
Resumo 

 

Este relatório de estágio enquadra-se no âmbito do Mestrado em Ensino de 

Filosofia no Ensino Secundário e constitui uma reflexão sobre a necessidade de integrar 

no Programa de Filosofia do 10º ano e do 11º ano o conceito ‘utopia’, bem como, de 

desenvolver o pensamento utópico a fim de construir uma humanidade mais plena. Está 

dividido em três partes distintas. A primeira parte envolve uma breve análise histórica 

da noção de utopia. A segunda parte articula a utopia com a educação, tendo como 

pistas de reflexão o pensamento de Paul Ricoeur, Ërnst Bloch, Paulo Freire e Erich 

Fromm. A terceira parte compreende uma proposta de abordagem sobre o conceito 

‘utopia’ e uma proposta de atividade para desenvolver o pensamento utópico.  

 

 

 

Abstract 

 

This internship report fits in the Master’s degree in Philosophy Teaching in 

Secondary education and refers to the need of integrating in the Philosophy Program of 

the 10º and 11º years the concept of ‘utopia’ as well as develop the utopian thinking in 

order to build a fuller humanity. This internship report is divided in three different parts: 

the first one includes a short historical analysis of the notion of utopia; the second part 

connects utopia with education having as lines of debate the thinking of Paul Ricoeur, 

Ërnst Bloch, Paulo Freire and Erich Fromm; the third part includes a suggestion of 

approach on the concept of utopia and a proposal of an activity to develop the utopian 

thinking. 
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Introdução 

 

A utopia está, intimamente, ligada ao ensino da filosofia na medida em que a 

crítica exige, por vezes, um pensamento distante da realidade presente. Há momentos 

em que os sistemas de pensamento se encontram de tal modo bloqueados que é preciso 

pensar fora do espaço atual pela invenção de mundos possíveis a partir dos quais nos 

afastamos dos imediatismos. As sociedades modernas atravessam, precisamente, uma 

crise que demanda a criação de novos horizontes de sentido de maneira a responder às 

exigências éticas e políticas e, assim, alcançar uma humanidade mais plena. Este 

trabalho tem como finalidade justificar a inclusão do conceito ‘utopia’ no Programa de 

Filosofia do 10º ano e do 11º ano no ensino secundário no sentido de dignificar a 

própria filosofia e, ainda, contrariar o estado decadente das sociedades atuais.  

A utopia apresenta-se como condição da educação na medida em que se traduz 

na busca de um ser humano ideal que desponta do confronto com a alteridade. A utopia 

enquanto construção de uma sociedade ideal por oposição à sociedade real move-se no 

sentido da transformação social que constitui um dos pressupostos da atividade 

educativa. Para ser mais é preciso criar, sendo que a utopia rompe com a mesmidade e a 

razão solipsista ao supor um sujeito transcendental que desafia os limites do mundo 

real. A conceção de ser humano apresentada por Paul Ricoeur é útil para 

compreendermos a radicalidade da utopia ao nível da crítica visto que enaltece a 

capacidade do sujeito de explorar mundos possíveis. O filósofo aborda, com maior 

profundidade, um dos aspetos mais importantes da utopia ao explicar a condição 

humana a partir da dialética finito/infinito: o distanciamento crítico da razão. Apresenta 

uma síntese das características fundamentais da noção de utopia a par de uma reflexão 

sobre a condição humana que é inovadora, tornando-se uma referência importante na 

análise da evolução histórica do conceito ‘utopia’. Por isso, decidimos dar algum 

destaque às suas considerações antropológicas aliadas ao conceito ‘utopia’.  

Um outro pensador a quem atribuímos uma relevância significativa no nosso 

trabalho é Ërnst Bloch que fundamenta a utopia na esperança. Acreditamos que 

podemos articular a utopia com a esperança na medida em que mudar o curso dos 

acontecimentos implica antecipar um futuro que ainda não é e inovar. As expectativas 

em relação ao vir-a-ser fazem parte da nossa identidade, influenciando os eventos no 

mundo. Para o filósofo a esperança funciona, precisamente, como uma força 
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dinamizadora do pensamento utópico na medida em que o futuro passa a ser o ainda-

não da história. Esperar não é senão acreditar na concretização do sonho, que vai sendo. 

Assim, importa reconhecer a vitalidade da utopia mesmo antes de se perfazer, bem 

como, a força da crença, do desejo, do medo e da esperança. A inclusão de Bloch no 

nosso trabalho prende-se com a originalidade no que se refere ao entrecruzamento da 

utopia com a esperança.  

Paulo Freire compreende uma conceção de educação que vai ao encontro da 

nossa crença de que é condição do ser humano dirigir-se para a utopia na medida em 

que é um ser finito e inacabado que tem consciência da sua finitude e da sua 

incompletude, procurando ultrapassar os limites do seu próprio ser. O pedagogo opõe a 

educação bancária que se baseia na reprodução social a partir da qual se protegem os 

interesses das classes dominantes à educação libertadora que tem como finalidade 

ensinar a aprender, movendo-se no sentido da autonomia. Assim, rejeita uma visão 

fatalista da história segundo a qual o futuro é determinado a priori. O ser humano é 

valorizado pela sua capacidade de criar novos mundos, o que fundamenta a esperança 

de alcançar a verdade, o bem e o belo. A utopia emerge como uma alternativa real para 

construir uma humanidade mais plena, justificando o nosso desejo de difundir a utopia 

nas escolas. A atualidade do pensador ao nível da pedagogia constitui também um 

motivo para a sua integração neste trabalho. Note-se que Freire supera o impasse entre a 

escola tradicional e a escola nova.  

Todo e qualquer projeto educativo mantém uma relação com a utopia visto que o 

desenvolvimento pleno da humanidade implica um movimento de rutura com a 

realidade presente. A ordem existente encontra-se, por vezes, de tal modo corrompida 

que o pensamento tem de se desviar dela. O sujeito tem de transcender os seus próprios 

limites e reconfigurar a sua identidade fora dos padrões sociais que o definem. Porém, 

há momentos na história que demandam a utopia mais do que outros. Acreditamos estar 

a atravessar um desses momentos assente numa crise que não é só económica, nem 

social ou política; mas levanta uma questão antropológica de fundo relacionada com a 

busca da identidade humana inserida no sistema capitalista. Erich Fromm caracteriza o 

homem moderno, revelando as antinomias do industrialismo. A alienação, o 

hiperconsumo, a necrofilia, a incapacidade de amar e o tribalismo simbolizam a situação 

paradoxal do homem moderno que prevalece na decadência material e espiritual apesar 

dos avanços tecnológicos. Fromm faz uma análise das sociedades modernas 
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industrializadas que demonstra a necessidade de reabilitar a utopia na 

contemporaneidade e, por isso, ocupa um lugar de relevo no nosso trabalho.  

Como já referimos, pretendemos incluir o conceito ‘utopia’ no Programa de 

filosofia do 10º ano e do 11º ano. Ricoeur, Bloch, Freire e Fromm justificam a 

necessidade de associar a utopia à educação de maneira a caminharmos no sentido da 

humanização. Todavia são omissos relativamente à relevância da utopia no ensino da 

filosofia pelo que decidimos construir um texto reflexivo sobre este assunto. Este texto 

absorve os ensinamentos dos autores referidos acima, bem como, a análise histórica em 

torno do conceito ‘utopia’, funcionando como uma conclusão do nosso trabalho. 

Importa referir, também, que constitui o fundamento de duas regências levadas a cabo 

durante o estágio (ver anexo). 

Por fim, importa falar de algumas questões formais do nosso trabalho de maneira 

a compreender a dinâmica organizacional do mesmo, bem como, algumas opções ao 

nível bibliográfico. O nosso trabalho está dividido em três partes distintas. A primeira 

parte compreende uma breve análise da evolução do conceito ‘utopia’, sendo que esta 

vai no sentido de dar a conhecer autores clássicos nesta matéria e, simultaneamente, as 

características fundamentais da noção de utopia que são importantes reter ao longo do 

nosso trabalho. A segunda parte dá conta da relação da utopia com a educação, sendo 

que se procura realçar o testemunho dos diferentes pensadores _ Ricoeur, Bloch, Freire 

e Fromm _ pela criação de diferentes subpartes para cada um deles. A terceira parte 

encerra algumas considerações finais que têm como pano de fundo a relação da utopia 

com o ensino da filosofia, sendo a última. É de notar que os temas tratados nas restantes 

partes são mais gerais e possibilitam a reflexão em questão. Relativamente aos aspetos 

bibliográficos, optamos pela leitura das seguintes obras em castelhano na medida em 

que não as encontramos em português ou outro idioma que compreendêssemos 

fluentemente: El humanismo como utopia real e Sobre la desobediencia de Erich 

Fromm e Ideología y Utopía: introducción a la sociología del conocimiento de Karl 

Mannheim.  
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Primeira parte – em torno do conceito ‘utopia’ 

 

 

Regresso 

 

Voltar 

a percorrer o inverso dos caminhos 

reencontrar a palavra sem endereço 

e contra o peito insuficiente 

oferecer a lágrima que não nos defende 

 

Recolher as marcas da minha lonjura 

os sinais passageiros da loucura 

e adormecer pela derradeira vez 

nos lençóis em que anoitecemos 

 

Reencontrar secretamente 

o fugaz encanto 

o perfeito momento 

em que a carne tocou a fonte 

e o sangue  

fora de mim 

procurou o seu coração primeiro 

 
                    Raiz de orvalho e outros poemas, Mia Couto 

 

 

Podemos entender a utopia como um género literário-filosófico semelhante à 

obra A Utopia de Tomás Morus ou A cidade do Sol de Tomasso Campanella, ou 

associar a utopia à construção de uma sociedade ideal que aparece em oposição à 

sociedade real e, assim, considerar obras como A República de Platão utópicas uma vez 

que apresentam orientações sociais e políticas para a construção de uma comunidade 

ideal.
1
 O termo utopia pode, ainda, ser sinónimo de quimera ou impossibilidade na 

medida em que é usado para designar obras do imaginário estéreis que não se adequam 

à ordem social existente, sobretudo, num contexto político. Tanto no âmbito do senso 

comum como na história da filosofia encontramos casos de valoração negativa no que 

se refere à utopia. A utopia pode ilustrar a exaltação das qualidades humanas e dos seus 

ideais a realizar no futuro ou, pelo contrário, pensamentos despropositados, irracionais, 

                                                             
1 Por sociedade ideal entendo a construção intelectual de uma pátria ou de uma comunidade perfeita cuja 

justificação é a priori e por sociedade real entendo a sociedade onde o sujeito, concretamente, habita cuja 

ordem pode ser explicada com dados empíricos.  
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fantásticos e irrealizáveis.
2
 Não se encerra num simbolismo neutro; pelo contrário, está 

ligada a impressões subjetivas. Assim, se explica a ambiguidade terminológica da 

utopia que pode ser estéril para uns e construtiva para outros.  

Etimologicamente, a utopia significa terra de nenhures e remete-nos para Tomás 

Morus (1477/1478-1535), mais concretamente, a obra A Utopia que descreve a 

república perfeita, combinando a narrativa literária e o texto filosófico.
3
 O filósofo 

renascentista constrói uma sociedade ideal com base na ausência de propriedade privada 

e de dinheiro, na tolerância religiosa e no exercício da democracia e critica os costumes 

europeus da sua época, nomeadamente, a guerra, a pena de morte, as desigualdades 

sociais e a corrupção política. Podemos dizer que o valor da utopia em Morus não se 

encerra no seu carácter ficcional, mas antes na passagem da ficção à verdade que se dá 

pela aproximação entre a sociedade ideal imaginada pelo autor e a sociedade que o 

rodeia. A dualidade entre a sociedade ideal e a sociedade real não é mais do que a 

deslocação do ser ao dever ser e não um movimento de rutura. Pois “…o autor faz 

passar pelo crivo da crítica o estado de coisas que os seus contemporâneos têm sob os 

olhos em Inglaterra e no Velho Mundo, no Ocidente cristão” (Araújo, 2006, p. 69). A 

Utopia é, antes de mais, uma resposta face à crise económica, social e política vivida na 

europa que anuncia uma decadência da moral e dos costumes sem precedentes. Nada há 

de arbitrário na narrativa: o país dos utopianos assemelha-se, nos seus atributos físicos, 

a Inglaterra e as suas leis não são senão a tentativa de colmatar as deficiências desta. O 

filósofo pretendeu, certamente, tornar explícita a relação por oposição entre a sociedade 

ideal e a sociedade real.  

A ilha da Utopia, a comunidade mais perfeita imaginada pelo autor, é a 

alternativa ao poder que rasga, radicalmente, com a ordem existente. A guerra encontra 

a sua legitimidade na defesa do território, da liberdade e da honra e jamais na conquista 

de outras nações como sucedia com as sociedades civilizadas europeias mais 

preocupadas com a fortuna das terras do novo mundo do que com o bem-estar dos seus 

cidadãos (Morus, 2006, pp. 135-148). A pena de morte está interdita enquanto 

instrumento de justiça na medida em que entra em desacordo com os princípios do 

                                                             
2 “…dá-se o nome de utopia a qualquer texto que segue o modelo narrativo proposto por Moro; mas 

também se dá o nome de utopia a textos que não pertencem àquele género literário e que haviam sido 

concebidos séculos antes (…) A República de Platão é frequentemente citada como exemplo típico deste 

último modelo de discurso utópico, isto é, um projecto de legislação ideal. (…) A isto acrescenta-se a 

carga valorizante. ‘Utopia’ é sinónimo de ‘impossível’, de ‘quimera’, em especial no domínio político e 

social…” (Einaudi, 1989, p. 347). 
3 A utopia pode “…designar ‘um lugar em parte nenhuma’ (…) a sua formação a partir do grego antigo: u 

e topos, não-lugar…” (Dicionário de Filosofia da Educação, 2006, p. 354). 
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cristianismo, da moral e dos bons costumes. A vida constitui um direito inalienável que 

só Deus pode tirar e, por conseguinte, a paz e a tolerância religiosa imperam na 

república da Utopia (idem, ibidem, pp. 149-165). O modo de vida é comunitário: não há 

propriedade privada, nem dinheiro e todos contribuem para a conservação do estado, 

partilhando as penitências próprias do trabalho. Os bens de consumo e os serviços são 

distribuídos de modo equitativo pelos cidadãos, sendo que correspondem a necessidades 

básicas. A produção é organizada de modo a evitar o desperdício. As cidades são 

construídas de maneira a combater o isolamento de pessoas, a marginalização, as 

desigualdades sociais e o desequilíbrio demográfico. Não é possível acumular fortuna e 

viver na ociosidade à custa do trabalho de outrem pelo que todos os cidadãos se 

empenham nos seus ofícios e cuidam dos bens e do património do estado de tal maneira 

que a comunidade de bens encontra-se não só motivada pela repartição equitativa da 

riqueza, mas também pela abundância (idem, ibidem, pp. 81-101). A divisão de classes 

não é de tipo hierárquico nem visa o crescimento económico, como acontece com as 

sociedades europeias onde a magnificência das classes privilegiadas deriva de um 

estado totalitário e policial que oprime o povo. Os cidadãos possuem igual dignidade 

racional, participando ativamente na política do estado que conserva um regime 

democrático onde as decisões mais importantes são tomadas em assembleias populares 

(idem, ibidem, pp. 79-80). Os luxos foram banidos e a ocupação principal diz respeito 

ao desenvolvimento do intelecto de tal modo que a educação, a cultura, a ciência e a arte 

constituem a finalidade última do estado (idem, ibidem, p. 83, pp. 107-110). 

