
 
 

Vivência do encontro dialógico e formação do sujeito ético 

 

Lisiane Abruzzi de Fraga1 

 

A supervalorização do pensamento 

 

Começo aqui recordando “O mito da caverna”, de Platão, onde um homem sai 

de seu cotidiano e vê a vida além das sombras projetadas na caverna. O pensamento 

parece se elevar em relação ao mundo concreto. Através do pensamento abstrato, busca-

se a verdade que nos liberte das fragilidades de nossas sensações. A natureza do homem 

conhece a dicotomia, entre o que sente e o que compreende, entre o que faz e o que 

pensa, o “escravo” do mundo e o “homem livre”. 

 A ciência moderna, ao mesmo tempo em que reivindicou o reconhecimento da 

experiência, a interpretação do mundo concreto, jamais perdeu de vista a ideia de busca 

da verdade, como se fosse possível apreendê-la, descrever as coisas como são, além das 

nossas sensações, e não descrever a realidade que construímos nas relações que 

estabelecemos com os outros (humanos ou não humanos).  

 Podemos observar essa questão na narração de Grün, sobre o pensamento 

cartesiano: 

 

Descartes rejeita a possibilidade de qualquer coisa física ser útil à aquisição 

do conhecimento e cita como exemplo, para provar sua tese, o fato de um 

fragmento de cera recém-retirado de um favo de mel ainda reter o cheiro 

desse produto. [...] Descartes argumenta que se levar a observação adiante, 

perceber-se-á que, quando aquecido em uma chama, o fragmento perde seus 

odores residuais, muda de cor, forma, [...] argumenta que não se pode confiar 

em absoluto em qualquer conhecimento empírico.  

  

O pensamento platônico deixou marcas profundas em nossa cultura ocidental, 

marcando nossas formas de interpretar o mundo, sejam científicas (métodos para que 

nossos sentidos não ocultem a verdade) ou religiosas (separação de espírito/mente do 

corpo). E, se nossos valores foram construídos com base na ideia de inferioridade do 

corpo em relação à mente, não aprendemos a amar nem mesmo nossa própria natureza. 

Como poderíamos nos relacionar com a extensão da natureza em outros seres? 
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 Do mesmo modo, se atentarmos para as normas e regras sociais estabelecidas, 

perceberemos claramente que as criamos para proteger-nos de nós mesmos, ou melhor, 

de nossa natureza. Por isso, focamos muito mais nas punições, na educação 

comportamental, do que no sentido da moral estabelecida, suas construções e 

reconstruções, seus contextos e possibilidades de abertura a mudanças, assim como 

temos construído nossos valores mais pautados em análises abstratas do que em nossas 

experiências com os mesmos. 

 

A moral 

 

Heesoon Bai diferencia, em seu ensaio teórico, a moral ocidental da moral 

oriental de forma bastante interessante. Descreve a moral ocidental como discursiva, 

presa às palavras, ligada a normas, regras, formas adequadas de viver. Já a moral 

oriental estaria preocupada em favorecer a consciência, questionando a ansiedade, a 

insegurança e o medo, diminuindo o excesso de atividades humanas para concentrar-se 

no sentido da existência individual e coletiva.  

 Poderíamos considerar aqui que a desconfiança de nós mesmos, à qual me referi 

anteriormente, favorece uma educação moral que coloca as regras de conduta acima do 

humano que as constrói. As regras deixam de ser construídas por nós, para 

caminharmos em direção a algo que valorizamos, e passam a nos moldar, como se 

tivéssemos sido criados para cumpri-las. Muitas vezes, inclusive, tiram nossa 

responsabilidade sobre o que executamos, como se fosse determinado fora de nós (seja 

por Deus, por autoridades, pelo conhecimento, por especialistas,...).   

