
biografia ou relato – de modo que graças a esse modo de vida leitor o sujeito pode variar 
imaginativamente sua identidade, s, interpretando o texto de sua vida de diversos modos e 
experimentando os acontecimentos e sua existência segundo modos tipicamente narrativos: 
como drama, como tragédia ou como poesia.  

De acordo com isto, parecem irradiar-se dos ideais importantes: a primeira que, 
como todo texto, o texto que é nossa vida pode ser objeto de interpretações múltiplas. Dar 
sentido a o que nos acontece é traduzir os sinais de múltiplas formas. O sentido de um texto 
não se dá de uma vez pra sempre. É preciso confrontar o texto de minha vida com o de 
outras vidas. A comparação interpretativa é fundamental para dar sentida a existência. A 
segunda idéia é que esse mesmo texto da vida pode ser, não apenas interpretada, senão 
ordenada enquanto a cadeia de acontecimentos de acordo com uma estrutura de gêneros 
literários. A questão do gênero é importante ao revelar-se como organizador de sentido.  

A tarefa educativa do leitor talvez consista, então, em se atrever a construir seu 
próprio texto vital, a partir do texto que lê. E isto vale tanto para o ato da leitura 
propriamente dita como a própria atividade de ler, interpretar e traduzir os sinais que emite 
o texto do mundo. Se trata de levar a cabo uma viagem, porém sem levar mapas, ainda que 
sem pistas e sinais que podemos interpretar: pensar, então, não é somente racionar com 
lógica, é interpretar, é traduzir, é um trabalho de egiptologia: interpretar sinais e hieróglifos. 
Para ele devemos adotar a distância apropriada, porque ler é uma atividade – uma 
experiência – que se situa em meio caminho entre a miopia e a dificuldade de ver a situação 
real. 

Como temos apontados, não somos transparentes para nós mesmos. Se nós fazemos 
a pergunta “O que somos?” descobrimos que não é tão fácil responde-la. Não sabemos o 
que somos. Só podemos iniciar um caminho de compreensão – uma viagem, uma 
experiência – de nossa existência ante os outros, com os outros, ante os textos e com os 
textos. Uma experiência narrativa, que é condição de possibilidade da educação. Estas são 
as três condições para que seja possível a compreensão de um mesmo e, pelo outro, 
portanto, a formação da subjetividade: “ Compreender-se – escreve Ricoeur – é 
compreender-se ante o texto e receber dele as condições de um si mesmo distinto de ao eu 
que se põem a ler”. 

Em outras palavras: não há compreensão de si mesmo fora de um desdobramento de 
um mesmo. Devo me ver “como outro” para compreender-me. A leitura, então, aparece aos 
olhos do leitor como uma “mediação fictícia” que permite compreender o mundo, seu 
mundo. Porém, ao mesmo tempo, o texto literário faz possível uma segunda mediação: a 
formação da subjetividade. Precisamente porque nós sabemos com certeza que somos, 
necessitamos nos ver através do “efeito experimental” que provoca o texto, é dizer, da 
identificação com os personagens e as situações que nos tem contado ou temos lido. O 
texto aparece então como o professor. E se perguntar pela identidade pessoal leva também a 
se questionar sobre como nos devemos comportar, sobre que sentido tem nossa existência. 