Toda e qualquer configuração utópica deve ser compreendida a partir duma 

análise do contexto histórico-cultural uma vez que a narrativa fantástica exige uma 

interpretação da realidade presente. É sempre uma determinada circunstância que 

confere à utopia um estatuto filosófico a partir duma experiência estética aberta à 

perturbação profunda dos cânones éticos e políticos. A utopia manifesta um fôlego de 

representações íntimas: não se trata de um exercício simbólico abstrato, mas antes da 

expressão singular de uma dada existência. A oposição entre utopia e conhecimento não 

é credível: as representações da sociedade ideal supõem o exercício autónomo e livre da 

razão. A utopia constitui uma experiência intelectual que rompe com a permanência das 

pseudoevidências ao distanciar-se da realidade presente. Porém o apelo à imaginação 

está ligado à urgência de pensar para lá da ciência: o absurdo não se encontra mais nas 

considerações utópicas do que nas mundividências que nos querem impor. Deste modo, 
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a utopia não corresponde a uma explicação mítica da realidade, mas antes a uma 

manifestação crítica da razão.
4
  

O jogo entre a ficção e a realidade, próprio das utopias, não retira qualquer 

seriedade ao discurso na medida em que a busca da verdade, do bem e do belo exigem, 

por vezes, um pensar radicalmente outro.
5
 A construção da sociedade perfeita não é 

possível sem um pensar distante da realidade presente. Só os artifícios do mundo ideal 

permitem ultrapassar os limites do real e, assim, redescobrir a nossa humanidade que se 

situa entre o ser e o dever ser. Podemos afirmar, portanto e tendo como referência a obra 

de Morus, que a utopia corresponde a uma forma de pensar singular que se caracteriza 

pela exploração de possíveis que é necessária para continuarmos a refletir o real e as 

suas exigências éticas e políticas. A utopia não se traduz numa invenção estéril. Se, por 

um lado, desvia-se da sociedade vigente e permanece distante do imediatismo, por outro 

lado, conserva a convicção de que a preservação da dignidade humana depende da 

realização efetiva da sociedade ideal. De tal modo que “…poderíamos interpretar que o 

‘não agora’ da utopia significa que o projecto utópico não é para ser imediatamente 

posto em prática, mas só mediatamente, só quando a ‘consciência histórica’ 

amadurecer” (Araújo, 2006, p. 185). Não importa se a sociedade ideal é ou não 

realizável; o que importa é que a utopia tem legitimidade em si própria na medida em 

que a verdade, o bem e o belo só prevalecem pela construção de uma realidade 

radicalmente outra que só pode ser como é e não de outro modo. A utopia constitui uma 

                                                             
4 “No sentido moderno, a razão é a função de coordenação do pensamento na sua função de 

conhecimento” (Lobo, 1996, p. 137). 
5 A verdade pode ser entendida, aqui, como uma correspondência com o real. Definiremos com maior 

precisão este conceito, adiante. O bem não corresponde a uma identidade ideal, mas antes a uma 

construção humana e racional. É o que, no plano da ética, é considerado preferível. A ética é uma reflexão 
sobre a moral, que visa distinguir ações corretas de incorretas no sentido de preservar a dignidade 

humana, a liberdade, a tolerância e a solidariedade. O belo é aquilo que afeta a nossa sensibilidade, sendo 

que não existem regras universais para o determinar. O belo não corresponde a uma entidade ideal, que 

nos ultrapassa. Não existe nos objetos naturais ou artísticos, mas é antes presença com o sujeito. Não é 

uma construção racional, mas antes uma reação sensível que é espontânea e imediata. A experiência 

estética é o acontecimento da apreensão do belo em que interferem dois elementos: o objeto estético (o 

que afeta a sensibilidade do sujeito estético) e o sujeito estético (aquele que é afetado pelo objeto 

estético). A experiência estética implica uma rutura com a atitude natural do sujeito, que tende a diluir a 

obra de arte num qualquer objeto comum. A contemplação do belo implica a criação de um vazio em que 

os objetos do quotidiano aparecem isolados, isto é, desprendidos de relações instrumentais ou utilitárias. 

O sujeito estético é aquele que se entrega por inteiro a um sentir inesperado, rasgando com a permanência 
do real. A apreensão do belo significa o recomeço da própria vida na medida em que o sujeito estético 

dilui-se com a obra de arte. A identidade humana fica em suspenso, abrindo-se caminho para criar novos 

horizontes de sentido. A expressividade dos signos estéticos depende do olhar do sujeito estético que 

domina a obra de arte, deixando-se dominar. O espelhar da vida não está nos objetos estéticos em si 

mesmos. Os objetos estéticos são uma realidade viva com o sujeito estético, sendo que se caracterizam 

pela transitividade no sentido em que, ao longo do tempo e em diferentes espaços, podem adquirir 

diversos sentidos.  
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invenção válida que concilia o imaginário social e o conhecimento: a emergência de um 

não lugar é condição necessária para a reivindicação do direito de pensar, sonhar, 

criticar e criar. Afinal, “…num mundo tão cheio de frustrações como é o mundo ‘real’, 

estamos condicionados a passar uma boa parte das nossas vidas mentais na utopia” 

(Mumford, 2007, p. 23). 

Mumford distingue a utopia de escape da utopia de reconstrução para evitar a 

identificação da utopia com o absurdo. A utopia de escape não é senão a tentativa de 

compensar com o imaginário a dureza dos factos, correspondendo a uma fuga ao real.
6
 

A utopia de reconstrução, pelo contrário, supõe uma atitude de confronto na medida em 

que configura um mundo ideal em oposição à realidade vigente que não cai no absurdo, 

mas tão-somente organiza as necessidades mediatas dos seres humanos, tendo em conta 

a ordem atual do mundo (ibidem, pp. 27-30). Daí, o utopista afirmar que “…a primeira 

utopia implica um recuo para o ego do utopista, a segunda incita-o a avançar para o 

mundo” (ibidem, p. 28). A distinção entre a utopia de escape e a utopia de reconstrução 

é útil para perceber a confiança que os homens depositam em si próprios e no 

desenvolvimento da civilização e nada mais. Pois a discussão sobre a capacidade de 

concretização de uma determinada utopia é posterior a considerações sobre a presença 

ou não de um discurso utópico numa dada obra. O que importa é revelar a 

incompatibilidade entre a ordem vigente e a existência de um futuro para a humanidade 

de maneira a justificar o distanciamento crítico da razão. A utopia é sempre a 

construção de um novo mundo que aparece como necessidade absoluta. Nunca é um 

sonho fora da realidade, mas antes um avanço em direção à própria humanidade no 

sentido da consciencialização da nossa história, do espaço público e da civilização. O 

valor da utopia está na ausência de uma cisão definitiva entre a ficção e a realidade e 

nas situações-limite que aparecem quando aliamos o imaginário ao conhecimento que 

                                                             
6 Mumford considera que a sociedade perfeita presente na obra Nova Atlântida de Francis Bacon 

exemplifica uma utopia de escape. Não pretendemos desenvolver esta questão com profundidade, pois 

afasta-se do nosso objeto de estudo. Interessa-nos, apenas, sublinhar que o utopista vê, nesta narrativa 

utópica, o distanciamento da realidade presente como fuga ao real, mas é possível admitir um outro ponto 
de vista, isto é, a Nova Atlântida pode ser encarada como uma utopia de reconstrução. Podemos 

considerar que a sociedade idealizada por Bacon aparece como continuidade do método experimental, 

sendo realizável. Note-se que o filósofo acredita na possibilidade de prever, controlar e manipular a 

natureza a partir do método experimental e, dum modo geral, na adequação do mundo exterior às 

necessidades humanas. Nas palavras de Bacon, “…não imaginem que esta minha Instauração seja algo de 

infinito e para além do poder do homem, quando é na realidade o verdadeiro final e terminação do erro 

infinito; e que percebam que as condições de mortalidade não foram aqui esquecidas (pois não se supõe 

que o trabalho pode ser inteiramente completado no decurso de uma geração, mas garante-se que será 

continuado por outras)…” (2008, p. 25). 
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permitem reconfigurar o humano em diferentes espaços e, assim, construir uma 

humanidade mais plena caracterizada pela multiplicidade e pela diversidade.  

Note-se que há sempre uma certa continuidade entre o mundo real e o mundo 

ideal: “…as coisas com as quais sonhamos tendem, consciente ou inconscientemente, a 

enredar-se no padrão do nosso quotidiano. As nossas utopias são tão humanas e 

reconfortantes como o mundo que as fez nascer” (ibidem, p. 31). O homem é um ser em 

projeto que se dirige infinitamente a um determinado ideal, habitando entre o 

imaginário e a reflexão para criar novos horizontes de significação que permitem 

suportar o presente (que é sempre insuficiente enquanto tal, isto é, realidade 

caracterizada pela mesmidade, pela reprodução e pelo conforto). A renovação da língua, 

do pensamento, da cultura e do espaço supõe o transitar entre o mundo interior do 

sujeito e o mundo físico: as ideias possuem uma base real e podem vir a concretizar-se 

no futuro.
7
 

 A utopia é expressão de resistência, mudança e revolução, sendo que pensar 

uma sociedade ideal desviada da ordem atual implica, necessariamente, o 

reconhecimento da possibilidade de romper os limites do inacabamento humano. A 

consciência de que somos seres para a morte, incompletos e imperfeitos desponta o 

desejo de ser no limite, de superar a realidade dada, criar e transformar o mundo. O 

confronto com a condição frágil do humano impele-nos a transgredir o tempo, isto é, a 

assumir que somos mais do que produtos de uma determinada circunstância, temos a 

capacidade de rasgar a prevalência do presente e descobrir novas possibilidades de nos 

relacionarmos com o mundo. O reconhecimento da nossa dimensão utópica passa por 

admitir o progresso que deve ser entendido como constante criação ou duração,
8
 de 

                                                             
7 “O que torna a história humana tão incerta e fascinante é que o homem vive em dois mundos _ o mundo 

interior e o mundo exterior (…) o mundo físico é algo de definido e inescapável. Os seus limites são 

estreitos e óbvios. Ocasionalmente, se os nossos impulsos forem suficientemente fortes, é-nos possível 

abandonar a terra e explorar o mar, ou ir de um clima quente para outro mais fresco, mas não podemos 

desligar-nos do ambiente físico sem pôr fim à nossa vida. Para o bem e para o mal, temos de respirar, 

comer e beber, e as consequências da recusa destas condições são inexoráveis. Só um louco recusaria 

reconhecer este ambiente físico; é o substrato do nosso quotidiano (…) pautamos o nosso comportamento 

por ideias cuja realidade se extingue no momento em que deixamos de acreditar nelas. Enquanto mantém 

a consistência, este mundo das ideias (…) é quase tão perfeito, quase tão real, quase tão inescapável como 
os tijolos das nossas casas ou o asfalto sob os nossos pés (…) Uma ideia é um facto sólido, uma teoria é 

um facto sólido, uma superstição é um facto sólido, enquanto as pessoas continuarem a regular o seu 

comportamento por essa ideia, teoria ou superstição; e não é menos sólida pelo facto de se transmitir 

enquanto imagem ou sopro de som” (Mumford, 2007, pp. 21-22).  
8 Aqui, devemos atender ao conceito de duração construído por Bergson. O filósofo define a vida como 

duração que deve ser entendida não como um instante que substitui um outro, mas antes progresso 

infinito. Quer isto dizer, que a vida é constante criação e, portanto, um todo indivisível. O tempo e o 

espaço não pertencem à mesma natureza, havendo uma oposição entre o tempo vivido (duração) e o 

tempo espacializado ou tempo artificial que não é senão uma representação figurativa de momentos no 
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maneira a contemplar o futuro e a possibilidade de combater a mesmidade, a reprodução 

social e o conformismo, correndo o risco de destruir a história.
9
 Note-se que a abertura a 

novos horizontes de sentido não compromete o respeito pela tradição: é preciso acolher 

o passado para olhar criticamente o presente. O progresso pressupõe o conhecimento do 

mundo velho para a construção do mundo novo.
10

  

A utopia é evolutiva uma vez que critica a sociedade real e propõe a mudança do 

curso dos acontecimentos pela criação teórica de reformas, que são contingentes e, por 

isso, podem vir a ser cumpridas.
11

 Importa, aqui, referir que o pensamento, a vontade, a 

palavra, a cultura e a fé sustentam o gesto humano, ou melhor, a formação para o 

humano na medida em que a verdade não está na adequação ao real nem na 

correspondência com uma qualquer visão factual do mundo. A verdade significa o 

desvelamento do mundo interior do sujeito, o que obriga a considerar a força da crença, 

do desejo, do medo, da esperança e da fé. A verdade deve ser entendida como 

construção constante de perspetivas, um acontecimento que é sempre transformação do 

passado, o que supõe que o sujeito situa-se entre a tradição e novas possibilidades de 

relação com o mundo. A procura pela verdade é sempre abertura à afetividade 

(capacidade de ser afetado), disponibilidade para habitar mundos possíveis que 

configuram a identidade individual e coletiva.
12

  

                                                                                                                                                                                   
espaço, que não tem correspondência no real na medida em que a vida é constante criação que avança no 

tempo enquanto movimento contínuo (2006).  
9 “Se o homem tem a natureza própria de um ser que, sendo finito, tem consciência dessa finitude, ao 

mesmo tempo ele não conhece com exactidão as linhas de demarcação da sua finitude, porque, se as 

conhecesse seria, com certeza, paradoxalmente, um ser infinito. (…) Assim, o homem surge vocacionado 

para processos de conhecimento e de acção em que os limites do possível se revelam como fronteiras do 
risco e, se aqueles remetem para o nicho antropológico da natureza humana sendo, por isso, insolúveis, 

estas dimensionam a condição humana sendo, para ele, ocasião e motivo de produção cultural e de 

construção histórica…” (Carvalho,1992, p. 56). 
10 Arendt, no texto Crise da Educação, coloca a tónica na dimensão conservadora da educação, 

distinguindo o mundo velho do mundo novo. O mundo velho corresponde à ordem social vigente que pode 

ser substituída por uma outra ordem, isto é, o mundo novo. Esta transformação exige uma consciência 

crítica que depende do acolhimento da tradição, pois o passado intervém no futuro. O progresso significa 

a passagem do mundo velho para o mundo novo (Arendt, Weil, Russel, Ortega y Gasset, 2000, pp. 21-53).  
11 “Uma proposição contingente pode ser verdadeira, mas não tem de ser verdadeira. Este é o sentido 

primário no uso filosófico contemporâneo. Uma proposição contingentemente falsa pode ser (ou poderia 

ter sido) verdadeira, mas não é. Uma proposição contingentemente verdadeira pode ser (ou poderia ter 
sido) falsa, mas não é” (Mautner, 2010, p. 170). 
12 “A verdade como plenitude objectiva costuma ser entendida como adequação entre um enunciado e um 

objecto. Mas, face aos símbolos que o real apresenta, é necessária uma procura de sentido que implica 

instaurar uma experiência de verdade. Experiência de des-velamento, produção de sentido (…) 

Experiência dada em com-sentimento e em com-sentido. Que implica viver a verdade. Vivência 

impossível no âmbito de uma linguagem esquemática. Só numa dimensão estética (experiência de 

profunda implicação afectiva) parece, pois, possível a libertação dessa linguagem e do esquematismo, 

transfigurando a verdade, fazendo-a minha. Ou seja, na medida em que participo dessa verdade 

acrescento-lhe algo, o modo como a sinto, o que em mim mudou para ser afectado, tocado. (…) A 
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No século XVIII surge, precisamente, um novo paradigma utópico que nos faz 

perguntar sobre a dimensão subjetiva da verdade: a anti-utopia. Trata-se de um género 

literário caracterizado pela construção fictícia de uma sociedade injusta e infeliz que 

aparece na continuidade da sociedade real. Swift foi o criador deste género literário. 