Kohlberg afirma que os valores morais de uma pessoa podem mudar ao longo da 

vida, de acordo com o nível de raciocínio moral. Ele categoriza os níveis de raciocínio 

moral em pré-convencional (quando definimos nossas atitudes conforme a punição e/ou 

prêmio), convencional (quando somos regidos pelas leis, ou por pressões sociais) e pós-

convencional (quando nossas decisões consideram nossos valores construídos e o 

contexto situacional). Se considerarmos a descrição de Bai da moral ocidental, a maioria 

de nós (ocidentais) jamais sairia do padrão convencional. 

 Pesquisa realizada na Turquia, por Tuncay, Tüzün e Teksoz, apontou para esse 

raciocínio convencional ser bastante presente entre professores de ciências em 

formação. Isso nos faz pensar sobre a possibilidade desse ser um motivo para nosso 

desconforto relacionado à modernidade. Apesar de nossos discursos proclamarem a 



liberdade como valor essencial, nossas atitudes são pautadas na lei, no dever, na forma 

“inteligente” de viver, na adequação para ser aceito socialmente (ou no desespero em 

corresponder ao que se espera de nós), irrefletidamente, causando sofrimento, 

especialmente porque as normas sociais estão esvaziadas de sentido para a maioria. 

Muitas vezes, até mesmo nossos estudos sobre as emoções humanas são tentativas de 

encontrar mecanismos para controlá-las e nos tornarmos adequados. Temos medo da 

liberdade porque, ao contrário das ideologias que se apropriam desta, a verdadeira 

liberdade exige que sejamos responsáveis pelo que fazemos. 

 

Choramos antes de saber o porquê 

  

Interessante observar que o sentir veio antes do pensamento reflexivo. Sentimos dor, 

incômodo, ansiedade, medo, ficamos admirados, choramos diante da beleza, e essas 

sensações fazem com que surjam inúmeras perguntas. 

Quando somos oprimidos por uma lei ou norma social, ou simplesmente por um 

valor social (estar entre os primeiros profissionalmente, por exemplo), alguns anulam-

se, utilizando o racional para corresponder e manter-se na zona de conforto; outros 

entregam-se à “depressão moderna” dos que percebem que as normas já não 

correspondem ao que desejamos como humanos, mas não se sentem seguros sem ter ao 

que obedecer; outros ainda buscam o sentido das regras estabelecidas no contexto em 

que foram criadas e para aqueles que as utilizam, de forma a compreendê-las, seja para 

aceitá-las, lutar para derrubá-las ou reinventá- las. 

 No universo de pensamento platônico, o conhecimento do “bem” seria o 

suficiente para caminhar em direção a este. Porém, no grau de complexidade das 

sociedades modernas, o “bem” pode apresentar uma diversidade de interpretações. Essa 

relativização é reconhecida quando nos colocamos diante da diversidade de 

interpretações propostas para um mesmo fenômeno. Não há mais religião única, assim 

como não há uma única forma de trabalho científico. Tomamos consciência da 

afirmação de Sartre de que estamos condenados a ser livres. E ainda, compreendemos as 

palavras de Bakhtin (2010) que afirmam não haver regras morais válidas em si, mas sim 

sujeitos morais (p.47). Mas apropriar-se dessa liberdade ou reconhecê-la na vida, 

assumir escolhas como atos responsáveis, exige da dimensão emocional do humano. 

Pois, como afirma Bakhtin (2010), o mundo teórico/abstrato não fornece nenhum 

critério para nossa vida como agir responsável, permanecendo igual e idêntico a si 



mesmo existindo ou não quem vivencia o fato, por desconsiderar a singularidade do 

sujeito (p.52). Parece fundamental que nossos espaços de formação humana, como as 

escolas, considerem isso. 

 Pode parecer estranho, pois tudo que diz respeito à afetividade foi ridicularizado 

por nós. E, antes de criarmos espaço para a dimensão emocional na educação, é preciso 

reconhecer sua relevância. Para que isso seja possível, precisamos nos reconciliar com 

nossa natureza, que se estende aos demais seres. Nessa perspectiva, podemos apontar 

para a importância de muitos valores presentes em pesquisas envolvendo a educação 

ambiental.  