Como já temos visto, no imaginário o ser humano tenta dar resposta, nunca de modo 
definitivo desde logo, as perguntas fundamentais que fazem referencial ao passado (de onde 
venho?) e ao futuro (para onde vou?). Dentro do relato de ficção, o relato imaginário, 
aborda essas duas questões com o fim de responder a pergunta do presente: quem sou? E , 
que sentido tem minha vida? Para Charles Taylor responder a estas perguntas implica um 
posicionamento ético. 
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O imaginário configura o ideológico ( formação, legitimação, justificação da 
identidade, não necessariamente no sentido pejorativo), por um lado, e o utópico (ruptura 
da identidade e esperança de ser outro, na alteração de si mesmo), por outro. Dividimos ao 
respeito plenamente a tese de Paul Ricoeur desenrolada tanto em Do texto para a ação 
como em Ideologia e utopia: ainda no suposto de que a ideologia nos oferece uma versão 
distorcida da realidade, sabendo já que partir do caráter constitutivo do imaginário social. O 
indivíduo, assim como a comunidade, pose uma imagem de si mesmo, uma imagem não 
arbitrária senão dependente daquelas imagens do passado que são fruto dos relatos que 
configuram sua tradição simbólica, e que devem ser reelaboradas e refiguradas no presente. 
Estamos obrigados a escrever a história de nossas vidas, porém só se pode escrever em uma 
linguagem que temos herdado. Os relatos, sejam eles místicos ou literários, ou ambas as 
coisas, tem que os ler. O dito deve voltar a se dizer.  

O texto de ficção não é real, porque não pode ser aquele que ela mesma organiza 
aquele que ela mesma construiu e edifica. Porém a “realidade social” só pode ser real se 
está mediada pelo imaginário. O ator social lê – ou lhes lêem – um texto anterior a ele. 
Desde a escuta ou a leitura de este relato de ficção configura seu mundo, e os configura 
reescrevendo o relato que foi lido e escutado. A ficção, então, não é somente a 
configuração narrativa de uma estrutura pré-narrativa, senão o retorno de uma narratividade 
originária, fundadora, sem que nem as ações nem os atores sociais poderiam viver. Como 
tem escrito Marc-Alain Ouaknin, “ nenhuma sociedade pode existir sem os fundamentos , 
de seus mitos fundadores”, dos relatos de sua tradição simbólica. 

Que o imaginário ( e especialmente os relatos místicos e de ficção) configura a 
realidade, ou todavia melhor, que a realidade se configure, quanto menos em parte, 
imaginariamente, não significa aqui que vivamos em um espaço de simulação. Não estamos 
nos referindo a uma espécie de “realidade virtual”. A simulação não tem superado a 
diferença ontológica entre a realidade e a ficção. Cremos que, de novo, tem sido Paul 
Ricoeur em dos que tem expressado com maior precisão: “ De um modo ou outro, todos os 
sistemas simbólicos contribuem para configurar a realidade. Muito especialmente, as 
tramas que inventamos nos ajudam a configurar nossa experiência temporal confusa, 
informal e, em ultima estância, muda”. A realidade, em conseqüência, não é um simulador, 
senão um pano simbólico, uma rede simbólica, um enredo. O mundo do relato de ficção e 
sua linguagem, a linguagem narrativa, configuram a realidade social, o mundo da ação, o 
transfiguram e por sua vez são transfigurados por ele, dão-lhe um sentido, posto que o 
vinculam a uma origem, e lhe dão uma esperança, ao propor-lhe uma utopia. 

A “realidade” não é uma “realidade objetiva”, fora do imaginário, assim como 
tampouco é uma ficção simulada, como se a realidade fora outra coisa longe da ficção. A 
realidade é “imaginária”, o que não significa que seja falsa. 

Em definitiva, entendemos a educação como a configuração de uma identidade 
pessoal ao modo da elaboração de um argumento, de uma trama, uma narração de um relato 
de ficção. O protagonista da ação educativa, seja professor ou discípulo, configura sua 
identidade, (o relato de sua existência), narrativamente a partir dos outros relatos que  lhe 
tem contado ou que tem lido. Para contestar a pergunta “ Quem era você?” é necessário 
narrar a história de uma vida. Porém o novo relato se faz a partir dos relatos que temos lido 
ou que nos tem contado. A ação educativa configura a identidade pessoal inventando uma 
história de ficção que pode paradoxicamente, ser real, porque a realidade se configura 
imaginativamente. Porém um mesmo não está capacitado para contar sua própria vida. 
Necessita de “outro”, real ou imaginário. Necessita desdobrar-se em “ outro”. Ao narrar o 
“outro” a história da vida de um pode adquirir sentido a existência tanto do narrador como 
do personagem da narração. 