Todavia a anti-utopia permaneceu um fenómeno isolado até ao século XX. Foi, 

sobretudo, após a primeira guerra mundial que a anti-utopia se expandiu. A obra Brave 

New World de Huxley e a obra Mil Novecentos e Oitenta e Quatro de Orwell são 

exemplos paradigmáticos deste género utópico. A anti-utopia demonstra a preocupação 

face a um futuro imaginado que não é senão um cenário possível de se realizar a partir 

do presente, levando-nos a refletir sobre as possibilidades que podem emergir enquanto 

prevalecer a ordem social em vigor que se apresenta decadente.
13

 Há uma aproximação 

propositada entre a ficção e a verdade, pois a narrativa fantástica contém resquícios do 

mundo real. O futuro surge como continuidade da realidade presente, invocando um 

sentido de responsabilidade relativamente ao tempo vivido.
14

 A finalidade da anti-utopia 

consiste em advertir para a vitalidade da utopia antes mesmo de se perfazer. O enfoque 

não está na utopia como acontecimento cíclico, mas antes na sua força vital, naquilo que 

a move: as crenças, os desejos, os medos e as expectativas que servem de guia às nossas 

ações. Daí, Huxley eleger para epígrafe do seu romance as seguintes ideias de Nicolas 

Berdiaeff: 

 

                                                                                                                                                                                   
verdade, mais do que conhecimento, é um re-conhecimento. A procura de sentido é um abrir-se, e porque 

é evento permite o acontecer da verdade” (Pereira, 2007, pp. 68-69). 
13 “…destaca-se no século XVIII uma obra: as Viagens de Gulliver (1726), de Swift. Para o historiador do 

romance utópico, este livro é um verdadeiro laboratório: Swift mistura e emprega os géneros e temas 

existentes, virando-os contra eles próprios. Faz pois estilhaçar o género a partir de dentro. As sociedades 

imaginárias transformam-se em outras tantas contra-sociedades, em visões cruelmente grotescas de 

sociedades que se proclamam como ideias, e ao mesmo tempo numa sátira amarga da ordem social 

reinante. (…) No século XVIII, a antiutopia permaneceu um fenómeno isolado relativamente às viagens 

imaginárias em busca dos países da felicidade individual e colectiva. No século XX, sobretudo depois da 

Primeira Guerra Mundial, a situação inverte-se: é a antiutopia que domina e a habitual cidade perfeita 

surge como um curioso anacronismo (…) a utopia é denunciada como estando abaixo do homem. No 

centro dos dois romances citados [Brave New world de Huxley e Mil Novecentos e Oitenta e Quatro de 

Orwell], o que encontramos é o conflito entre a utopia realizada, que demonstra ser um pesadelo, e os 
valores irredutíveis do indivíduo. (…) A advertência não diz apenas respeito ao mundo do futuro 

antecipado pela narrativa, e no qual o leitor não pode deixar de reconhecer facilmente os prolongamentos 

imaginários do seu próprio mundo; por intermédio do jogo de espelhos entre o futuro imaginado e o 

presente conhecido, as antiutopias põem também em causa o papel assumido pelas utopias no mundo 

contemporâneo, antes mesmo de se realizarem” (Einaudi, 1989, pp. 358-363). 
14 O tempo vivido refere-se à experiência íntima do tempo ligada à consciencialização de que o presente 

pode permanecer como passado ou representar o futuro, sendo que cabe ao homem assumir a mudança do 

mundo na medida em que pode produzir descontinuidade sobre a continuidade (independentemente de ser 

observador ou agente).   
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“Les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu’on ne le croyait autrefois. Et 

nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante: ‘comment 

éviter leur réalisation définitive?...’ Les utopies sont réalisables. La vie marche vers les utopies” 

(2003, p. 5). 

 

Durante os séculos XIX e XX surgem visões de sociedades ideais ligadas a 

teorias, cientificamente, fundamentadas. Saint-Simon, Fourier e Owen são figuras 

modelares deste tipo de construção utópica que contribuem para o alargamento de 

sentido da utopia, levando-nos a questionar o papel das utopias ao nível da razão 

prática.
15

 A sociedade ideal é identificada com uma ordem social realizável no futuro de 

tal modo que já não se trata de criar comunidades perfeitas fechadas em si próprias a 

partir da invenção de terras longínquas e de usos e costumes provenientes de uma 

cultura sem tempo histórico. A utopia é associada a uma teoria social, cientificamente, 

justificada de tal modo que é encarada como verdade antecipada. Podemos falar num 

crescente interesse sobre a capacidade da utopia em transformar o curso dos 

acontecimentos. Pois relacionar a utopia com a ciência supõe a preocupação em 

demarcar os limites do sonho à medida que tomamos consciência dos perigos em abrir, 

excessivamente, o imaginário ou estacionar por demasiado tempo na ordem existente.  

O marxismo é igualmente importante nesta matéria, porque constitui um marco 

no que se refere à oposição entre utopia e ciência. A tradição marxista revela uma 

preocupação com a ascensão das utopias socialistas pela constante reivindicação do 

socialismo como teoria social, cientificamente, fundamentada por oposição ao 

imaginário. Engels encara as utopias como construções do imaginário que não oferecem 

uma análise científica do sistema social, considerando que as obras de Saint-Simon, 

Fourier e Owen só podem ser demonstradas na época em que se situa. Na sua 

perspetiva, as utopias não apresentam uma explicação sociológica válida sobre a 

realidade existente nem uma forma de luta política consistente e forte, mas constituem 

uma mais-valia para o socialismo, porque prenunciam a mudança da estrutura social. 

Engels valoriza, portanto, o carácter profético das utopias. Ou seja, a sua capacidade em 

antever uma sociedade radicalmente diferente da sociedade vigente. Por seu turno, Marx 

opõe o socialismo utópico ao socialismo científico, considerando a presença de uma 

evolução histórica. O filósofo considera que o socialismo se desenvolveu no sentido do 

sonho para a realidade. Quer isto dizer, que a rejeição das utopias socialistas está 

                                                             
15 Por razão prática entendo a faculdade de produzir raciocínios sobre a ação.  
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relacionada com a emergência de uma nova etapa histórica: o fim do capitalismo a partir 

do qual se fundará o socialismo.
16

 

A relação entre utopia e ciência não tem de ser por oposição. A tradição marxista 

centra-se na questão da realizabilidade das utopias, sendo que se limita a fatores 

históricos, procurando evidenciar o carácter científico do socialismo através da 

valoração negativa da utopia.
17

 Mas a utopia enquanto acontecer da verdade tem 

legitimidade em si própria, sendo que não é mais absurda do que a ordem social reinante 

que se desvia da verdade, do bem e do belo. O seu carácter disruptivo constitui uma 

mais-valia na medida em que combate o pensamento único e nos abre a outros mundos 

possíveis que dizem algo mais humano no sentido em que se identificam com o 

progresso a dois níveis distintos: num primeiro nível, como novidade e, num segundo 

nível, como acolhimento da dimensão ética do ser humano que transcende toda e 

qualquer lógica de ação imediata. Devemos insistir na utopia como reflexão que cruza a 

narrativa fantástica com a ciência, tendo em conta a necessidade de, numa altura em que 

a ordem social é irreparável a partir da realidade presente, inventar uma sociedade ideal 

fora do espaço atual. Afinal, o sujeito não pode conhecer todos os fenómenos, mas pode 

superar os limites do entendimento. A razão enquanto condição de possibilidade do 

conhecimento conduz o sujeito transcendental ao limite dos fenómenos. Ao tocar no 

limite, o sujeito consegue dar sentido às ideias que superam o seu próprio ser. Do 

reconhecimento da finitude nasce o desejo de compreender todas as coisas, que motiva 

                                                             
16  “Nos séculos XIX e XX, a palavra [utopia] enriqueceu-se com novos sentidos e novas ambiguidades. 

(…) Os Fourier e Saint-Simon, os Enfantin e Considérant, qualificados de utopistas notórios e sonhadores 

sociais, nunca escreveram narrativas de viagens imaginárias nem tão-pouco propuseram sonhos de 

governo. Já não se trata de ‘ficcionar’, de imaginar ilhas longínquas habitadas por povos ideais. As visões 
de sociedades ideais com que eles avançam são apresentadas como outras tantas consequências de teorias 

sociais, como verdades cientificamente fundamentadas. (…) Encontra-se em Marx e Engels, e 

posteriormente em toda a tradição marxista, uma oposição clara entre utopia e ciência ou, mais 

exactamente, entre socialismo utópico / socialismo científico. (…) Por um lado, as utopias são 

consideradas como pressentimentos ou prefigurações de um saber; são ideias que adquiriram, com o 

marxismo, o estatuto de uma ciência. O socialismo cientifico, escreve Engels, aproveitou, superando-as, 

as obras de Saint-Simon, Fourier e Owen (…) que anteciparam genialmente numerosas ideias que hoje 

demonstramos serem cientificamente exactas. (…) A teoria de Marx está, pois, para as ‘fantasias’ dos 

utopistas como a química está para a alquimia e a astronomia para a astrologia. (…) O socialismo 

‘científico’ define-se assim, relativamente às utopias, como continuidade e ruptura ao mesmo tempo. 

Continuidade porquanto faz suas ideias, imagens e valores em que se reconhece e que, por conseguinte, 
reconhece como cientificamente válidos; mas ruptura também, porquanto se opõe às utopias como o uno 

se opõe ao múltiplo. Havia vários socialismos utópicos, mas apenas pode existir um socialismo 

científico” (Einaudi, 1989, pp. 348-350).   

 “A descrição fantástica da sociedade futura brota _ num tempo em que o proletariado ainda está 

sumamente pouco desenvolvido, e por isso, apreende a sua própria posição de um modo ainda fantástico 

_ da sua primeira aspiração, cheia de imagens vagas, de uma reconfiguração geral da sociedade” (Marx, 

1997, p. 49). 
17 Falar em valoração negativa da utopia é remeter para uma visão unidimensional onde a utopia é 

sinónimo de quimera, fantasia, ideal irrealizável.  
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o próprio ato de conhecer: é preciso pensar para conhecer os limites do conhecimento, 

pensar o que não pode ser conhecido para determinar os objetos da experiência 

possível.
18

 A utopia é condição da própria ciência, permitindo a passagem da ciência 

normal para a ciência extraordinária.
19

 Pois é, sobretudo, fragmentação, distorção e 

                                                             
18 O homem não pode conhecer todos os objetos, mas pode aproximar-se de ideias que o ultrapassam. O 

conhecimento é limitado na medida em que as coisas em si mesmas são incognoscíveis. O sujeito só tem 

acesso ao fenómeno (representação da realidade) e não ao númeno (realidade em si mesma). Como 

explica Kant: “…o entendimento só pode fazer um uso empírico e nunca um uso transcendental (…) O 

uso transcendental de um conceito, em qualquer princípio, consiste em referi-lo a coisas em geral e em si; 

é empírico, porém, o uso que se refere simplesmente aos fenómenos, ou seja, a objectos de uma 

experiência possível” (2008, p. 259). Todavia, aquilo que não pode ser conhecido pode ser refletido. Por 

exemplo, não é possível demonstrar a existência de Deus muito embora seja possível conceber a ideia de 

Deus mediante a razão que fundamenta toda e qualquer conjetura acerca da totalidade do real. A reflexão 

tem um papel fundamental no que se refere à produção científica na medida em que leva o sujeito a 

superar a realidade dada, o seu próprio ser. Como afirma Kant: “A reflexão (…) é o estado de espírito em 

que, antes de mais, nos dispomos a descobrir as condições subjectivas pelas quais podemos chegar a 
conceitos” (ibidem, p. 274). Kant fala-nos de três faculdades a partir das quais atingimos a ciência: a 

sensibilidade, o entendimento e a razão. A sensibilidade consiste na faculdade de ser afetado, de receber 

as representações do objeto. O entendimento é a faculdade a partir da qual produzimos as representações 

do objeto. Como esclarece Kant: “Se chamarmos sensibilidade à recetividade do nosso espírito em 

receber representações na medida em que de algum modo é afetado, o entendimento é, em contrapartida, 

a capacidade de produzir representações ou a espontaneidade do conhecimento. (…) Nenhuma destas 

qualidades tem primazia sobre a outra. Sem a sensibilidade, nenhum objeto nos seria dado; sem o 

entendimento, nenhum seria pensado. Pensamentos sem conteúdos são vazios; intuições sem conceitos 

são cegas” (ibidem, pp. 88-89). A razão é a faculdade a partir da qual reconduzimos à unidade as regras 

do entendimento, determinando os objetos da experiência possível. Como afirma Kant: “…a razão 

relaciona-se apenas com o uso do entendimento (…) para lhe prescrever a orientação para uma certa 
unidade, de que o entendimento não possui qualquer conceito e que aspira a reunir, num todo absoluto, 

todos os actos do entendimento com respeito a cada objecto. Eis porque o uso objectivo dos conceitos 

puros da razão é sempre transcendente, enquanto o dos conceitos puros do entendimento deverá, por sua 

natureza, ser sempre imanente, porque se restringe simplesmente à experiência possível” (ibidem, pp. 

316-317). A razão permite a especulação, que suscita a própria investigação científica pela demarcação 

dos limites da experiência possível. A consciência da incompletude humana motiva, pois, o 

conhecimento. Como esclarece Kant: “A consciência da minha ignorância (se esta ignorância não é, ao 

mesmo tempo, reconhecida como necessária), em vez de pôr termo às minhas investigações é, pelo 

contrário, a verdadeira causa que as suscita. Toda a ignorância ou diz respeito às coisas ou à determinação 

e aos limites do meu conhecimento” (ibidem, p. 608). Devemos admitir que o sujeito é transcendental na 

medida em que conhece aquilo que é cognoscível da natureza usando fatores a priori e age livremente no 
mundo sem ser condicionado pelas leis de causalidade da natureza. Como afirma Kant: “Ora como a 

proposição eu penso (considerada problematicamente) contém a forma de todo o juízo do entendimento 

em geral (…) as conclusões extraídas dessa proposição só podem conter um uso simplesmente 

transcendental do entendimento, que exclui qualquer ingerência da experiência (…) Segui-lo-emos, pois, 

com olhar crítico (…) sem nunca romper a continuidade do desenvolvimento” (ibidem, p. 331). 
19

 A ciência normal consiste numa fase da ciência caracterizada pela adequação das investigações 

científicas ao paradigma em vigor enquanto a ciência extraordinária constitui a fase da construção de um 

novo paradigma capaz de resolver as anomalias não resolvidas pelo paradigma anterior. Como afirma 

Thomas Kuhn: “...‘ciência normal’ significa a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações 
científicas passadas. Essas realizações são reconhecidas durante algum tempo por alguma comunidade 

científica específica como proporcionando os fundamentos para sua prática posterior” (2003, p. 29), 

sendo que “…a prática científica normal de solucionar puzzles pode levar, e leva de facto, ao 

reconhecimento e isolamento de uma anomalia. Um reconhecimento dessa natureza é, penso eu, pré-

condição (…) para todas as inovações fundamentais da teoria científica. Depois de um primeiro 

paradigma ter sido alcançado, uma quebra nas regras do pré-estabelecido é o prelúdio habitual para uma 

inovação científica importante” (1979, p. 68). O paradigma deverá, aqui, ser entendido como conjunto de 

teorias, metodologias e instrumentos científicos, bem como, uma conceção geral sobre o mundo, que 

funciona como padrão ou modelo de toda e qualquer investigação científica. Como esclarece o filósofo: 
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disrupção relativamente ao real e, por isso, caminha no sentido inverso ao 

desenvolvimento de paradigmas, ou seja, em direção à inovação. A utopia é, por vezes, 

a única alternativa para resolver situações de crise uma vez que o avanço da ciência e da 

humanidade em geral depende da destruição de categorias referenciais do presente e de 

um pensar radicalmente outro.  

A utopia opõe-se à ideologia que compreende o sistema de ideias e de valores 

que rege a sociedade vigente, tendendo para um certo imobilismo e, portanto, uma falsa 

consciência da realidade, que retira possibilidades de ser e estar no mundo. A função da 

ideologia consiste, sobretudo, em preservar a identidade enquanto a utopia é 

reivindicação do direito a pensar, a sentir e a criar no sentido de destruir o status quo e 

renovar, radicalmente, a identidade individual e coletiva.
20

 A utopia apresenta-se como 

alternativa ao poder na medida em que constrói a humanidade para lá dos limites do 

mundo real, afastando-se das pseudoevidências do presente. Não termina na ausência de 

sentido, pois encerra a construção de uma sociedade mais perfeita que é possível do 

ponto de vista lógico. Só aparentemente se liga ao mundo das impossibilidades visto 

que é omnipresente.
21

    

É de notar que há uma oscilação entre a ideologia e a utopia na medida em que o 

imaginário social contém, necessariamente, uma forma construtiva e uma forma 

destrutiva no sentido de aprovar e atacar uma determinada ordem social. A ideologia 

enquanto conjunto de teorias que se adequam aos modos de vida da sociedade vigente é, 

                                                                                                                                                                                   
“…considero ‘paradigmas’ as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum 

tempo, oferecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência” 

(2003, p. 13). A passagem da ciência normal para a ciência extraordinária implica a constatação de uma 

crise, isto é, de uma acumulação excessiva de anomalias que já não podem ser ignoradas. Como explica 
Kuhn, “...as crises são uma pré-condição necessária para a emergência de novas teorias...” (ibidem, p. 