 Bai afirma que somos “espíritos famintos”, doentes emocionalmente, desejando 

devorar tudo, sem que nada nos sacie profundamente. Nossos verdadeiros valores já não 

correspondem àqueles que nos impomos. E, ainda que talvez não estejamos 

conseguindo reconstruí-los neste momento, a frequência com que valores (tais como a 

ênfase no coletivo, a valorização do lugar no processo de aprendizagem, a valorização 

das culturas com maior contato com a natureza, o questionamento ao nosso 

racionalismo, o resgate da literatura popular e da arte) aparecem em nossas pesquisas  

indica que os estamos reconhecendo e reivindicando. 

 Esses valores aqui reivindicados parecem falar sobre o desejo humano de 

encontros verdadeiros com alteridades. Talvez essa busca seja um reconhecimento da 

seguinte construção de pensamento proposta por Bakhtin (2010): 

 

A vida conhece dois centros de valores, diferentes por princípio, mas 

correlatos entre si: o eu e o outro, e em torno destes centros se distribuem e se 

dispõem todos os momentos concretos do existir. Um mesmo objeto, idêntico 

por conteúdo, é um momento do existir que apresenta um aspecto valorativo 

diferente quando correlacionado comigo ou com o outro; e o mundo inteiro, 

conteudisticamente uno, correlacionado comigo e com o outro , é permeado 

de um tom emotivo-volitivo diferente, é dotado, no seu sentido mais vivo e 

mais essencial, de uma validade diferente sobre o plano do valor. Is to não 

compromete a unidade de sentido do mundo, mas a eleva ao grau de 

unicidade própria do evento”. (p.142) 

 

 

O papel da escola 

  

Nesse contexto, temos experimentado a sensação de decadência da instituição 

escolar, nas experiências de indisciplinas e/ou indiferenças dos estudantes, assim como 

no esvaziamento de conteúdos que se tornam apenas ferramenta para disputa pelos 



melhores empregos e/ou posição social. Estes últimos, ironicamente, também 

recompensados conforme o desenvolvimento intelectual exigido. Questão esta que 

também nos remete a Platão, quando afirmou que o homem livre seria educado “Não 

para o ofício (téchne), mas para a educação (paideía)”.  

 Se nossa formação escolar não permite falar sobre o que verdadeiramente nos 

angustia, inquieta ou emociona, sobre o que valorizamos e o porquê, transformando-se 

apenas em ferramenta para o trabalho ou status, facilmente confundimos nossa 

identidade pessoal com nossa identidade social, como apontam diversos autores (como 

Bourdieu, por exemplo). Mais uma vez deixamos de responsabilizar-nos pelas nossas 

escolhas, porque nosso papel social parece determinar o que somos, e não o inverso. 

 Como escreveu Nietzsche: 

 

Necessitamos de uma crítica dos valores morais, o próprio valor desses 

valores deverá ser colocado em questão. Para isso é necessário um 

conhecimento das condições e circunstâncias nas quais nasceram, sob as 

quais se desenvolveram e se modificaram... 

 

  

Bai sugere que a proposta de uma educação ambiental como educação moral 

poderia contribuir para abertura da consciência (de início, “alienada”), não para 

promover determinadas atitudes, mas para contribuir com a estabilidade emocional do 

sujeito, de modo que suas ações sejam escolhas responsáveis, pautadas em algo que faça 

sentido para seu ser integral. 