Nesta linha argumental se encontram alguns interessantes desenvolvimentos de 
Martha C. Nussbaum, que gostaríamos de resumir agora. Em seu livro Justiça poética 
assinala que a imaginação literária é parte da racionalidade pública, porém isso não é tudo, 
e então: “ Definindo a imaginação literária precisamente porque parece-me um ingrediente 
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essencial de uma postura ética que nos leva a nos interessar no bem-estar de pessoas cujas 
vidas estão distantes da nossa. 

 
Neste ensaio, Nussbaum explora os benefícios da imaginação literária, e, portanto, 

das leituras de relatos e novelas, para o exercício da racionalidade pública e a construção do 
juízo. Trata-se de um estudo realmente interessante sobre a inteligência narrativa. O 
propósito de Nussbaum é descrever o componente imaginativo e emocional do discurso e a 
racionalidade pública, e para ele parte do suposto de que a narrativa e a imaginação literária 
contribuem com ingredientes essenciais para uma argumentação racional. Concretamente 
lhe interessa analisar, em primeiro lugar, o papel que ocupa as emoções no juízo publica, é 
dizer, que se acha implícito ao imaginar a situação de alguém diferente de nós. Por outra 
parte, Nussbaum tenta defender uma concepção humanista e pluralista da racionalidade 
pública. 

Porém Martha Nussbaum é prudente no momento de elevar a específica virtualidade 
da imaginação literária na racionalidade publica, e de modo algum pretende substituir o 
racionamento moral governado por regras pela imaginação empática. Contudo, parece claro 
que a imaginação literária é um componente nada depreciável de uma postura ética que nos 
move a nos interessar pelo bem-estar dos demais, das pessoas cujas vidas são muito 
distantes e diferentes das nossas, se bem – como aponta – “uma ética de respeito pela 
dignidade humana não tentará comprometer a seres humanos reais a menos que estes sejam 
capazes de participar imaginativamente na vida dos outros, e de ter emoções relacionadas 
com essa participação”.  

Em seu favor, Martha Nussbaum se apóia na teoria dos sentimentos morais de 
Adam Smith, a fim de defender a idéia de que as emoções do leitor ou do “espectador 
imparcial” resultam essenciais para um bom juízo ético. Em efeito, para Adam Smith só 
por meio da imaginação somos capazes de fazermos uma idéia dos sentimentos e emoções 
dos demais. Ela nos ajuda através da “ representação” (mental), permitindo-nos situar-nos 
no lugar dos demais. Provoca-nos uma autentica simbolização, um “pensar como” que nos 
confunde as emoções e os sentimentos dos demais, ou das histórias dos heróis que lemos 
nas novelas como espectadores-leitores atentos. Assim, escreve Adam Smith: “ em toda 
paixão que a alma humana é suscetível de abrigar, as emoções do espectador sempre se 
corresponde com o que, ao se colocar no mesmo lugar, imagina que são os sentimentos que 
experimenta o protagonista”. Desta sorte, “ o espectador deve antes de tudo procurar 
colocar-se enquanto possa no lugar do outro, e assumir até as mínimas circunstancias de 
infidelidade que possam afetar o paciente”.  

Por que, não obstante, recorrer concretamente as novelas? Para Nussbaum, a novela 
é uma modalidade moralmente controvertida que expressa um sentido normativo da vida 
humana. A leitura atenta e reflexiva de novelas pode suscitar a imaginação e disparar a 
fantasia. Sem mais, o recurso a esta faculdade pode ser objeto de diversos reparos, e 
Nussbaum não os desconhece. Por exemplo, se pode argumentar que a fantasia é pouco 
cientifica e que subverte o pensamento social e científico. O bem que é irracional em seu 
compromisso com as emoções. Por ultimo se pode deduzir que a fantasia não tem nada a 
ver com a imparcialidade ( e universalidade ) associadas a lei e ao juízo publico. 