101). A crise só acaba quando o paradigma existente é substituído por um novo paradigma, que reformula 

os problemas, as metodologias e os instrumentos da atividade científica, dando origem a uma nova e 

radical visão do mundo capaz de explicar a totalidade dos fenómenos. A esta substituição de um 

paradigma por outro chamamos revolução científica. Como afirma Kuhn: “...consideraremos revoluções 

científicas aqueles episódios de desenvolvimento não cumulativo nos quais um paradigma mais antigo é 

total ou parcialmente substituído por um novo, incompatível com o anterior” (ibidem, p. 125). 
20 Karl Mannheim defende a oposição entre ideologia e utopia, valorizando a dimensão crítica da utopia 

enquanto reconstrução da identidade humana. O pensador considera que a ideologia tende a conservar a 

identidade, tendendo para o imobilismo, a uniformidade e o conformismo ao passo que a utopia consiste 

numa reconstrução do humano que permite o progresso, a pluralidade e a diversidade. Como esclarece 
Mannheim: “Cualquier período histórico ha contenido ideas que transcendían el orden existente, pero no 

funcionaban propriamente como utopías: eran más bien ideologías adecuadas a aquella etapa de la 

existencia, ya que se integraban armoniosa y orgánicamente en la concepción del mundo característica de 

ese período (es decir, que no ofrecían posibilidades revolucionarias) (…) Las ideologías son las ideas que 

transcienden la situación y que nunca lograron, de hecho, realizar su contenido virtual. Aunque a menudo 

se convierten en los motivos bien intencionados de la conducta del individuo (…) Las utopías 

transcienden también la situación social, pues orientan la conducta hacia elementos que no contiene la 

situación, tal como se halla realizada en determinada época” (1993, pp. 169-172). 
21 “…es posible que las utopias de hoy se conviertan en las realidades de mañana…” (ibidem, p. 178). 
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sobretudo, preservação de identidade e tende para a reprodução social. A utopia 

enquanto exploração dos possíveis rompe com a prevalência do ser e apresenta-se como 

conquista da alteridade. Por outras palavras, a imaginação pode preservar imagens que 

continuam a realidade presente ou criar novas imagens, sendo que a ideologia é 

distorção, legitimação do poder e identificação e a utopia por contraposição ficção, 

alternativa ao poder e exploração de possíveis.
22

 A utopia tende a aniquilar-se a si 

mesma uma vez que se vai enraizando no quotidiano, sendo que a realização da 

sociedade mais perfeita significa o fim da utopia a que se segue o desenvolvimento de 

uma qualquer ideologia. Esta evolução é necessária tal como a nossa relação com o 

mundo se baseia no espanto: 

 
 

“…temos de tentar curar a doença da utopia com aquilo que é saudável na ideologia _ o 

seu elemento de identidade, que é, mais um vez, uma função fundamental da vida _ e tentar 

curar a rigidez, a petrificação, das ideologias com o elemento utópico. (…) Não podemos 

eliminar da ética social o elemento de risco. Apostamos num certo conjunto de valores e 

tentamos depois ser consistentes com eles; a verificação é pois uma questão de toda a nossa 

vida” (Ricoeur, 1991, p. 504). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                             
22 “Tal como a ideologia opera a três níveis _ distorção, legitimação e identificação _ também a utopia 

funciona a três níveis. Primeiro, onde a ideologia é distorção, a utopia é o imaginário _ o completamente 
irrealizável. O imaginário toca as raias da loucura. (…) Segundo, onde a ideologia é legitimação, a utopia 

é uma alternativa ao poder presente. Tanto pode ser uma alternativa ao poder como uma forma alternativa 

de poder. (…) A um terceiro nível, tal como a melhor função da ideologia é preservar a identidade de uma 

pessoa ou grupo, a melhor função da utopia é a exploração do possível (…) esta polaridade entre a 

ideologia e a utopia pode exemplificar os dois lados da imaginação. Uma das funções da imaginação é 

certamente preservar as coisas por meio de retratos e imagens. (…) A imagem continua a identidade, 

enquanto a ficção diz uma outra coisa. Assim, pode ser a própria dialéctica da imaginação o que está em 

acção aqui, na relação entre imagem e ficção, e no domínio social entre ideologia e utopia” (Ricoeur, 

1991, pp. 501-502). 
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 Segunda parte – utopia e educação 

 

Toda a vitória humana há-de ser reconciliação, 

reencontro de uma amizade perdida, reafirmação 

depois de um desastre em que o homem foi a vítima; 

vitória em que não poderia existir humilhação do 

contrário, porque já não seria vitória, isto é, glória 

para o homem. 

 
               Metáfora do coração e outros escritos, María Zambrano 

 

 

1. Paul Ricoeur: utopia como conquista da alteridade 

Paul Ricoeur fala-nos de uma dialética finito/infinito para definir a identidade 

humana, relacionando-a com a utopia. Para o filósofo o ser humano é inacabado, 

indeterminado e limitado e, ao mesmo tempo, consciente da sua incompletude e 

finitude, o que motiva a produção cultural e o desenvolvimento da história. É um ser de 

possibilidades e em possibilidades que se projeta para além de si mesmo em busca de 

outros tempos e outros espaços. Assim, a utopia faz parte da sua identidade. O ser 

humano dirige-se para a construção de sociedades mais perfeitas através da invenção de 

mundos fora do espaço atual. Procura fazer coincidir o ser com o dever-ser. A utopia 

enquanto exploração de possíveis revela o nosso desejo de ser mais,
23

 ser tudo, 

descobrir todos os enigmas do universo e ultrapassar os limites do mundo real. Pois 

encerra uma forma de pensar que nos abre ao infinito, sendo que a vida humana corre, 

necessariamente, no sentido da mudança: a história só se repete para quem não a 

conhece.  

A utopia apresenta-se como ideal para o qual nos dirigimos.
24

 A sua capacidade 

de descontextualização e recontextualização permite olhar para o futuro como novidade, 

                                                             
23 Podemos contrastar o ser mais com o ter mais. Ser mais significa um avanço espiritual, um 

aperfeiçoamento antropológico ao passo que ter mais significa a conquista de bens materiais ou a 

preservação do corpo desligado de fenómenos mentais. O ser mais articula-se, sobretudo, com a vida 

humana no sentido em que a consciência da finitude e da incompletude faz parte da natureza do ser 

humano, que procura superar os limites do mundo real. O ter mais enquanto disposição para a matéria 

pode ligar-se à sobrevivência uma vez que esta não contém nada específico dos homens. 
24

 “Os símbolos dominantes da nossa identidade derivam, não só do nosso presente e do nosso passado, 

como também das nossas expectativas do futuro. Faz parte da nossa identidade estar aberta a surpresas, a 

novos encontros. Aquilo a que chamo a identidade de uma comunidade ou de um indivíduo é também 

uma identidade prospectiva. A identidade está em suspenso. Assim, o elemento utópico é, em última 

análise, uma componente da identidade. Aquilo que chamamos a nós próprios é também aquilo que 

esperamos e aquilo que, não obstante, não somos” (idem, ibidem, p. 503). 
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rutura em relação ao presente.
25

 A utopia nunca é completamente realizada na medida 

em que encerra horizontes de divergência em relação ao presente e tende para a 

construção de mundos perfeitos num tempo que é devir.
26

 Serve o propósito de 

reconfigurar a identidade humana de modo profundo, desmascarando o óbvio.
27

 Situa-

se, assim, entre o realizável e o impossível: é impossível de realizar no seio da ordem 

existente, mas constitui uma possibilidade real a efetivar no futuro. Costuma, pois, estar 

associada a momentos de crise ou uma qualquer situação de privação que não pode ser 

reparada a partir da ordem vigente.
28

 A sua ligação ao absurdo é, todavia, aparente na 

medida em que a superação da realidade presente tem como finalidade descobrir um 

rumo digno para a humanidade, que não passa necessariamente pela lógica da ação 

imediata.
29

  

O valor da utopia não está na sua realização como acontecimento, mas antes na 

mudança de pensamento que dinamiza a marcha da própria vida.
30

 Ricoeur fala-nos, 

precisamente, da importância da construção de metas para a revitalização do 

pensamento e da cultura, privilegiando o pensamento utópico como forma de romper 

com a mesmidade, a reprodução social e o mutismo.
31

 Na sua perspetiva, a ideologia 

enquanto preservação da identidade constitui uma imagem distorcida da realidade, 

porque não mostra as possibilidades reais do nosso ser, isto é, os valores e os ideais a 

que nos podemos dirigir. Pelo contrário, a utopia permite criar novos horizontes de 

sentido pela invenção de cenários virtuais que superam os limites do mundo real para 

                                                             
25 “As ficções são interessantes, não só quando são simples sonhos fora da realidade, mas também quando 

dão forma a uma nova realidade. (…) Toda a ideologia repete o que existe, justificando-o, fornecendo-lhe 

portanto uma imagem _ uma imagem distorcida _ do que existe. A utopia, por outro lado, possui o poder 

ficcional de redescrever a vida” (idem, ibidem, p. 501). 
26 “…a utopia é sempre uma tentativa de substituir o poder por uma outra coisa qualquer. Ao mesmo 

tempo, esta transferência de poder na utopia é meramente declarada; não é avançado nenhum meio 

prático para a implementação do sonho” (idem, ibidem, p. 472). 
27

 “O resultado de ler uma utopia é que ela põe em questão o que existe presentemente; faz que o mundo 

actual pareça estranho. Geralmente, somos tentados a dizer que não podemos viver de maneira diferente 

daquela que vivemos agora. Mas a utopia introduz um sentido de dúvida que abala o óbvio” (idem, 

ibidem, pp. 487-488). 
28

 “Numa altura em que tudo é bloqueado por sistemas que falharam, mas que não podem ser batidos (…) 

a utopia é o nosso recurso. Pode ser um escape, mas é também a arma da crítica. Pode ser que existam 

tempos particulares que peçam utopias” (idem, ibidem, p. 488). 
29 “…todas as utopias têm a ambiguidade de pretender ser realizáveis, mas de ser, ao mesmo tempo, obras 

do imaginário, do impossível” (idem, ibidem, p. 490). 
30

 “…uma utopia é não só um sonho, mas um sonho que se quer realizado. Dirige-se para a realidade; 

abala a realidade. A intenção da utopia é decerto mudar as coisas e, por conseguinte, não podemos dizer 

(…) que é apenas uma maneira de interpretar o mundo e não de o mudar. Pelo contrário, o ímpeto da 

utopia vai no sentido de mudar a realidade” (idem, ibidem, p. 473). 
31 “Se chamarmos ideologia à falsa consciência da nossa situação real, podemos imaginar uma sociedade 

sem ideologia. Não podemos contudo imaginar uma sociedade sem utopia, porque seria uma sociedade 

sem metas” (idem, ibidem, p. 464). 



20 
 

realizar as nossas ambições; dando ao homem a possibilidade de ser completo pela 

indagação de si mesmo num jogo de espelhos entre o finito e o infinito, a ficção e a 

realidade, a razão e a loucura, o bem e o mal. A utopia encerra um limiar de uma 

humanidade mais plena, sendo que o facto de ser presença através do discurso não lhe 

retira qualquer importância ao nível da dinamização da realidade social. “É absurdo pôr 

de lado a utopia sob pretexto de que esta existe apenas no papel. Como resposta basta 

lembrar que se pode dizer exactamente a mesma coisa de um projecto arquitectónico, e 

as casas nunca sofreram com isso” (Mumford, 2007, p. 31).  

 

 

2. Ërnst Bloch: utopia e esperança 

Bloch defende uma teoria sistemática da esperança que é útil para compreender 

o valor da utopia na construção da identidade humana. Segundo o filósofo, a natureza 

está em constante desenvolvimento e a vida e a esperança formam um todo irredutível. 

Não há vida sem esperança e não há esperança sem vida. A esperança é a essência do 

ser e, por isso, a transformação é própria do universo e a transcendência relativamente 

ao status-quo faz parte do ser humano. Não é uma essência abstrata nem uma estrutura 

meramente psicológica da identidade humana, mas antes uma prática social na medida 

em que transforma, efetivamente, o mundo. Esta definição permite escapar à ideia 

segundo a qual o futuro é, simplesmente, aguardado (sem ter em conta a realidade 

presente). A esperança entendida como estrutura do próprio ser e, nomeadamente, 

estrutura interna do homem permite ter em atenção as forças internas do sujeito tais 

como as crenças, os desejos, os medos, as expectativas, as paixões e os sonhos. No 

fundo, conceber o homem como ser de realidades e de irrealidades que transita entre o 

mundo físico e o mundo intelectual, ativamente.
32

  

Para Bloch a utopia fundamenta-se no sentimento de esperança,
33

 que conduz o 

homem a si mesmo no sentido da consciencialização histórica.
34

 O homem não é, 

                                                             
32 Bloch fala-nos de uma “esperança compreendida em termos dialéctico-materialistas…” (2005a, p. 20) 

para designar a espera de um evento, que acreditamos ser realizável no futuro. Esta espera implica uma 

atitude ativa por parte do sujeito, como verificaremos adiante.  
33

 “…a função utópica é (…) a única que é digna de permanecer: uma função transcendente sem 

transcendência. Seu esteio e correlato é o processo que ainda não resultou no seu conteúdo mais 

imanente, o qual está sempre a caminho de se realizar – logo, o qual existe, ele próprio, em esperança e 

em intuição objetiva do que-ainda-não-veio-a-ser como de algo que ainda-não-se-tornou-bom” (ibidem, p. 

144). 
34 Por consciencialização histórica entendo o fenómeno de trazer à consciência o ser e o vir-a-ser. Trata-

se de acolher as recordações do passado e as coisas tal como são no tempo presente, tendo em conta as 

possibilidades do ser no futuro. A dimensão histórica do homem é encarada de duas formas distintas: por 
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totalmente, determinado pela natureza. Pelo contrário, tem a capacidade de transformar 

o mundo, vislumbrando o sonho como uma forma de privação.
35

  Ante os limites do 

mundo real, conceber novos horizontes de sentido como forma de contraposição às 

categorias referenciais da ordem existente. Criticar a realidade presente num momento 

em que não é possível construir meios práticos para a vencer. Permanecer contra a 

ordem social vigente, ideologias dominantes e totalitarismos, correndo o risco de mudar 

radicalmente a história ou perder-se na solidão. Ser a cada instante um pouco mais, mais 

do que aquilo que é, dirigindo o olhar para o futuro entendido como conjunto indefinido 

de possibilidades.
36

 

O sujeito não pode viver como se não tivesse medos, desejos, expectativas e 

sonhos na medida em que pensar é criar, transformar e resistir.
37

 A esperança de 

construir um mundo melhor onde reina a verdade, o bem e o belo perdura no tempo, 

fazendo mundo. O ser (tudo o que há) é tarefa a realizar-se até ao infinito, constante 

abertura a novos sentidos, a outras formas de habitar o mundo e perspetivar a nossa 

identidade. A esperança funciona como força dinamizadora do sonho pela qual nos 

projetamos no tempo e recriamos a identidade individual e coletiva, antecipando um 

futuro que ainda não é. A sua ligação à utopia está relacionada com a possibilidade 

inesgotável do homem mudar de rumo. Somos, também, o que desejamos vir a ser e o 

modo como pretendemos percecionar o mundo. Vivemos numa espécie de limbo entre 

as recordações do passado e o conjunto indefinível de possibilidades a realizar no futuro 

de tal modo que o sonho não é, apenas, obra do imaginário que fica fora da realidade, 

mas antes um mundo em construção.
38

  

A esperança não se traduz numa atitude passiva do sujeito. A nossa 

determinação para construir uma humanidade mais plena é presença no mundo, sendo 

que em situações de crise resta-nos dirigir o olhar para o que não existe (ainda) e 

revolucionar o mundo, transmitindo metas adequadas para a realização de uma 

                                                                                                                                                                                   
um lado, o homem é influenciado pelas circunstâncias que o rodeiam num espaço e num tempo concretos 

e, por outro lado, agente ativo na construção da história.  
35

 O sonho é obra do imaginário ligado ao vir-a-ser, que nos faz transitar entre o passado e o futuro. O 

sonho encerra aquilo que desejamos ser e dever ser. Bloch fala-nos em sonhos diurnos “…que contêm um 

futuro autêntico, rumam para (…) o campo utópico ou daquilo que não veio a ser…” (ibidem, p. 114). 
36

 “O homem é alguém que ainda tem muito pela frente. No seu trabalho e através dele, ele é 

constantemente remodelado” (ibidem, p. 243). 
37 “Pensar significa transpor…” (ibidem, p. 14). 
38

 “A consciência utópica quer (…) atravessar a escuridão bem próxima do instante que acabou de ser 

vivido, em que todo o devir [Seiende] está à deriva e oculto de si mesmo. (...) O ainda-não-consciente 

comunica-se e interage com o que-ainda-não-veio-a-ser, mais especificamente com o que está surgindo na 

história e no mundo. (...) cuja solução ela mesma está em processo e a caminho” (ibidem, p. 23). 