 O problema é que, para ser educado para estabilidade emocional, o ser humano 

precisa “desalojar-se”, sair da zona de conforto social. Poderíamos citar como exemplo 

a experiência de “escola” ecológica no Canadá, descrito por Blenkinsop, onde o grupo 

que se propõe a mudar seu estilo de vida em direção a atitudes mais ecológicas se vê 

diante do sofrimento criado não apenas por estar revendo os próprios valores, mas 

também pelas dificuldades de relacionamento com pessoas com as quais possuíam 

vínculos afetivos (que, de certo modo, não os reconheciam). Esse grupo mantinha a 

postura de estar, constantemente, revendo seus valores e/ou refletindo sobre os valores 

de sua cultura, na perspectiva de que tudo está em aberto.  

Ao contrário do controle sobre a natureza (incluindo o controle sobre nossa 

própria natureza), como prometia a ciência moderna, são as incertezas que se 

apresentam em nossas experiências como sendo inerentes à existência. E inseguros 

frente a essas incertezas, temos medo de assumir a realidade de nossa liberdade. É 



desesperador reconhecer que somos responsáveis por nossas escolhas, perceber que, por 

mais injustas que sejam as possibilidades, sempre estamos optando. É angustiante 

reconhecer que, diante da opressão, há os que preferem a tranquilidade da submissão, os 

que escolhem caminhos táticos para levar a transformações e os que aceitam a morte 

para não abdicar de seus princípios.  

Contudo, existe a possibilidade de que a consciência da liberdade e da incerteza 

não conduza necessariamente ao desespero e/ou à estagnação. Isso pode ocorrer quando 

partilhamos, construímos e/ou questionamos juntos nossos valores morais, abrindo-nos 

para auscultar. 

Acontece que, para alcançar o questionamento dos valores, para construí-los, 

reivindicá-los, ou correr riscos pelos mesmos, é necessário, anteriormente, termos nos 

apropriado dessa dimensão social da vida humana. Nós existimos nas relações que 

estabelecemos com o outro (outro humano e/ou não humano). Como afirmou Martin 

Buber “Não há eu em si, mas apenas o eu da palavra-princípio eu-tu e o eu da palavra-

princípio eu-isso”. E nessas relações atribuímos valores ao que nos cerca, 

primeiramente, através das sensações e/ou afetividade e, posteriormente, através de 

escolhas de valores, por meio dos quais construímos nossa personalidade.  

 

O que somos, o que gostaríamos de ser e o valor das contradições 

 

Segundo Puig: 

 
Nós, os seres humanos, estamos obrigados a decidir de que maneira 

queremos viver. Somos obrigados a isso porque vivemos no mundo em 

estado muito precário – nascemos inacabados e com uma grande plasticidade 

– e porque tão pouco estamos programados – não temos um percurso vital 

nem um destino totalmente previstos. [...] Procurar uma resposta à pergunta 

“como viver?” e aplicá-la à vida individual e coletiva é a tarefa central da 

moralidade. [...] Por conseguinte, “como viver?” se converte numa pergunta 

eterna; numa interrogação que nossos alunos devem aprender a formular e 

responder, procurando novas e melhores soluções. 

 

Em um de seus trabalhos de pesquisa, com um grupo de professores 

participantes de um projeto de extensão envolvendo Educação Ambiental e o trabalho 

com valores, Bonotto apresenta a fala de uma das professoras, que diz: 

 
A educação em valores é uma tarefa difícil, porque às vezes nós fazemos o  

que não podemos. A educação que recebi impôs opiniões e não é fácil para 

mim agir de forma diferente. 
 



 A questão é que, se fazemos, é porque podemos fazer. É a condenação à 

liberdade a que se referiu Sartre, ou o ato responsável, sem álibi, a que se refere Bakhtin 

(2010). Talvez, a questão que não nos ensinaram a fazer é “queremos fazer?”. E por 

quê?  