Estas três objeções têm importância, e para rebatê-las Nussbaum propõem vários 
argumentos. Em primeiro lugar, a novela gera e encarna a fantasia como capacidade para 
imaginar possibilidades inexistentes, para ver uma coisa como outra e uma coisa em outra 
(metaforização). Com ele, a fantasia dota de vida complexa a uma forma recebida. Em 
segundo lugar, as emoções não podem segregar do racionamento público. Com os filtros 
adequados, brindam uma guia insubstituível para o racionamento e o juízo na vida publica. 
Por ultimo, existe relação entre as fantasia e a igualdade democrática, entre a atividade do 
juízo e a poesia. 

Seguro que um crítico literário como Harold Bloom não compartilharia 
praticamente nenhum dos argumentos de Nussbaum, pois para ele a leitura só serve para o 
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enriquecimento do eu interior: “ o diálogo da mente consigo mesma – escreve Bloom em O 
Cânone Ocidental – não é primordialmente uma realidade social”. E é provável que, 
parcialmente, Bloom tenha razão. A questão que não vê Bloom, porém Nussbaum sim, é 
que na leitura literária o que se põem em jogo não é um pensamento no estilo de dois em 
um. Não é uma espécie de diálogo com um mesmo, senão uma autentica atividade de 
pensamento representativo. Em efeito, como disse Nussbaum, a leitura nos mostra as coisas 
tal e como poderia acontecer. Se centra no possível, e convida por ele ao leitor a perguntar-
se sobre si mesmo e sobre o mundo. Ao fazer-nos esse convite, a leitura de novelas nos 
provoca e nos convoca a sair de nós mesmos para adotar outros pontos de vista distintos 
dos nossos. E neste ato, este diálogo interior com um mesmo do que fala Bloom deixa de 
ser tal para converter-se em um diálogo no que entra uma pluralidade de vocês muito mais 
ampla e polifônica. 

A leitura de novelas e o retrato reflexivo com a literatura ativa em nós em acumulo 
de emoções e dispara nossa imaginação e, ao fazê-lo, nos permite elevar-nos, em nosso 
juízo, por cima de nosso estreito círculo de sentimentos permitindo-nos adotar uma 
perspectiva mais ampla. Neste sentido, a novela é uma forma viva de ficção que serve de 
exemplo para a reflexão ética: construí um paradigma de um estilo de racionamento ético 
que é especifico do contexto sem ser relativista. E neste sentido é uma forma valiosa, por si 
mesma, de racionamento publico. De feito, promove o que W. Booth em the company we 
keep denomina “co-educação”. “O ato de ler e validar o que temos lido é eticamente 
valioso precisamente porque sua estrutura exige tanto a imersão como a discussão critica, 
porque nos convida a comparar o que temos lido, não só com nossa experiência, senão com 
as reações e argumentações de outros leitores”. 

Os efeitos da leitura convidam a pensar que com seu trato freqüente vamos aos 
construindo em “espectadores judiciosos”, ao causar em nós uma empatia e uma compaixão 
relevantes para o exercício da cidadania. Em este sentido, o trato com a literatura é 
politicamente frutífero para a condição que se dê uma avaliação ética do texto em discussão 
com outros leitores e um confronto com os argumentos derivados da teoria moral e política.       

Portanto, segundo Nussbaum, a experiência da leitura, em primeiro lugar, brinda 
intuições que, bem submetidas a pertinente critica e reflexão, deveria cumprir uma 
importante função na construção de uma teoria adequada política moral, e, em segundo 
término, desenrolar atitudes morais sem as quais os cidadãos não tentariam forjar uma 
realidade a partir das conclusões normativas de uma teoria política ou moral. 