22 
 

comunidade perfeita. Não podemos desligar o sentimento de esperança da própria vida, 

porque temos a capacidade de acolher a promessa de um futuro diferente da realidade 

presente, esperando o momento apropriado para a sua realização. A realização de um 

determinado projeto só depende do nosso otimismo militante.
39

 O sonho, a utopia e as 

nossas ambições em geral podem concretizar-se ou durar no tempo. Os seus contornos 

no mundo real são um mistério.
40

 Porém dependem sempre de uma posição ativa do 

sujeito que olha o futuro como o ainda-não da história.
41

 A esperança deve, assim, ser 

orientada pela razão,
42

 tendo em conta a necessidade de acreditar na concretização da 

utopia. A mudança da ordem social não pode ser desvinculada de um determinado 

conjunto de circunstâncias históricas que permitem transitar da mudança de pensamento 

para os acontecimentos. Importa olhar para o futuro com esperança de que as crenças, 

os desejos, os sonhos, os projetos e as utopias tenham repercussões no mundo real.
43

 

Afinal, não há mudança sem esperança nem esperança sem mudança: é na prática que se 

comprova o sentimento de esperança.
44

 

A esperança não se esgota na concretização de um determinado projeto, sonho 

ou utopia. O fundamento da esperança está na necessidade de combater a ausência de 

sentido, a privação e a reprodução social, sendo que o desejo de superar o mundo atual 

não acaba. O olhar sobre o futuro não dispensa a análise das circunstâncias histórico-

sociais, mas não se limita a acolher o passado no sentido de prolongar a ordem 

existente. A maior força da esperança está no estímulo constante para a renovação do 

homem que se apresenta inconformado com a finitude e a incompletude do seu ser, 

procurando superar-se a si mesmo e caminhar em direção à justiça.
45

 Note-se que não 

há, aqui, uma preferência em relação à interioridade do sujeito em detrimento dos 

eventos do mundo exterior, mas apenas o reconhecimento de que a esperança ganha 

                                                             
39

 “…a postura (…) de trabalho e ação concretamente mediada, chama-se otimismo militante” (ibidem, p. 

197). 
40 “Problema que se alarga sobre os seus próprios dados, que os invade ou se ultrapassa por si mesmo 

como simples problema” (Lobo, 1996, p. 109). 
41 “…a vida se chama amanhã; o mundo, lugar para nós” (Bloch, 2005a, p. 118). 
42

 “…a razão não consegue florescer sem a esperança, a esperança não consegue falar sem a razão…” 

(Bloch, 2005c, p. 453). 
43

 “…futuro que é iluminado de forma materialista-histórica sob e a partir do passado e da atualidade, 

portanto, das tendências atuantes e persistentes, a fim de ser dessa maneira um futuro conscientemente 

moldável” (Bloch, 2005b, pp. 175-176). 
44

 “…é na prática que o homem tem de demonstrar a verdade, isto é, a realidade e o poder, a imanência de 

seu pensamento” (Bloch, 2005a, p. 265). 
45

 “…engajar-se no pensamento do que é justo é uma determinação que precisa persistir mais do que 

nunca” (idem, ibidem, p. 174). 
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sentido a partir do otimismo militante do sujeito enquanto impulso para a mudança, que 

está na origem das transformações concretas do universo.
46

   

 

 

3. Paulo Freire: educação, esperança e utopia 

 

3.1 Pressupostos gerais da conceção de educação de Paulo Freire 

Paulo Freire tem como ponto de partida para pensar a educação uma conceção 

não determinista do ser humano.
47

 Para o pedagogo o ser humano é o único ser 

consciente da finitude e da incompletude capaz de percecionar a vida como um conjunto 

indefinido de possibilidades.
48

 O único ser que se inquieta e projeta num futuro que 

ainda não é, sabendo que a vida tem em si mesma uma possibilidade que torna todas as 

possibilidades impossíveis: a morte. A consciência de que somos seres para a morte 

leva-nos a considerar a necessidade de situar os nossos desejos e os nossos sonhos no 

tempo para permitir a elaboração de planos de ação em termos concretos, isto é, a sua 

realização no mundo real.  

A história não está determinada a priori e demanda um olhar atento sobre o 

passado, o presente e o futuro. O respeito pelo património da humanidade não significa 

o esforço por manter toda e qualquer tradição. Pelo contrário, honrar os nossos 

antepassados implica ajuizar sobre as tradições que constituem o presente no sentido de 

estabelecer a fronteira entre o que deve continuar a ser preservado e o que deve ser 

destruído. Ousar pensar e arriscar mudar o curso dos acontecimentos. A própria 

natureza humana demanda a reivindicação do direito à diferença na medida em que o 

que nos caracteriza é a disponibilidade para ser afetado pelo outro,
49

 de dialogar e criar 

                                                             
46

 “…ela [esperança] sempre foi um motor da história” (ibidem, p. 430). 
47 “Num sentido restrito, a educação designa a influência de uma geração sobre as crianças, os jovens ou 

os adultos para deles fazer seres inseridos numa dada sociedade” (Dicionário de Pedagogia, 2001, p. 

167).  
48 “Não haveria educação se o homem fosse um ser acabado. O homem pergunta-se: quem sou? de onde 

venho? onde posso estar? O homem pode refletir sobre si mesmo e colocar-se num determinado 
momento, numa certa realidade: é um ser na busca constante de ser mais e, como pode fazer esta auto-

reflexão, pode descobrir-se como um ser inacabado, que está em constante busca. Eis aqui a raiz da 

educação. (…) a busca deve ser algo e traduzir-se em ser mais: é uma busca permanente de ‘si mesmo’ 

(…) deve ser feita com outros que também procuram ser mais e em comunhão com outras consciências, 

caso contrário se faria de umas consciências, objetos de outras. Seria ‘coisificar’ as consciências” (Freire, 

1979, p. 14). 
49 “O outro é o nosso espelho, é nele que nos vemos, nos descobrimos e nos exploramos a nós próprios. O 

outro permite-nos descobrir, no nosso foro íntimo, as representações de nós próprios e, assim, 

desenvolver uma consciência de nós. É devido a esta dependência do homem perante os outros seres 
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culturas. O futuro jamais pode ser concebido como uma consequência histórico-social 

que transcende a nossa existência. Somos um todo irredutível com o mundo, ou seja, 

fazemos parte da realidade social onde nos movemos de tal modo que a podemos 

alterar.
50

  

 

3.2 Da esperança 

A esperança é própria do homem que consegue deslocar-se do ser ao dever ser 

para cumprir a sua humanidade. Ou seja, assumir a responsabilidade das suas ações 

eticamente e politicamente, tendo como pressuposto a ideia de que o mundo transforma-

se a cada instante, a cada gesto. Paulo Freire, em semelhança com Bloch, não identifica 

a esperança com a fé ou a crença. Na perspetiva do pedagogo, a esperança é constitutiva 

do próprio ser humano, que supera a sua fragilidade biológica através da educação. O 

futuro não pode ser, simplesmente, aguardado. Os eventos do mundo não estão 

determinados a priori em função de um quadro social e político que antecede e 

transcende a nossa presença no mundo. Há uma continuidade entre o eu e a marcha da 

história. Ser-se humano é dialogar com o outro, ensinar e aprender, tomando os 

condicionamentos biológicos, históricos, culturais, sociais e políticos como um ponto de 

partida. Toda e qualquer visão fatalista da história radica em desumanização na medida 

em que faz parte da própria essência do homem recusar as amarras do destino e superar 

o seu próprio ser.
51

  

Não se trata, aqui, de fundamentar a esperança num quadro ontológico onde a 

construção de expectativas, projetos e utopias surge como uma disposição natural, 

biológica. O que se pretende é assumir a esperança como um princípio antropológico e, 

                                                                                                                                                                                   
humanos e as suas representações que a realidade humana é uma realidade social” (Dicionário de 

Filosofia da Educação, 2006, p. 258). 
50 “Como um ser incompleto e consciente de sua incompletude (…) o homem é um ser da busca 

permanente. Não poderia haver homem sem busca do mesmo modo como não haveria busca sem mundo. 

Homem e mundo (…) estão em constante interacção, implicando-se mutuamente. (…) como não há 

homem sem mundo, o ponto de partida da busca se encontra no homem-mundo, isto é, no homem em 

suas relações com o mundo e com os outros. No homem em seu aqui e seu agora. (…) quanto mais 

conhecer, criticamente, as condições concretas, objetivas, de seu aqui e do seu agora, de sua realidade, 

mais poderá realizar a busca, mediante a transformação da realidade (…) Quanto mais inserido, e não 

puramente adaptado à realidade concreta, mais se tornará sujeito das modificações, mais se afirmará 

como um ser de opções” (Freire, 1974, pp. 9-12). 
51

 “A esperança faz parte da natureza humana. Seria uma contradição se, inacabado e consciente do 

inacabamento, primeiro, o ser humano não se inscrevesse ou não se achasse predisposto a participar de 

um movimento constante de busca e, segundo, se buscasse sem esperança. A desesperança é a negação da 

esperança. A esperança é uma espécie de ímpeto natural possível e necessário, desesperança é o aborto 

deste ímpeto. A esperança é um condimento indispensável à experiência histórica. Sem ela não haveria 

história, mas puro determinismo. Só há história onde há tempo problematizado e não pré-dado. A 

inexorabilidade do futuro é a negação da História” (Freire, 2006, p. 72). 
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ao mesmo tempo, a necessidade da educação. Definir a esperança como uma tomada de 

posição relativamente a algo, um modo de ser e estar no mundo e o ser humano como 

um ser em projeto inserido numa realidade em processo de maneira a reconhecer que 

existe um correlato entre o passado e o futuro que obriga a ver o espaço social como 

algo moldável que tanto pode condicionar o nosso comportamento como ser 

transformado por ele.  

Para Paulo Freire a esperança deve ser associada a ações concretas.
52

 Os sonhos 

só têm legitimidade quando não são construídos fora da realidade, o que não significa 

recusar a ficção, o virtual ou a subjetividade. Trata-se de admitir que a esperança deve 

estar aliada à razão, a imaginação ao conhecimento na medida em que a invenção de 

mundos fora do espaço atual é, por vezes, a única alternativa para construir uma 

humanidade mais plena. O sonho exprime uma qualquer privação da realidade presente, 

sendo que a verdade, o bem e o belo transcendem o tempo e o espaço.
53

 É preciso 

admitir que o homem só pode superar-se a si mesmo em confronto com a alteridade de 

tal modo que o que importa é a coerência entre o ideal de humanidade que constitui a 

nossa identidade e o trabalho, o esforço e a dedicação que desenvolvemos no sentido de 

realizar os nossos projetos, os nossos sonhos e as nossas utopias.
54

  

 

3.3 Educação e pedagogia 

A educação é, sobretudo, reflexão sobre o ideal de humanidade a alcançar, 

consciencialização da nossa dimensão ética e política numa realidade em processo, que 

implica o ir sendo quer do aluno, quer do professor. Toda a transmissão de saber é 

pedagógica na medida em que reflete uma determinada realidade humana, estórias de 

                                                             
52 “Enquanto necessidade ontológica a esperança precisa da prática para tornar-se concretude histórica. É 

por isso que não há esperança na pura espera (…) espera vã” (Freire, 1997, p. 11). 
53 “Sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também uma conotação da forma histórico-social 

de estar sendo de mulheres e homens. Faz parte da natureza humana que, dentro da história, se acha em 

permanente processo de tornar-se... Não há mudança sem sonho como não há sonho sem esperança...A 

compreensão da história como possibilidade e não determinismo seria ininteligível sem o sonho, assim 

como a concepção determinista se sente incompatível com ele e, por isso, o nega” (idem, ibidem, pp. 91-

92). 
54 “…virtude ou qualidade que gostaria de destacar é a virtude da coerência. Coerência entre o discurso 
que se fala e que anuncia a opção e a prática que deveria estar confirmando este discurso.  

Esta virtude enfatiza a necessidade de diminuir a distância entre o discurso e a prática (…) de tal maneira 

que em algum momento a prática seja discurso e o discurso seja prática. 

Obviamente que nesta busca de coerência, é necessário assinalar em primeiro lugar, que não é possível 

alcançar a coerência total, absoluta e em segundo lugar que se tal coerência absoluta existisse seria 

enfadonha. 

Imaginem vocês, alguém que vivesse de tal maneira a coerência que não teria a possibilidade de 

compreender o que é ser coerente, porque somente é coerente! 

Se necessita ser incoerente para transformar-se em coerente” (Freire, 1985, pp. 1-2).    
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vida, projetos, sonhos e expectativas. É inevitável a transmissão de uma imagem de 

homem a descobrir, explorar e recriar. Pois a realidade humana é uma realidade social, 

sendo que a docência e a discência cruzam-se de tal modo que não é possível aos 

intervenientes da prática educativa reduzirem-se a meros objetos de conhecimento. O 

professor toma consciência de si em relação com os alunos e os alunos reconhecem-se 

nas representações do professor e do grupo-turma.
55

 A educação tende, por natureza, 

para o diálogo, que revitaliza o real pelo confronto com a alteridade. A construção de 

uma humanidade mais plena implica conciliar o conservadorismo e a inovação, ou seja, 

conhecer o mundo tal como ele é e, ao mesmo tempo, estar disponível à mudança. As 

questões próprias da educação _ quem deve legislar sobre a educação?, quais devem ser 

os programas das disciplinas?, quais os valores que devem pautar a prática educativa? 

como deve ser a avaliação?, para quem devemos educar? _ devem ser objeto de reflexão 

constante.
56

  

 

3.4 Da utopia 

Para Paulo Freire a utopia é constituinte da identidade humana e remete para a 

educação na medida em que joga com o seu núcleo dinamizador mais profundo: o ideal 

de humanidade.
57

 A utopia enquanto experiência mental situada fora dos limites do 

mundo real oferece uma visão alternativa sobre o tipo de ser humano a formar e 

fundamenta a confiança no desenvolvimento da civilização.
58

 A utopia apresenta-se, 

ainda, como condição da própria educação enquanto única alternativa ao 

neoliberalismo. A realização da humanidade em toda a sua plenitude depende de uma 

reforma radical das sociedades modernas que têm como finalidade o crescimento 

económico em detrimento da própria vida.
59

 O crescimento da economia, bem como, os 

avanços científicos e tecnológicos não se traduzem na qualidade de vida de todos os 

                                                             
55 “…a neutralidade na educação é impossível (…) Isto quer dizer que não importa se como educadores 

somos ou não conscientes, a nossa actividade desenvolve-se ou para a libertação dos homens _ a sua 

humanização _ ou para a sua domesticação _o domínio sobre eles” (Freire, 1974, pp. 23-24).  
56 “Não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: há homens que, em comunhão buscam saber 

mais” (Freire, 1975, p. 116). 
57 “A directividade da prática educativa que a faz transbordar sempre de si mesma e perseguir um certo 
fim, um sonho, uma utopia, não permite sua neutralidade…” (Freire, 1993, p. 37). 
58 “…a Utopia toma corpo de menos distância e melhor desejo. Ela nos ajuda a todos a compreender o 

mundo como coisa inacabada…” (Freire e Nogueira, 1989, p. 43). 
59 “Não creio que as mulheres e homens do mundo, independentemente das suas opções políticas, mas 

sabendo-se e assumindo-se como mulheres e homens, como gente, não aprofundem o que hoje já existe 

como uma espécie de mal-estar que se generaliza em face da maldade neoliberal. Mal-estar que terminará 

por consolidar-se numa rebeldia nova em que a palavra crítica, o discurso humanista, o compromisso 

solidário, a denúncia veemente da negação do homem e da mulher e o anúncio de um mundo 

‘genteficado’ serão armas de incalculável alcance” (Freire, 2006, p. 128). 
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seres humanos. As classes dominantes, que correspondem a uma minoria com elevado 

poder económico, monopolizam os bens e os serviços para si mesmas. De tal modo, que 

a maior parte da população não tem acesso aos bens e aos serviços básicos tais como a 

alimentação, a habitação, a saúde, a cultura e a educação. A democracia acaba por ser 

aniquilada pelo capitalismo que intensifica as desigualdades sociais, impedindo a 

emergência de um diálogo plural sobre a sociedade civil. Podemos dizer que, por um 

lado, o capitalismo favorece as classes dominantes no sentido em que lhes permite ter 

mais, sendo que isto significa para as classes populares ser menos. Mas, por outro lado, 

não deixa de ser uma ameaça para as classes dominantes na medida em que oprimir é 

ser menos. Para sermos, plenamente, humanos temos de ser com o outro, superando os 

dualismos entre classes dominantes e classes populares. Não basta estar em contacto 

com o outro, aceitando-o na medida em que não é um intruso.
60

 É preciso comunicar e 

dialogar, como veremos adiante.  