 Analisando ainda a fala da professora, dificilmente, durante o trabalho com 

valores, poderíamos estar impondo os mesmos, como absolutos, se observarmos que 

nossas próprias condutas constantemente estarão em contradição com o que nos 

propomos a possibilitar com nossas estratégias, justamente por estarmos inseridos em 

uma sociedade tão oposta aos valores que reivindicamos. Em espaços onde a 

contradição permanece exposta, o absolutismo, ainda que se constitua 

momentaneamente, não permanece. As sensações provocadas pelas contradições na 

experiência das relações humanas deixam sempre espaço para a dúvida sobre o valor 

construído.  

 Gostaria de frisar não se tratar de relativismo, mas sim de diálogo, da abertura 

para as vozes do outro, para outras possibilidades. Pois, como afirma Bakhtin(2011), “o 

relativismo e o dogmatismo excluem igualmente qualquer discussão, todo diálogo 

autêntico, tornando-o desnecessário (o relativismo) ou impossível (o dogmatismo)”. 

(p.79) 

 

A valorização do amor e da autonomia no ambiente escolar 

  

Poderíamos nos questionar sobre os riscos do trabalho com valores como o amor 

(à natureza humana e não humana) e a autonomia (liberdade de escolher ações). Um 

excesso de valorização do amor poderia se confundir com conformismo, acomodação, 

aceitação da opressão, menor participação política. E um excesso de autonomia poderia 

se confundir com “faça o que quiser”, de forma a potencializar o 

individualismo/egoísmo. Mas será mesmo que o amor nos paralisa ou dificulta 

mudanças mais do que nossos sentimentos de revolta? E será que a liberdade para a 

escolha nos levaria mais ao egoísmo do que a “boa conduta” para ser aceito socialmente 

(que nos faz indiferentes à não aceitação sofrida pelo outro)? 

 Em entrevista ao programa “Café filosófico”, transmitido pela TV Cultura, Luc 

Ferry aponta que a indignação pode nos levar à reflexão, mas, se ficar apenas 

alimentando a si mesma, paralisa-nos. Pediu que pensássemos sobre como nos sentimos 

quando estamos em uma situação de medo, tensão, desespero, analisando como nosso 



corpo se contrai, fica frio, e tudo que consegue fazer é para proteger a si mesmo. O 

amor, ao contrário, faz com que a mãe de uma criança deficiente deseje infinitamente 

viver, não para proteger a si mesma, mas porque não quer o filho desamparado. 

Podemos reconhecer aqui que o sentimento de revolta pode, muitas vezes, reduzir nossa 

capacidade de luta, enquanto o amor nos dá razões para esta.  

É possível pensarmos também sobre o documentário “Ocidente e Oriente”, 

exibido pela TV Escola, em que é mostrada uma fotografia com um menino muito 

sorridente, e, no plano de fundo, pessoas bravas e tristes, para ocidentais (americanos e 

ingleses) e para orientais (japoneses e coreanos). Os primeiros afirmaram acreditar que 

o menino estava feliz, enquanto os últimos consideraram que ele não podia estar feliz, 

pois as pessoas à sua volta não pareciam felizes. Sob essa perspectiva, é possível 

considerar que possa existir maior possibilidade de desejo de justiça, participação, 

construções coletivas, quando estabelecemos relações de afetividade que nos fazem 

desejar proteger-nos uns aos outros (humanos e não humanos). Quando trabalhamos o 

amor como valor, ao contrário de nos acomodarmos, já não há felicidade para o 

indivíduo sem a felicidade daqueles que se relacionam com ele. Talvez nessa mesma 

concepção, santo Agostinho simplificou: “Ame e faça o que quiser”. Semelhante ao 

posicionamento de Nietzsche de que “O que é feito por amor sempre se consuma além 

do bem e do mal”. 