Nussbaum recorda que teóricos da ética preocupados pela imparcialidade tem 
defendido as emoções do leitor ou espectador como ingredientes essenciais para a 
construção de um bom juízo ético. Sem mais, a objeção permanece inalterável: “ de que 
serve narrar histórias, pois, em um mundo onde a vidas cotidiana de muita gente está 
dominada por diversas formas de exclusão e  opressão ( e onde as histórias mesmas podem 
contribuir com essa opressão)?”. Esta objeção põe o acento na separação existente entre o 
mundo da ficção e do relato e a vida real, é dizer, entre o mundo do texto o do leitor. 

 
 
 
 
4.2.a)  O que você pensa dessa afirmação: Toda ação para ser bem interpretada, para ter um 
verdadeiro sentido tem que ser narrada. 
 
4.2.b)  Justifique este pensamento de Ricoeur: Não há tempo humano sem relato. O tempo é 
tempo humano na medida em que é tempo narrado. 
4.2.c)  Conceitue o que é tempo humano na visão de Ricoeur. 
4.2.d)  Diferencie uma da outra as três MÍMESIS – ( Imaginação criadora) 
             Mímesis  I :  
             Mímesis  II : 
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             Mímesis  III :  
4.2.e)  Justifique o pensamento de Marc-Alain Ouaknin: “Nenhuma sociedade pode existir 
sem os fundamentos dos seus mitos fundadores, dos relatos de sua tradição Simbólica”. 
 
 
 
 