 

3.5 Do conservadorismo à inovação 

A educação não pode confundir-se com a formação técnica,
61

 que prolonga a 

realidade presente. A reprodução social é condição necessária, mas não suficiente para 

ser-se humano. A prevalência da ordem social existente, a mesmidade e a mudez 

culminam na desumanização do homem, como verificamos anteriormente. Não basta a 

transmissão da cultura, dos saberes, das artes, das aquisições e dos valores. A 

reprodução duma sociedade constitui o começo da atividade educativa, uma primeira 

forma de socialização e não a totalidade do processo de ser-se humano. É preciso 

dialogar, ensinar e aprender, ser objeto e sujeito de conhecimento.
62

 A mais-valia da 

prática educativa não está na transmissão do conhecimento, mas antes na possibilidade 

de desenvolver as competências necessárias para a sua produção. Na verdade, é 

impossível a transferência do saber. O conhecimento é sempre uma construção ativa do 

sujeito, que exige diálogo. Dialogar não é o mesmo que demonstrar a opinião a outrem 

                                                             
60 “…os que estão proibidos de ser são ‘seres para outro’, os que assim o proíbem são falsos ‘seres para 

si’. Por isso, não podem ser autênticos sujeitos. Ninguém é, se proíbe que outros sejam” (Freire, 1974, p. 
9). 
61 “Não é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, quanto mais fora dela (…) É por isso 

que transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de 

fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu carácter formador. Se se respeita a natureza do 

ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando” (Freire, 2006, 

pp. 36-37).  
62 “…o homem (…) não pode se reduzir a um mero espectador da realidade, nem tão pouco a uma mera 

incidência da acção condutora de outros homens que o transformarão em ‘coisa’. Sua vocação ontológica, 

que ele deve tornar existência; é a do sujeito que opera e transforma o mundo” (Freire, 1974, p. 9). 
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de maneira a dar a conhecer as diferentes perspetivas em relação a um determinado 

assunto. Dialogar é estar perto do outro que nos é estranho, diferente de nós. Estar 

aberto à mudança, reconhecendo a outrem igual dignidade racional. Escutar, 

atentamente, outras perspetivas na esperança de aprender, crescer enquanto pessoas e 

criar algo novo.
63

 Afirmar com lealdade as nossas crenças, respeitando os valores 

democráticos.
64

 O diálogo exige reciprocidade.
65

 O ensino-aprendizagem não se encerra 

numa atitude passiva dos sujeitos envolvidos. Os esforços do professor de nada valem 

se o aluno não aprender. O sujeito de conhecimento é sempre um sujeito criador, que dá 

forma aos conteúdos transmitidos. O sucesso da aprendizagem está relacionado com o 

desenvolvimento da capacidade de reconstruir o que foi ensinado. De tal modo, que o 

educador só educa se refletir sobre a sua própria atividade, o que implica repensar, 

criticamente, os seus ensinamentos ao escutar as dúvidas, as preocupações e as 

expectativas dos seus educandos. Quem aprende transforma-se e ensina o outro a 

ensinar e quem educa reforma-se a si mesmo.
66

  

A educação depende de um jogo de forças entre a socialização e a libertação na 

medida em que não é possível sentir falta de um conhecimento que não se tem. A 

liberdade é sempre uma conquista que passa pela coação. É preciso conhecer o mundo 

tal como ele é para o transformar. O sujeito de conhecimento é um sujeito em processo 

que se aproxima, progressivamente, dos objetos. Não podemos falar de uma atitude 

natural investigadora. O espanto, a dúvida, o posicionamento crítico face ao mundo e a 

investigação é algo que se constrói, exigindo métodos, estratégias e instrumentos. A 

educação tem, necessariamente, uma dimensão conservadora: cabe àqueles que ensinam 

_ os que já sabem e viveram _ ajudar os principiantes na vida a ultrapassar as 

circunstâncias biológicas, históricas, culturais, sociais e políticas. É pela transmissão de 

uma sociedade que dispomos de um leque de possibilidades e de escolhas que permitem 

viver plenamente a liberdade. É preciso conhecer o mundo velho para criar um novo 

                                                             
63 “Falar e discursar ‘para’ termina sempre em falar ‘sobre’, que necessariamente significa ‘contra’. (…) 
A necessidade de perguntar é parte da natureza do homem. A ordem animal foi dominando o mundo e 

fazendo-se homem e mulher sobre o alicerce de perguntar e perguntar-se” (Freire, 1985, pp. 2-3). 
64 “…como escutar implica em falar também, o dever que temos de escutá-los [educandos] significa o 

direito que igualmente temos de falar-lhes” (idem, ibidem, p. 9). 
65 “Diálogo _ Hoje empregado, muitas vezes, no estilo pseudofilosófico com o sentido de relação 

recíproca” (Cuvillier, 1997, p. 61). 
66 “A tarefa do educador dialógico é, trabalhando em equipa interdisciplinar este universo temático, 

recolhido na investigação, devolvê-lo como problema, não como dissertação, aos homens de quem 

recebeu” (Freire, 1975, p. 146).   
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mundo.
67

 A educação deve ser encarada como um processo de relações intersubjetivas 

numa cumplicidade mútua entre educador e educando na medida em que o educador e o 

educando nunca se reduzem a meros objetos de conhecimento.
68

 Ou seja, quem ensina 

aprende a ensinar e quem é ensinado aprende. O ato de conhecer não tem fim e só 

depende da nossa curiosidade, humildade e abertura à mudança. 

A liberdade é, simultaneamente, meio e fim da educação. É pela educação que o 

ser humano combate as suas debilidades biológicas e integra o espaço social. O 

processo de socialização não depende, exclusivamente, da reprodução de tradições, 

hábitos e costumes. A adaptação ao meio envolvente exige progresso, isto é, a invenção 

de novos sistemas de pensamento e tecnologias. De tal modo, que é preciso libertar em 

cada indivíduo a sua humanidade, o seu génio particular. A educação libertadora move-

se no sentido da emancipação, o que implica aprender a aprender, ter um olhar crítico 

sobre as coisas e produzir conhecimento.
69

 O dever do educador consiste em 

desenvolver as potencialidades do aluno, facultando as condições necessárias para a 

investigação metódica e rigorosa. Ser um companheiro de viagem que se torna 

desnecessário no sentido em que deixa de impor a aprendizagem para fomentar o gosto 

de aprender, caminhando da heteronomia para a autonomia.
70

 Orientar o processo de 

ensino-aprendizagem, tendo em conta os saberes, as aquisições e os valores da ordem 

social existente e as crenças, os desejos, os sonhos, os projetos e as escolhas do aluno, 

que constituem um futuro possível. Respeitar os valores democráticos, estando 

disponível para a produção de um conhecimento que ainda-não-é.
71

  

                                                             
67 “…para transformar a realidade (…) é necessário conhecer essa mesma realidade. Em função disto a 
minha praxis é, necessária e constantemente, a unidade entre a minha acção e a minha reflexão” (Freire, 

1974, p. 26).   
68 “Conhecer, que é sempre um processo, supõe uma situação dialógica. Não há estritamente falando um 

eu penso, mas um nós pensamos. (…) Na situação gnosiológica, o objecto de conhecimento não é o termo 

do conhecimento de sujeitos cognoscentes, mas a sua mediação” (Freire, 1977, p. 121). 
69 “O homem, como um corpo consciente, pode não só conhecer os conhecimentos existentes, mas pode 

chegar a novos conhecimentos. Na verdade, os conhecimentos que existem hoje nasceram de 

conhecimentos de ontem, que se tornaram velhos; do mesmo modo conhecimentos futuros devem surgir 

dos conhecimentos existentes hoje. Isto quer dizer que conhecer é um processo” (Freire, 1974, p. 36).   
70 A heteronomia “…é a submissão a leis exteriores, impostas.” Pelo contrário, a autonomia é “…a 

tomada de consciência das leis, e a integração destas leis num advir pessoal, dialéctico entre coação e 
liberdade. (…) Definir-se-á a autonomia comportamental como a capacidade de agir com reflexão e com 

conhecimento dos riscos pessoais e sociais destas acções. A autonomia intelectual será definida como a 

capacidade de ler, escrever, utilizar os documentos ou os instrumentos habituais do trabalho exigido pelas 

diferentes disciplinas escolares, sem dependência anormal da ajuda ou do julgamento de outrem” 

(Dicionário de Pedagogia, 2001, p. 40).  
71 Paulo Freire prefere a aprendizagem por descoberta à aprendizagem por receção. “Diz-se que a 

aprendizagem é por descoberta quando o aluno descobre, com um certo grau de autonomia, os 

conhecimentos. O papel do professor é de guia e facilitador e não de transmissor de conhecimentos. 

Considera-se que o aluno é um agente activo da construção do conhecimento e que, dessa forma, aprende 
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3.6 Liberdade e autoridade 

Paulo Freire acredita que a transformação social não pode ser feita pelo 

comando de intelectuais que impõem a sua ideologia à classe trabalhadora aliterada ou 

analfabeta. Ninguém pode conhecer por nós ou lutar em nosso lugar. A verdadeira 

transformação social implica a participação consciente de todos os intervenientes. Os 

intelectuais que ignoram as experiências de vida dos não escolarizados caminham no 

sentido do monólogo, da reprodução. Ou seja, prolongam a opressão começada pelas 

classes sociais mais favorecidas que escravizam os pobres, os sem-terra e os sem-voz 

para proveito próprio. A reprodução de uma voz autoritária é uma forma de opressão 

mesmo que se procure a justiça social e a igualdade de direitos e de deveres.
72

 A 

verdadeira transformação social jamais ocorre em movimentos de pessoas alienadas na 

medida em que a sociedade é um organismo vivo, o que envolve o reconhecimento de 

que só a educação pode libertar o homem através do diálogo entre quem ensina e quem 

aprende. Os intelectuais têm de assumir uma atitude humilde, aprendendo juntamente 

com aqueles que procuram salvar.
73

 A sua voz deve ser reconhecida como autoridade e 

não autoritarismo.
74

  

A educação enquanto processo de humanização implica conciliar a liberdade 

com a autoridade. Quer isto dizer, que o educador deve ensinar a aprender e o educando 

                                                                                                                                                                                   
a aprender” (Marques, 2000, pp. 14-15). “Diz-se que a aprendizagem é por recepção quando o aluno 

recebe os conhecimentos já preparados para serem assimilados. O papel do professor é transmitir 

conhecimentos” (idem, ibidem, p. 15). Paulo Freire fala em conceção libertadora e bancária da educação, 

como veremos adiante. 
72 “Quem actua sobre os homens para, doutrinando-os adaptá-los cada vez mais à realidade que deve 

permanecer intocada, são os dominadores. (…) caem muitas vezes lideranças revolucionárias, no seu 
empenho de obter a adesão do povo à acção revolucionária. Acercam-se às massas camponesas ou 

urbanas com projectos que podem corresponder à sua visão do mundo, mas não necessariamente à do 

povo” (Freire, 1975, pp. 121-122).  
73 “Sempre confiámos no povo. Sempre rejeitáramos fórmulas doadas. Sempre acreditáramos que 

tínhamos algo a permutar com ele, nunca exclusivamente a oferecer-lhe. Experimentáramos métodos, 

técnicas, processos de comunicação. Superámos procedimentos. Nunca, porém, abandonámos a 

convicção que sempre tivemos, de que, nas bases populares e com elas, poderíamos realizar algo de sério 

e autêntico para elas. Daí, jamais admitirmos que a democratização da cultura fosse a sua divulgação, ou 

então a sua doação ao povo, do que formulássemos nós mesmos, em nossa biblioteca e que a ele 

entregássemos como prescrições a serem seguidas…” (Freire, 1967, p. 102). 
74 “A autoridade não é sinónimo de repressão. Todas as crianças precisam do contacto com a autoridade, 
não apenas para se identificarem com determinados modelos, valores e comportamentos, mas também 

para desenvolverem mecanismos e hábitos de conduta. Não há educação sem autoridade, uma vez que a 

educação é não só o processo de desenvolvimento do potencial humano, mas também o processo de 

transmissão da herança cultural às novas gerações. A educação é sempre simultaneamente conservadora e 

inovadora. Quando visa a transmissão do legado cultural, a educação procura conservar e proteger esse 

legado. Quando visa o desenvolvimento do potencial que existe em cada pessoa, a educação abre caminho 

para a criação artística, científica e tecnológica, de forma a permitir o desenvolvimento de um saber novo. 

Embora a autoridade esteja mais presente na dimensão transmissora da educação, ela também tem lugar 

na dimensão criadora, visto que não é possível criar a partir do nada ou do vazio” (Marques, 2000, p. 19). 
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deve compreender que não sabe tudo, podendo crescer com os ensinamentos não só do 

educador que orienta o processo de ensino-aprendizagem, mas também com o grupo-

turma. A orientação não pode ser encarada como um obstáculo à liberdade e à 

criatividade na medida em que não se trata de ignorar a cultura, as experiências e os 

interesses dos alunos, mas apenas de não exagerar na importância atribuída aos 

impulsos e aos desejos. A liberdade não pode confundir-se com o abandono. O 

educador tem de tomar as vivências do educando como um ponto de partida e 

condicionar o processo de ensino-aprendizagem de maneira a transmitir os conteúdos 

necessários para a integração na sociedade. Não é possível educar sem correr riscos. A 

educação não pode ser neutra e, por isso, resta ao docente assumir a sua 

responsabilidade em relação ao modo de ser e estar dos educandos.
75

 Respeitar a 

liberdade do educando passa por revelar, com clareza, os ideais que orientam a prática 

educativa e, simultaneamente, a possibilidade de discordar, duvidar ou rejeitar as 

propostas do educador, do grupo-turma, do ministério da educação, da família entre 

outras instituições.
76

  

 

3.7 A palavra e o outro  

A educação não pode separar-se da palavra verdadeira que é sempre praxis, ou 

seja, interação constante entre reflexão e ação. O ser humano só é autêntico se 

denunciar, criticamente, a realidade presente e, ao mesmo tempo, anunciar novos 

mundos que se tornam presença a partir do processo de conscientização, o que implica 

conceber a vida como uma realidade dinâmica que vai sendo. Não basta construir, de 

modo abstrato, um ideal de humanidade. É preciso ter ações concretas que comprovem 

a autenticidade das nossas palavras. O apelo à ação, todavia, não significa rejeitar a 

nossa dimensão utópica no sentido de impingir a realização de uma ordem social 

perfeita. O que importa é ser coerente com os nossos ideais, agindo de acordo com os 

                                                             
75 “Só reconheço que existe um ‘aqui’ porque existe algo diferente que é o ‘lá’. Somente é possível 

conhecer um ‘aqui’ porque existe o contrário. (…) ninguém chega lá partindo de lá. Isto é algo que os 

políticos-educadores e os educadores-políticos esqueceram-se: respeitar a compreensão do mundo, da 

sociedade, a sabedoria popular, o senso comum que os educandos têm. (…) Não estou dizendo que os 
educadores devem ficar permanentemente no nível do saber popular. Existe uma diferença muito grande 

entre ficar e partir.  

Eu falo de partir do nível em que o povo se encontra, porque alcançar o ‘lá’ passa pelo ‘aqui’…” (Freire, 

1985, pp. 5-6). 
76 “Ninguém ensina o que não sabe. Mas também ninguém, numa perspetiva democrática, deveria ensinar 

o que sabe sem, de um lado, saber o que já sabem e em que nível sabem aqueles e aquelas a quem vão 

ensinar o que sabe. (…) Para que (…) quem sabe possa ensinar a quem não sabe é preciso que, primeiro, 

quem sabe, saiba que não sabe tudo; segundo, que, quem não sabe, saiba que não ignora tudo” (Freire, 

1997, 131 e 188). 
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nossos pensamentos.
77

 Reivindicar o direito à diferença. Caminhar, pacientemente, no 

sentido de nos aproximarmos dos sonhos que não se acomodam à realidade presente.
78

 

Não podemos ignorar que vamos sendo numa realidade que é devir. Ou seja, a 

verdadeira palavra pronuncia o mundo, modificando-o e constrói-se em comunhão com 

o outro na medida em que a realidade humana é, necessariamente, uma realidade social. 