 Quanto à possibilidade de educar para autonomia, significa não fugir do 

reconhecimento da liberdade de escolha. Quem escolhe ser egoísta? O individualismo 

pode ser fruto da tensão, como apresentado anteriormente, ou indiferença, ou 

sentimento de impotência. E nenhum desses aspectos parece contemplar a escolha. Não 

pode, portanto, ser caracterizado como autonomia. Esta está ligada a uma maior 

independência do resultado. Escolho porque valorizo e não pelo que irei receber como 

prêmio, nem por medo da punição. Nesse sentido, compreendemos a ideia, presente nas 

propostas de Puig, de clarificação de valores, que propõe que o sujeito será capaz de 

“guiar a conduta pessoal de modo mais ajustado aos desejos e valores próprios”. 

Pesquisadores das sociedades modernas, em suas tentativas (também importantes) de 

compreender as estruturas, levaram os sujeitos à condição de fantoches sociais, 

desconsiderando sua atuação sobre as superestruturas. Não falo aqui de esforços 

pessoais para vencer obstáculos sociais e ter sucesso, pois reproduzir isso pode também 

significar aderir à ideia de que somos mesmo fantoches. Aponta-se sim a realidade de 

que poucos estão satisfeitos com essa forma competitiva de viver, com essa 



agressividade para com a vida humana e não humana, com as injustiças, e, no entanto, 

continuamos alimentando a tudo que criticamos, como se não tivéssemos outra 

possibilidade. Há um descompasso entre o que valorizamos e o que vivemos, e, sempre 

terminamos justificando como se o externo nos determinasse linearmente, sem nossa 

participação. E se nunca pararmos para ouvir nossos valores, continuaremos 

reproduzindo o que não desejamos ver no mundo, às vezes de forma bastante sutil, em 

pequenos gestos pouco observados na infância, como desconsiderar a voz do educando 

na construção de sentidos para os conhecimentos trabalhados. 

 É importante perceber a importância do educador nesse processo.  Precisamos de 

educadores que se coloquem à ausculta. Consideramos, mais uma vez, o papel 

importante de práticas que tentem superar nossos próprios limites, ligados à história e 

cultura envolvidas na construção de nossos próprios valores. É preciso quebrar os 

monólogos que constituem a base de nossas concepções de aula desde a educação 

básica até o ensino superior. Pois, como aponta Bakhtin(2010), “Mediante a empatia se 

realiza algo que não existia nem no objeto da empatia, nem em mim antes do ato da 

empatia, e o existir-evento se enriquece deste algo que é realizado, não permanecendo 

igual a si mesmo.” (p. 62) 

 

Considerações finais 

 

Resistir, de certa forma, à coisificação do humano, é criar esses espaços para um 

novo olhar, como o descrito pela sensibilidade de Buber: 

 
Eu considero uma árvore. [...] Posso apreendê-la como uma imagem. [...] 

Posso senti-la como movimento. [...] Eu posso classificá-la [...] Eu posso 

dominar tão radicalmente sua presença [...] Eu posso volatilizá-la e eternizá-

la. [...] A árvore permanece em todas essas perspectivas [...] Entretanto pode 

acontecer que simultaneamente, por vontade própria e por uma graça, ao 

observar a árvore, eu seja levado a entrar em relação com ela; ela já não é 

mais um isso. A força de sua exclusividade apoderou-se de mim. 

 

  

Os jovens ainda preservam esse olhar sensível. O problema é que queremos 

convencê-los de que tanto faz existirem ou não, de que pouco importa o que valorizam 

ou não, de que está tudo decidido, se não mais por um Deus, pelas construções sociais 

que determinam seu destino.   

 Construir, abandonar, resgatar, desconsiderar, reconstruir, criar novos valores e, 

por vezes, aceitar a dor em defesa destes, implica tomar consciência e assumir essa 



inevitável liberdade de escolha, acompanhada de incertezas, o que nos remete ao 

pensamento de Sartre de que “o que importa não é o que fizeram de nós, mas o que 

fizemos com o que quiseram fazer de nós”. E esse desejo de participar da vida nasce, 

não de forma abstrata, mas nos encontros com tantos outros que conosco constroem 

sentidos para existência.  
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