3.3 A IDENTIDADE NARRATIVA 
 

A epígrafe anterior nos conduz ao absoluto, e para terminar o problema de formação da 
identidade narrativa, para Ricoeur construímos nossa identidade narrativa seguindo por 
assim dizer um modelo de leitor. Neste sentido falar de identidade narrativa supõe 
quase numa teoria ou em uma concepção de leitura, ou dito em outros termos, o sujeito 
humano como leitor. 
 A argumentação de Ricoeur tem duas partes distantes. Em primeiro lugar tal e como 
havia mostrado no terceiro volume de tempo e narração, sustenta que sendo a vida 
humana temporária, o tempo humano se constitui  através da interseção do tempo 
histórico e do tempo de ficção ( odisséia, drama, romance etc.). A análise da questão 
leva-lhe a afirmar como já homens destacados que há compreensão de algo está 
mediada por essa recepção conjunta dos relatos históricos e de ficção. Pois é a leitura a 
atividade de ler em seu sentido literal como metafórico, o meio pelo qual nos 
interpretamos a nos mesmos  nas diferentes etapas de nossas vidas. Sem dúvida esta 
analise não aprofunda a pergunta por sua identidade deixa este conceito sem maiores 
precisões. E precisamente em um livro posterior “se mesmo como o outro” Ricoeur 
disse que a afirmação de que o homem é capaz de ação indica muito mais que afirmar 
sua condição de agente, pois o agente do qual depende a ação tem uma história; é sua 
própria historia. Como produtores de ações, somos agentes; mas também somos 
personagens, porque somos ações tem relação com nossa biografia e com as historias 
que vivemos com as coisas que nos ocorrem. De acordo com esta idéia para Ricoeur a 
identidade pessoal somente pode-se pensar dentro da dimensão temporal da existência 
humana. 
 A identidade narrativa seja de uma pessoa ou de uma comunidade, é o espaço 
interposto entre historia e ficção. Com efeito, as vidas humanas são mais legíveis  
quando são interpretadas em função das histórias que agente  lê e conta a respeito 
delas. Esta historia se tornam mais interessantes quando se aplica em forma narrativa, 
tramas, colhidos da historia primeiramente ditas ou da ficção  ( chama, Ricoeur neste 
sentido como dizíamos antes a compreensão de si é uma  interpretação, e a 
interpretação de si  encontra na narração uma mescla privilegiada através da historia e 
da ficção. De acordo com estas idéias, o relato construído literariamente, cuja figura 
típica é o livro, segundo Marc – Alain Ouaknin, um objeto portador do tempo.   O livro 
divide-se assim, educação, formação e a leitura interpretativa ou assim pequena fabrica 
de tempo e de identidade narrativa. Mas voltamos a tese de Ricoeur. A teoria narrativa 
pode ser colocada em dupla relação com o ser humano. Em primeiro lugar com a 
constituição do tempo humano e em segundo tema a relação com a abordagem a sua 
própria constituição e pois bem, a proposta de Ricoeur é mostrar de acordo com o 
segundo nível de reflexão que no âmbito da teoria narrativa alcança seu pleno 
desenvolvimento da analítico concreta da hipseidade e da mesmidade. Assim 
encontramos a segunda argumentação de Ricoeur não é possível entender o que é a 
identidade se não distinguirmos entre a identidade formal e substancial, a identidade é 
uma identidade que troca com o tempo ou identidade Ypse. No primeiro sentido a 
identidade remete a um eu substancial que não troca nunca mas no segundo, falar de 
identidade não implica ter que se referir a um núcleo permanente e fixo de uma 
personalidade, mas somente a um conjunto maior, polifônico ou sinfônico de vozes 
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narrativas. Assim que enquanto permanecemos na esfera da identidade como 
mesmidade, a alteração de qualquer outro não oferece nenhuma originalidade. Desde o 
plano de identidade como Ipseidade a alteração pode chegar a ser  constituída de nos 
mesmos em sentido de ser impossível falar de um sem pensar em outro, assim deste 
ângulo a identidade pessoal como Ipseidade remete ao outro. O que se expressa na 
formula, se mesmo enquanto o outro, Definitivamente somente esta identidade  em ser 
como outro, nos permite atender ao outro, conhece-lo, colocar-se a par de tudo o que o 
outro é. É uma identidade que nos desindentifica, que nos expõe e obriga a sair de nos 
mesmos para nos vermos de outro ângulo. É como se nos tirássemos de nós mesmos de 
nosso juízo e nos permitisse sentirmos como estrangeiro sem rumo, fora deste plano, 
nossa identidade como mesmice perde o dinamismo próprio e torna-se uma identidade 
Ypseido; com poder  de troca e transformação. 
 Qual é a função da teoria narrativa deste contexto? Segundo Ricoeur a importância 
da teoria narrativa encontra-se em suas poderosas virtualidades entre, por uma parte o 
ponto de vista descritiva. A teoria narrativa é útil como mediação entre a descrição e a 
prescrição. Este espaço intermédio é o que corresponde a narração é o espaço da 
padronização. Todo relato convida a considerações éticas a valorização moral, razão 
pela qual não há relato eticamente nenhum, a literatura é um amplo laboratório moral 
onde se ensina estimar valores, julgamentos de aprovação ou condenação. A narrativa 
serve de propedêutica para ética. Neste ponto, a perspectiva de Ricoeur sobre o valor 
mal da leitura, vista de outro angulo sobre a ética ou a mesma moral da literária e 
romance, parece distante de outros pontos de vista como, por exemplo, o que sustenta 
Milan Kundera em os testamentos históricos quando aponta que o romance é o espaço 
que se suspende o juízo moral. Esta suspensão de juízo não é segundo Kundera uma 
imoralidade, mas um precisamente ou moral do romance, a moral que se opõem a 
inegável prática humana de julgar logo e continuamente todos de julgar antes e sem 
compreender. Esta febre de julgar é o ponto de vista da sabedoria do romance, a mais 
detestável necessidade, o mal mais perverso. Não é que o romancista questiona de um 
modo obsoleto a legitimidade do julgamento moral, mas sim o que remete além do 
romance. Mas o que Kundera trata é de mostrar que na prática da leitura de relatos e 
ficções o leitor deve-se abster de valores e julgamento, mas sim da prioridade para a 
compreensão do mesmo. Abster-se de julgar sobre a base de seus próprios prejuízos. 
Assim, mostra que os personagem do romance os heróis que podem amar ou odiar são 
indivíduos conciliados não em função de verdades pré existente, exemplos do Bem e 
do Mal modelo para seguir, ou representações de leis objetivos mas sim seres 
autônomos que se baseiam em sua própria moral e em suas próprias leis. Antes de ser 
representações de nossos costumes ocidentais, por exemplo, de entender dos 
indivíduos como sujeito de direito, os personagens dos romances que lemos são isso 
mesmo indivíduos autônomos, identidades em construção, em transformação em 
devaneios. Assim, a literatura como espaço narrativo mediana entre a descrição e a 
prescrição, segue mantendo sua condição de espaço propício para as variações 
imaginativas e a refiguração do personagem que vamos construindo em nós. A 
identidade narrativa pode-se entender então como identidade do personagem. 
Personagem vai se construindo em todo relato condizendo com o fio da trama. Nesta 
construção existe uma verdadeira configuração, quer dizer, uma arte por meio da qual 
o personagem constrói sua identidade entre o que Ricoeur chama de “concordância 
ordem e discordância” ( desordem ). Deste modo a construção da identidade do 
personagem leva-se a cabo, diz Ricoeur, mediante uma síntese do heterogêneo, por 
meio de uma sorte de concordância discordante. 
 O que acontece com o personagem é o que chamamos de acontecimento. E segundo 
o modelo narrativo tais acontecimentos participam desta configuração, deste jogo de 
concordância e discordância. É, portanto a categoria dos personagens o que da forma 
decisiva nos permite falar de identidade narrativa. Não basta noção de ação, pois o 
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personagem é que paz a ação no relato. Como tal o personagem é uma categoria 
narrativa e sua função no relato tem a ver com o que Ricoeur denomina inteligência 
narrativa. 
 