O eu isolado não se conhece a si próprio nem ao mundo. Ninguém ensina ou aprende, 

prescrevendo lições aos outros.
79

  

A educação consiste num processo de relações de interdependência entre quem 

ensina e quem aprende em direção a uma humanidade mais plena. De tal modo, que não 

há ensino-aprendizagem na ausência de um diálogo democrático onde educador e 

educando se implicam mutuamente. A finalidade da educação consiste em formar para a 

conscientização de maneira a superar o mundo atual, o mutismo e o imobilismo. Isto 

significa, rejeitar o domínio das classes dominantes sobre o povo alienado de sua 

própria humanidade. Cabe ao professor fomentar a curiosidade nos alunos, ensinando a 

aprender para aprender a ensinar. A prática educativa é sempre um caminhar para a 

politização e para o desenvolvimento das faculdades humanas. A descoberta do eu dá-se 

em relação com o outro e em confronto com a alteridade. O progresso da civilização 

implica partir do conhecimento existente para assumir a ignorância e, assim, construir 

novos saberes, práticas e tecnologias. Ao contemplar o infinito, fica a certeza de que 

podemos ser mais e, ao mesmo tempo, a dúvida sobre quem somos, de onde vimos e 

para onde vamos.
80

 

 

3.8 Educação bancária 

A educação bancária, que se pauta pela transmissão cultural ao invés da análise 

crítica sobre as aquisições, os costumes e os valores da sociedade, não revela o ser 

humano em autenticidade. Isto é, o ser consciente da sua incompletude que compreende 

                                                             
77 “…viver intensamente a relação profunda entre a prática e a teoria, não como superposição, mas como 

unidade contraditória. Viver esta relação de tal maneira que a prática não possa prescindir da teoria. 

Temos que pensar a prática para, teoricamente, poder melhorar a prática. (…) Entretanto, a teoria deixa 
de ter qualquer repercussão se não existir uma prática que a motive” (Freire, 1985, pp. 6-7).   
78 “Não é na resignação mas na rebeldia em face das injustiças que nos afirmamos” (Freire, 2006, p. 87). 
79 “…a relação cognoscitiva não se encerra na relação sujeito cognoscente-objeto cognoscível porque se 

estende a outros sujeitos cognoscentes” (Freire, 1977c, p. 122).  
80 “Sendo metódica, a certeza da incerteza não nega a solidez da possibilidade cognitiva. A certeza 

fundamental: a de que posso saber. Sei que sei. Assim como sei que não sei o que me faz saber: primeiro, 

que posso saber melhor o que já sei; segundo, que posso saber o que ainda não sei; terceiro, que posso 

produzir conhecimento ainda não existente (…) Saber melhor o que já sei às vezes implica saber o que 

antes não era possível saber. Daí a importância de educar a curiosidade” (Freire, 1996, pp. 18.19).  
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a realidade presente para a transformar. A reprodução social perpetua os interesses das 

classes dominantes que oprimem o povo para ter mais. Esta opressão passa pela 

alienação onde as ideologias perdem o seu lugar para uma política, aparentemente, 

neutra no sentido em que tem como ponto de partida as leis naturais e, por isso, 

imutáveis do mercado financeiro, o que implica conceber o futuro como 

inexorabilidade. Homens e mulheres desumanizam-se quando a ordem social move-se 

em torno do capital numa política de verdade que se opõe à justiça social.
81

 Pois a 

liberdade de mercado é posta acima da liberdade humana. O capital encarado como algo 

exterior ao ser humano é uma forma de negar a sua historicidade, a sua dimensão 

praxis.
82

 Se a realidade é estática, resta uma conceção determinista do ser humano, uma 

descaracterização da vida humana.
83

  

A conceção bancária da educação tem como finalidade a transferência de 

conhecimentos de maneira que aquele que é ensinado é visto como uma entidade vazia, 

que se pode encher de informações, métodos e práticas de modo invariável. Aquele que 

ensina não é senão um locutor neutro capaz de debitar conteúdos.
84

 Não há 

humanização na medida em que não se supõe uma correlação entre a consciência e o 

mundo nem se pretende a conscientização. A conscientização pode ser entendida como 

                                                             
81 A política de verdade significa a submissão da vida humana às leis do mercado financeiro que se 

apresentam como naturais e, por isso, inexoráveis. “O mercado apareceu, em meados do século XVIII, 

como já não sendo ou, melhor, como já não devendo ser um lugar de jurisdição (…) como algo que 

obedecia e que devia obedecer a mecanismos ‘naturais’ (…) o mercado deve ser revelador de algo que 

seja como uma verdade. Não que os preços sejam rigorosamente verdadeiros, que haja preços verdadeiros 

e preços falsos (…) os preços, na medida em que estão em conformidade com os mecanismos naturais do 

mercado, vão constituir uma bitola de verdade que vai distinguir nas práticas governamentais as que são 

correctas e as que são erróneas. (…) É o mercado que vai fazer com que o bom governo já não seja 

apenas um governo justo. É o mercado que vai fazer com que o governo, doravante, para poder ser um 

bom governo, deva funcionar com verdade” (Foucault, 2010, pp.59-60). 
82 “Se as estruturas económicas, na verdade, me dominam de maneira tão senhorial, se, moldando meu 

pensar, me fazem objeto dócil de sua força, como explicar a luta política, mas, sobretudo, como fazê-la e 

em nome de quê? Para mim, em nome da ética, obviamente, não da ética do mercado, mas da ética 

universal do ser humano, para mim, em nome da necessária transformação da sociedade de que decorra a 

superação das injustiças desumanizantes. E tudo isso porque, condicionado pelas estruturas econômicas, 

não sou, porém, por elas determinado. Se não é possível desconhecer, de um lado, que é nas condições 

materiais da sociedade que se gestam a luta e as transformações políticas, não é possível, de outro, negar a 

importância fundamental da subjetividade na história…” (Freire, 2000, pp. 56-57). 
83

 “A desproblematização do futuro numa compreensão mecanicista da História, de direita ou de 

esquerda, leva necessariamente à morte ou à negação autoritária do sonho, da utopia, da esperança. É que, 

na inteligência mecanicista portanto determinista da História, o futuro é já sabido. A luta por um futuro 

assim ‘a priori’ conhecido prescinde da esperança” (Freire, 2006, p. 73). 
84 “…chamaremos de concepção ‘bancária’ da educação (…) um acto permanente de depositar 

conteúdos. Acto no qual o depositante é o ‘educador’ e o depositário é o ‘educando’. (…) o educando é 

como se fosse uma ‘caixa’ na qual o ‘educador’ vai fazendo seus ‘depósitos’. Uma ‘caixa’ que se vai 

enchendo de ‘conhecimentos’, como se o conhecer fosse o resultado de um acto passivo de receber 

doações ou imposições de outros. (…) para a concepção ‘bancária’ (…) a educação é então esse acto de 

depositar factos, informações semimortas, nos educandos” (Freire, 1974, pp. 14-15).  
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o processo de aceitação da dialética subjetividade-objetividade, que significa reconhecer 

a interação constante entre o ser humano e o mundo ou, por outras palavras, o ser 

humano como um ser da praxis, da unidade reflexão-ação.
85

 Um ser criador que 

incorpora o mundo para o pensar, criticamente, numa busca permanente, resistindo ao 

comodismo de ser o outro.
86

  

A educação bancária ao dispor-se, unicamente, para a socialização favorece a 

formação técnica em detrimento do desenvolvimento integral da pessoa. Pois a 

reprodução social não é senão a perpetuação dos valores neoliberais que se insurgem 

pela força de trabalhadores alienados. As leis de mercado, numa aparência de verdade, 

dominam a política, que deixa de estar em compromisso com a vida humana para 

concentrar-se no capital. Ao invés da justiça social, o que se pretende é o crescimento 

económico que passa pela submissão das classes populares aos interesses das classes 

dominantes. A educação bancária oprime o ser humano na medida em que o outro é 

encarado como um intruso e, como já constatamos acima, o confronto com a alteridade 

é condição necessária para ser mais. A educação não pode ser, apenas, acomodação à 

ordem social existente, porque a cultura não se identifica com a repetição. A cultura é 

sempre inovação enquanto algo que se acrescenta à natureza.
87

 

 

3.9 Educação libertadora 

Para Paulo Freire a educação deve ser libertadora, dando conta da dimensão 

criadora do homem. A humanização só é possível mediante a conscientização a partir da 

qual se compreende a dialética homem-mundo, reconhecendo-se uma relação de 

interdependência entre ambos. A liberdade funda-se na consciência de que somos seres 

responsáveis pelos eventos do mundo. Seres históricos que, enraizados num aqui e num 

agora, podem transformar a realidade social em processo. A educação conserva, 

necessariamente, uma determinada visão do mundo e de ser humano, uma hierarquia de 

                                                             
85 “O esforço de conscientização (…) é o processo pelo qual, na relação sujeito-objeto (…) o sujeito se 

torna capaz de perceber, em termos críticos a unidade dialéctica entre ele e o objeto. Por isto mesmo, 

repitamos, não há conscientização fora da praxis, fora da unidade teoria-prática, reflexão-acção” (Freire, 
1977c, p. 18). 
86 “A concepção bancária, por fim, nega (…) o homem como um ser da busca constante. Nega sua 

vocação ontológica de ser mais. Nega as relações homem-mundo, fora das quais não se compreende nem 

o homem nem o mundo. Nega a criatividade do homem, submetendo-o a esquemas rígidos do 

pensamento. (…) Nega o homem como um ser da praxis. Imobiliza o dinâmico. Transforma o que está 

sendo no que é, e assim mata a vida” (Freire, 1974, p. 16). 
87 “…conceito que é bom lembrar: acção cultural. Isso quer dizer que a cultura era entendida também 

dentro de movimentos e relações sociais dos homens (…) Cultura seria o que dá sentido nas relações 

humanas” (Freire e Nogueira, 1989, p. 61). 



35 
 

valores e saberes científicos, tecnológicos e artísticos que influenciam o educador e o 

educando mesmo que disso não tenham consciência. Assim, resta assumir o risco de 

enfatizar as ideologias, os sonhos e as utopias que denunciam a busca permanente para 

explicar o real e torná-lo humano.   

A educação libertadora problematiza o homem de tal modo que compreende 

aquilo que ele é e aquilo que pode vir a ser. Não conserva uma visão fatalista da 

história, concebendo o presente como uma consequência inevitável de um conjunto de 

circunstâncias exteriores ao sujeito. O presente apresenta-se como possibilidade de 

continuar o legado cultural do passado ou inovação, sendo que se parte do princípio de 

que, do pensar ao conhecer, a identidade humana encontra-se em suspenso e não, 

totalmente, destruída. Isto significa, reconhecer que o outro é o ponto de partida para 

descobrir o eu e explorar todas as suas potencialidades. A educação libertadora dirige-

se para a utopia que não é um sonho fora da realidade no sentido em que se ignora o 

mundo tal como ele é. Mas, simplesmente, a busca da verdade, do bem e do belo fora da 

ordem social existente. A educação libertadora é a afirmação de que toda a transmissão 

do saber é pedagógica, conservando uma determinada imagem de ser humano a realizar 

no futuro. A rejeição de um ensino centrado na palavra do professor que ignora o 

quotidiano e as experiências dos alunos, caminhando para a reprodução social, bem 

como, na formação técnica a favor das classes dominantes, que usam a bitola da política 

neutra para alienar o povo das suas próprias forças e, assim, perpetuar o capitalismo.
88

   

 

 

4- Erich Fromm: utopia e modernidade 

 

4.1 A alienação 

Fromm define a alienação como um estado de idolatria na medida em que o 

homem transfere as suas experiências e as suas ideias a objetos exteriores a si, não tendo 

consciência das suas capacidades enquanto agente. Na sua perspetiva, o homem não se 

reconhece na sua obra.
89

 Só conhece a propriedade e as funções sociais impostas pelo 

                                                             
88 “A concepção humanista e libertadora da educação, ao contrário, jamais dicotomiza o homem do 

mundo. Em lugar de negar, afirma e se baseia na realidade permanentemente mutável (…) Tem do saber 

uma visão crítica; sabe que todo o saber se encontra submetido a condicionamentos histórico-

sociológicos. Sabe que não há saber sem a busca inquieta, sem a aventura do risco de criar” (Freire, 1974, 

pp. 16-17). 
89 “…lo esencial del idólatra es que adora la obra de su mano. (…) El hombre transfiere la vivencia de sus 

propias actividades o de sus propias experiencias _ de su capacidad de amar, de su facultad de 
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estado ou pela comunidade em geral. A sua identidade deriva das coisas que possui e do 

prestígio social com base nas leis de mercado.
90

 O homem moderno é refém das 

exigências do mundo industrial que ele mesmo edificou: está, simplesmente, ocupado a 

produzir e a consumir. Não é independente nem livre uma vez que ignora a sua 

dimensão criadora, a sua capacidade de transcender a ordem social em vigor. A sua 

atividade é imposta por forças exteriores de tal modo que não pode ser responsabilizado 

pelos seus atos. Tem, pois, um pouco de Adolf Eichmann na medida em que transfere a 

sua essência e, nomeadamente, o seu poder de decisão a uma entidade que lhe é 

exterior: o patrão, o computador, o sistema, a sociedade, etc. Ama o mecânico e o 

inorgânico em detrimento da própria vida.
91

 Note-se que a questão ética, na atualidade, 

não é tanto o confronto entre o mal e o bem, mas antes a banalidade do mal.
92

 Afinal, a 

demissão do pensar consiste numa forma de desumanização.  

O homem moderno é um autómato sem personalidade própria que se vê como 

uma parte insignificante da ordem social que nada pode fazer para transformar a 

estrutura e o clima organizacional do trabalho. Não possui uma visão holística da 

atividade laboral e, consequentemente, não percebe o quão indispensável é aquilo que 

produz. É engolido pela máquina burocrática: as suas ações seguem uma direção 

predefinida e automatizada que tende a ocultar os processos necessários para obter o 

produto final ou até mesmo o resultado final da produção. Não participa do produto 

final do seu trabalho, pois encara-o como algo exterior a si. A sua obra e as suas 

energias misturam-se com o trabalho de outrem, dissipando-se. As leis de mercado 

funcionam como um poder invisível que destrói a liberdade. O homem moderno nega a 

sua dimensão criadora à medida que transfere as suas forças para uma qualquer entidade 

exterior a si. Tem uma visão fatalista da história e não acredita na transformação social. 

                                                                                                                                                                                   
pensamiento _ a un objeto exterior. Este objeto puede ser otro hombre o una cosa de madera o de piedra. 

En cuanto el hombre ha establecido esta relación de transferencia, ya sólo entra en relación consigo 

mismo a través de su sumisión al objeto al que ha transferido sus propias funciones humanas” (Fromm, 

2007b, pp. 31-32). 
90 “El hombre no sólo es poco, sino que no es nada, porque está dominado por las cosas y las 

circunstancias que él mismo ha creado. (…) Hoy, el hombre sólo es real en tanto esté fuera, no importa 

dónde. Es constituido por las cosas, por la propiedad, por su papel social, por su ‘personaje’; pero como 

hombre vivo no es real” (idem, ibidem, p. 34). 
91 “Adolf Eichmann no da la impresión de ser particularmente malo, sino más bien de estar totalmente 

enajenado. Es un burócrata para quien no hay diferencia especial entre matar a alguien o cuidar de un 

niño. Para él, la vida ha dejado por completo de ser nada vivo. Él organiza. Y organizar se le convierte en 

fin en sí mismo (…) Para él, todo es completamente indiferente. (…) Yo creo que, actualmente, todos 

tenemos un poco de Eichmann” (idem, ibidem, pp. 36-37). 
92 Arendt faz corresponder a banalidade do mal a situações como a de Adolf Eichmann, que não aceita 

ser acusado por genocídio uma vez que, simplesmente, cumpria ordens. Ou seja, identifica o mal com a 

alienação, a transferência do poder de decisão aos patrões, aos computadores e aos organismos 

burocráticos (2003).   
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O presente não é senão encarado como resultado de um conjunto de circunstâncias que 

transcendem as ações individuais. O homem moderno desconhece as suas próprias 

forças e o valor concreto das coisas: tudo se resume ao capital.
93

 Ao mesmo tempo, não 

está interessado em compreender a sua própria produção, porque o seu objetivo é a 

posse de capital que é um fim em si mesmo. Monopoliza, assim, bens, serviços e 

pessoas a partir de critérios, estritamente, económicos.
94

 De tal modo, que a vida 

converte-se num objeto da sua atividade laboral: da visão do trabalho como um fim em 

si mesmo, a ética aparece subjugada ao mercado financeiro, ou seja, o capital é visto 

como uma questão que transcende o bem e o mal.  