   Mostra Ricoeur que a pessoa entendida como personagem do relato, não é 
identidade diferente de suas experiências: muito pelo contrário: divide o regime de 
identidade dinâmica própria da história narrada, o relato constrói  a história narrada. A 
identidade da historia faz a identidade do personagem. Com efeito, o relato submete a 
identidade a certas variações imaginativas, a exposição ao relato, a narração e o que faz 
a identidade um ponto mediano entre a mesmidade e a Ypseidade, quer dizer nesta 
variação imaginativa que provoca o relato surge o lugar próprio de construção da 
identidade narrativa da personagem. Por isso Ricoeur, mostra que a literatura é um 
bom laboratório para experiências de pensamento, mas que o relato põe a prova os 
recursos de variação da identidade narrativa, há literatura podemos aprender melhor a 
união entre a ação e sua agente a razão pela qual a literatura figura como um corpo 
propicia a inteligência narrativa através da imaginação. Narrar situa-se, portanto entre 
o descrever e o prescrever. É o que permite passar de um pólo a outro. É um espaço 
que nos abre a participação e a comunicação com o mundo com o mundo para ganhar 
em experiência humana. 
 Toda narração sempre é narração de algo que se pode contar sem dúvida de muitas 
formas a narração exige neste sent0odo pluralidade e liberdade de seleção e escolha de 
diversos pontos de vista é inerente a essência da narração que haja variações da 
mesma. A narração por este elemento de liberdade é o mais oposto a uma reportagem 
documental. Esta liberdade que permite ao marrar não é mera arbitrariedade, mas sim 
uma exigência que provem do leitor. Pois um como outro é importante para o que 
narra, como para a narração mesma é por seu interesse a comunicação entre ele e o 
narrado. Comunica-se e faz participar intervindo no relato considerando-lhe ou 
provocando-lhe que o interprete. Pela liberdade da narração sua licença poética, o 
relato atende a avidez o desejo de saber do ouvinte ( leitor ), satisfazendo sua 
curiosidade, suas vontades de mundo, existência e experiência. 
 Toda narração é um convite ao pensamento a construção de significados, a 
elaboração de sentido, sem dúvida pelo mesmo cabe se perguntar algumas questões: 
     Como podem contribuir as experiências paramente pensantes que se provocam na 
ficção com as experiências de alguém na vida real? Qual se tem poder de influencia na 
vida real? 
 No tempo e narração, Ricoeur comentava a propósito desta incisão de planos que a 
leitura é mas que uma incitarão inteligente, uma luta entre as estratégias: a da sedução 
levada ao pé da letra pelo autor segundo a forma de um narrador mas ou menos 
confiável e a suspeita dirigida pelo leitor vigilante, o qual não ignora que é quem leva 
o texto ao significado graças a suas brechas, calculados ou não. 
 Assim a possibilidade de aplicação da literatura a vida, descansa no problema da 
identificação contanto que  compõem o caráter: pelo núcleo da identificação com o 
herói o relato literário contribui para a narração do caráter. 
 O caráter designa em efeito o conjunto de disposições duradouras pelo que 
reconhecemos a uma pessoa. Entre seus componentes destacam para Ricoeur a 
disposição e as identificações adquiridas. O caráter é importante no processo de 
construção da identidade pessoal, pois em grande parte a identidade de uma pessoa, de 
uma comunidade, está feita destas identificações com valores normais, ideais, moldes, 
heróis em que as pessoas, a comunidade se identifica e se reconhecem. O poder de 
reconhecer-se dentro de contribuir em se reconhecer. A identificação com figuras 
heróicas manifesta claramente esta alteridade assumida. A identidade do caráter 
expressa assim esta aderência “do que  é ao quem”. 
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 “O caráter é o que de quem, o reconhecimento de quem por que”. Seguindo essas 
considerações a função narrativa tem implicações éticas e em seu apoio Ricoeur cita o 
texto de Walter Benjamim “O Narrador” para o qual a arte de narrar é a arte de trocar 
experiência, isto é, o exercício popular de sabedoria prática. Nesta troca se efetuam 
apreços e valores e as ações são aprovadas ou desaprovadas como aponta Ricoeur, em 
o “recinto irreal da ficção não acha de explorar novos modos de avaliar ações e 
personagens”. 
 
 As experiências de pensamentos que realizamos em um grande laboratório do 
imaginário são também explorações feitas no reino do bem e do mal: assim o 
julgamento moral não é abolido, mas sim submetido as variações imaginativa própria 
das ficções. 
 Graças a estes exercícios de avaliação o relado pode exercer sua função de 
descoberta e transformação com respeito ao sentir e transmitir do leitor. Diante a 
imaginação e a fantasia, faz reviver modos de avaliar que continuam pertencendo a 
nossa humanidade profunda. Narrar, portanto é voar num espaço imaginário para 
experiências de pensamentos mas que o juízo moral se exerce seguindo um modo 
hipotético. A leitura converte-se, assim em uma autentica experiência de formação e 
educação. 
Somos os textos que lemos e o texto relato e escreve o que somos na leitura 
encontramos o lar do pensamento e como leitura é sempre a leitura de uma trama. Nela 
na trama tramamos quer dizer especulamos teorizamos de algum modo na leitura e 
assim experiências e não experimento, quer dizer não  algo pré-fabricado e previsto, a 
história que conta-se e nomeia, que se relata, diz de quem é a ação neste sentido a 
leitura é fonte de experiência porque é um modelo não somente de pensar, mas 
também de como se arriscar ao jogo de identificação e desidentificação pessoal.  

 
                   
4.3.a)  O que Ricoeur entende por Identidade Narrativa? E como ele defende este 
argumento? 
4.3.b)  Qual é a função  da teoria Narrativa deste contexto, ou seja, dos argumentos 
apresentados? 
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