 

4.2 O hiperconsumo 

O hiperconsumo funciona como um paliativo para o homem moderno não tomar 

consciência de si, da sua dimensão utópica e do seu carácter ético.
95

 Entre a produção e 

o consumo, não há disponibilidade para pensar as antinomias do industrialismo,
96

 pois o 

ideal de vida consiste na ociosidade absoluta, sendo que não se vê qualquer vantagem 

no erro, no sacrifício e no conflito. A importância da produção está no consumo e o 

trabalho não é senão a atividade fútil e enfadonha através da qual se obtém o capital 

necessário para o consumo.
97

 Todas as coisas são convertidas em bens e serviços de 

consumo. A saúde, a habitação, a educação, a cultura, a arte, o desporto, a política e a 

religião transformam-se em mera mercadoria. Entretanto, criam-se necessidades 

artificiais para justificar a necessidade constante de consumir. O homem moderno vive 

em constante angústia pela busca de novos desejos e sensações.
98

 Consome mais os 

                                                             
93 “…el hombre moderno está enajenado de su trabajo. (…) No participa en el plan del trabajo, no 

participa en su resultado: pocas veces ve el producto entero. (…) está enajenado de él como cosa 

concreta, útil. Su objetivo es emplear provechosamente el capital invertido por otros, y la mercancía no es 

más que la representación del capital, nada que le importe como una cosa concreta. (…) maneja cosas, 

números y personas como simples objetos de su actividad” (Fromm, 2007b, p. 46). 
94 “El hombre se convierte en una empresa; su capital es su vida y la misión que tiene parece ser la de 

invertir de la mejor manera posible este capital” (idem, ibidem, p. 28). 
95 O hiperconsumo consiste na utilização inútil das coisas enquanto o consumo corresponde ao uso 

necessário das coisas. 
96 “No me hará falta darme cuenta de mí mismo, no tendré que hacerme consciente del yo que yo soy, 
porque el consumo me absorbe sin cesar. Yo no soy más que un sistema de deseos y satisfacciones. 

Tengo que trabajar para poder cumplir mis deseos, y estos deseos son los que orienta y estimula 

constantemente la maquinaria económica” (idem, ibidem, p. 47). 
97“El hombre odia su vida laboral porque le hace sentirse preso y estafador. Su ideal llega a ser una 

ociosidad absoluta…” (idem, ibidem, p. 46). 
98 “…el hombre contemporáneo es pasivo durante la mayor parte de su asueto. Es el eterno consumidor 

(…) todo lo consume, todo lo traga. El mundo es para él un enorme objeto para satisfacer sus apetitos 

(…) Y el hombre ha llegado a ser el gran lactante, siempre a la espera de algo y siempre decepcionado” 

(idem, ibidem, p. 43). 
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anúncios publicitários do que as próprias coisas.
99

 Não lhe importa a funcionalidade dos 

produtos, bens e serviços, mas antes o seu valor no mercado financeiro. A sua 

personalidade adere aos princípios que regem a economia e os interesses das classes 

dominantes: são as grandes empresas que ditam os seus gostos e as suas preferências, 

dando a ilusão de que se trata de uma escolha personalizada. O homem moderno é, 

totalmente, alienado do trabalho, da produção cultural e da sua individualidade. A 

experiência do consumo absorve-o por inteiro.
100

 

 

4.3 A necrofilia 

Fromm considera que a atração pelas máquinas constitui um perigo para a 

humanidade que tende a preferir o mecânico e o inanimado em detrimento da própria 

vida. No seu entendimento, o homem moderno encara o progresso tecnológico como 

um fim em si mesmo em vez de um meio para alcançar uma vida mais digna. A sua vida 

consiste em avaliar o êxito das pessoas e das coisas. É-lhe indiferente se se trata de 

salvar o planeta ou de destruí-lo. O orgulho mantém-se quer se trate de descobrir a cura 

para uma doença que ameaça milhões de pessoas quer se trate de inventar um 

mecanismo capaz de aniquilar todo e qualquer ser vivo. O que importa é a eficácia das 

coisas e o seu valor no mercado, o sucesso no trabalho, o prestígio social e o poder 

adquirido na economia e na política (que é refém das leis de mercado).
101

 O homem 

moderno aceita o princípio segundo o qual tudo o que é possível do ponto de vista 

técnico deve ser feito e, por isso, já não se preocupa em deliberar sobre as 

consequências dos seus atos. Demite-se de pensar e da sua dimensão ética. O progresso 

técnico constitui, invariavelmente, a finalidade da sua vida. Todas as suas ações são 

planeadas segundo o princípio da máxima eficácia e do máximo lucro, em que os fins 

justificam quaisquer meios. O homem moderno não sabe amar a vida. Vive para as 

coisas, ficando extasiado com toda e qualquer tecnologia eficiente, independentemente, 

da sua função.
102

 Identifica a realidade com aquilo que aparece na televisão e prefere o 

                                                             
99 “Consumimos más por los anuncios que por nuestras necesidades reales…” (idem, ibidem, p. 46). 
100 “¿Qué tipo de hombre, pues, requiere nuestra sociedad para poder funcionar bien, sin roces? Necesita 
hombres com los que se puede cooperar fácilmente en grupos grandes, que quieran consumir cada vez 

más y que tengan gustos normalizados, fáciles de prever e influir (…) hombres gobernables sin el empleo 

de la fuerza, obedientes sin jefes y empujados sin más meta que la de seguir en marcha, funcionar, 

continuar…” (idem, ibidem, pp. 44-45). 
101 “…las cosas, los aparatos y el éxito técnico resultan más atractivos que la vida y el desarrollo” (idem, 

ibidem, p. 118). 
102 “Hemos aceptado el principio de que debemos hacer lo que es técnicamente posible hacer. Si es 

posible ir a la Luna, pues debemos ir a la Luna, aun a costa de dejar en la Tierra muchas necesidades 

insatisfechas. Si es posible fabricar armas cada vez más destructivas, debemos fabricarlas, aunque 
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mundo imaginário da publicidade à própria vida.
103

 O êxito consiste na qualidade 

suprema que regula todas as instâncias da sua vida (personalidade, ideologia, arte, amor, 

etc.). O homem moderno idolatra a força pela força, o progresso pelo progresso, 

promovendo o egoísmo e a violência. É vítima de necrofilia,
104

 conservando uma 

afeição especial pela morte, pela destruição e pela virtualidade, que contrastam com a 

humanização e a própria vida.
105

   

 

4.4 A incapacidade de amar 

As sociedades modernas industrializadas caracterizam-se pela incapacidade de 

amar. O amor segue os padrões do mercado financeiro,
106

 sendo neurótico e aparente. 

As relações entre os indivíduos caminham para o egoísmo. O homem moderno procura, 

unicamente, relações de sucesso a fim de alcançar um determinado estatuto social. O 

seu objetivo é encontrar pessoas com um valor semelhante ao seu. Entretanto, a sua 

personalidade, os seus gostos e os seus sorrisos obedecem aos princípios económicos, 

que refletem os interesses das classes dominantes.
107

 O homem moderno vê o amor sob 

um ponto de vista substancial e não situacional, como deveria de ser. Assim, 

desconhece que o amor é uma arte, uma atitude para com a vida e uma atividade que 

supõe dar e receber.
108

 Não compreende que a aprendizagem constitui um eixo essencial 

do amor. Acha que o amor está relacionado com o ser amado de modo natural e 

espontâneo e não com a capacidade de amar. Ou seja, parte do princípio de que o amor 

não é algo que se constrói juntamente com o outro, mas antes algo que, simplesmente, 

                                                                                                                                                                                   
amenacen aniquilarnos, a nosotros y a todo el género humano. El progreso técnico amenaza convertirse 

en el origen de nuestras estimaciones, eliminando las normas en las que había creído el hombre durante 

milenios: que debemos hacer lo que es verdadero, bello y conducente al desarrollo del espíritu humano” 

(idem, ibidem, pp. 116-117). 
103

 “Durante sus horas de trabajo, el individuo es manejado como parte de un equipo de producción. 

Durante sus horas de ocio, es manejado y manipulado para que sea el perfecto consumidor al que le gusta 
lo que la dicen que le guste (…) Todo el tiempo se lo martillea com slogans, sugestiones, voces de 

irrealidad que lo privan de la última pizca de realismo que aún pueda quedarle” (Fromm, 2004, p. 93). 
104 Necrofilia significa o amor pelo não-vivente; é o antónimo de biofilia, que significa o amor à vida. 
105

 “Creo que la alternativa fundamental para el hombre es la elección entre ‘vida’ y ‘muerte’, entre 

creatividad y violencia destructiva, entre la realidad y el engaño…” (Fromm, 2007b, p. 130). 
106 “Numa cultura na qual prevalece uma orientação comercial, e na qual o sucesso material é o principal 

valor, não nos deve surpreender que as relações amorosas sigam os mesmos padrões que regem o 

mercado comercial e o mercado de trabalho” (Fromm, 2007a, p. 13).  
107

 “O homem moderno transformou-se numa matéria-prima; ele vive a sua energia vital como sendo um 

investimento que deve render o mais possível, tendo em conta a sua situação e a sua posição no mercado 

da personalidade. (…) O seu objectivo principal é negociar de forma lucrativa as suas competências, o 

seu conhecimento e o seu próprio ser, o ‘pacote’ da sua personalidade, com outros que estão também 

interessados em lucrar” (idem, ibidem, p. 107). 
108 “O amor é uma actividade e não um afecto passivo (…) é sobretudo dar e não receber” (idem, ibidem, 

p. 31). 
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acontece.
109

 Deste modo, não se preocupa em aprender a arte de amar nem se dispõe a 

sacrifícios; tende a esperar pelo amor, acreditando que os outros se devem adaptar a si e 

ele aos outros sem esforço.
110

 Rejeita dialogar com o outro que é diferente. Não tem 

consciência de que o eu e o mundo se implicam, mutuamente. Não sabe que o amor-

próprio não pode desligar-se do amor ao próximo na medida em que fazemos parte de 

uma realidade social. A descoberta, a exploração e a construção do eu dá-se a partir do 

outro, que é o nosso espelho. O amor significa acolher o que temos de comum com os 

nossos semelhantes, confrontar a diferença.
111

  

 

4.5 A burocracia 

A burocracia regula toda a ordem social: empresas, estado, exército e sindicatos. 

As grandes empresas estimulam a padronização e a previsibilidade a fim de controlar 

com maior eficácia as margens de lucro. O estado centraliza o poder e converte tudo em 

complexos processos, tornando a mudança problemática. Os sindicatos refugiam-se na 

burocracia e protegem a sua administração acima de tudo. Os exércitos, simplesmente, 

legitimam o poder. O homem já não domina os seus projetos legislativos. É um 

autómato, que obedece a uma voz anónima submersa numa aparência de 

racionalidade.
112

 Não possui convicções fortes nem personalidade própria.
113

 Os bens, 

os serviços e as pessoas convertem-se em capital e os maus resultados são sempre 

justificados por uma qualquer lógica que lhe é exterior. O homem moderno encara a 

burocracia como um fim em si. De algum modo, rende-se aos facilitismos da 

inatividade: está disposto a entregar a sua produção a um poder invisível e, assim, 

desresponsabilizar-se das suas ações. Os males do mundo nunca são da sua 

responsabilidade na medida em que não é senão um bom burocrata ou um operário 

                                                             
109 “A maioria das pessoas encara o problema do amor como sendo uma questão de se ser amado, e não 

de amar, da capacidade de amar” (idem, ibidem, p. 11). 
110 “Os autómatos não sabem amar; podem apenas trocar a sua ‘programação de personalidade’ e esperar 

ter mais sorte com o produto novo. Uma das expressões mais reveladoras no que diz respeito ao amor 

(…) é a ideia de ‘equipa’. (…) o casal ideal é descrito como sendo uma equipa de sucesso” (idem, ibidem, 

p. 91). 
111 “Amar uma pessoa implica amar a humanidade como tal” (idem, ibidem, p. 65). 
112 “Aparte de la burocracia industrial, la gran mayoría de la población está administrada también por 
otras burocracias. Ante todo, la burocracia gubernamental (incluida la de las fuerzas armadas) que influye 

de una u outra manera sobre la vida de muchos millones de personas y la dirige. La burocracia industrial, 

la militar y la gubernamental están cada vez más entrelazadas en sus actividades (…) los sindicatos se han 

transformado también en grandes maquinarias burocráticas en las que el miembro individual tiene muy 

poco que decir. (…) el individuo ha perdido casi toda su influencia para determinar decisiones y para 

participar activamente en la toma de decisiones” (Fromm, 2004, pp. 90-91).   
113 “…cada vez son menos las personas que tienen convicciones. Por convicción, entiendo una opinión 

arraigada en el carácter de la persona, en la personalidad total, y que por ello mueve la acción…” 

(Fromm, 2007b, p. 52). 
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exemplar, que acata as leis em vigor, as ordens dos seus superiores hierárquicos e os 

cálculos apresentados pelo computador.  

A satisfação imediata da delegação da responsabilidade a uma outra qualquer 

entidade significa tão-somente diferir os problemas e, portanto, caminhar para a 

desumanização. O homem moderno transfere as suas energias para a máquina 

burocrática, perdendo a sua essência, isto é, a disposição para a utopia. Não vê a 

sociedade como um organismo vivo e em constante mutação, mas antes como uma 

ordem autoinstituída e, portanto, intransponível. Reproduz, simplesmente, o sistema 

social em vigor que está condenado ao fracasso na medida em que dispõe os bens, os 

serviços e as pessoas numa racionalização económica onde tudo se reduz a 

probabilidades, a balanços positivos ou negativos verificáveis.
114

 O mérito dos fins 

supõe o mérito dos meios, o que resulta na demissão da reflexão deontológica. A título 

de exemplo, a destruição provocada pelo lançamento da bomba atómica pode ser 

encarada como um mal menor ao fundamentar-se no princípio da máxima eficácia: 

terminar, rapidamente, com a guerra e limitar as perdas dos americanos. O homem 

moderno consegue justificar sem embaraço os seus crimes ao considerar que se os fins 

são bons, então os meios para atingir esses fins são, igualmente, bons desde que se 

procure atenuar o mal pela execução do princípio da máxima eficácia. É, 

constantemente, inimputável sob a insígnia da burocracia visto que lhe é indiferente se 

fala de vidas humanas ou de outra coisa qualquer; tudo se reduz a benefícios ou a perdas 

traduzidos em fórmulas matemáticas.
115

  

 

4.6 O tribalismo 

As sociedades modernas encontram-se num círculo vicioso: o indivíduo não tem 

consciência das suas forças e, como tal, não percebe que está a ser dominado pelas 

coisas que ele próprio criou e aqueles que estão no poder aproveitam-se da ausência de 

personalidade para prolongar a ordem existente e, assim, prosperar. A ordem social gira 

em torno da mesmidade, da repetição e da passividade. O indivíduo sente-se uma parte 

insignificante do sistema social que nada pode fazer para mudar a sua própria vida e não 

é senão aquilo que é desejável para a conservação do sistema capitalista: um 

                                                             
114 “…los métodos burocráticos (…) que administran a las personas como si fuesen cosas. Les privan de 

todo sentido de iniciativa individual y alimentan la idea de que el individuo no puede hacer nada que no 

esté proyectado y organizado por los burócratas” (idem, ibidem, p. 124). 
115 “…el principio de la contabilidad, del balance y del beneficio se ha transmitido también al hombre, 

habiéndose extendido, de la economía, a la vida humana en general” (idem, ibidem, p. 28). 
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consumidor passivo e previsível que está solitário quando se afasta do rebanho.
116

 O 

homem moderno conserva uma orientação tribal. O tribalismo consiste na rejeição da 

diferença; não é senão a tentativa de preservação do status quo pela rejeição da 

pluralidade e da alteridade. O tribalismo encerra a orientação de acolher, unicamente, 

aqueles que são semelhantes a nós, envolvendo uma certa indiferença para com a vida, o 

dinâmico.
117

 De tal modo, que não se adequa ao desenvolvimento do espírito crítico, ao 

progresso. Irrompe contra a produção cultural e a novidade, pois a rejeição da diferença 

supõe o desprezo da razão autónoma, livre e independente. As sociedades modernas 

concorrem para a construção de um mundo uno ajustado à produção industrial e tendem 

a encarar o tribalismo de um modo positivo, identificando-o com a oportunidade de 

criar um mundo comum a todos onde não há discordâncias nem conflitos e a liberdade 

individual é maior. Celebram a igualdade pela igualdade, desconhecendo que o 

tribalismo se encontra disfarçado numa falsa experiência de igualdade em que se 

confunde igualdade com mesmidade.
118

 Não fomentam a autonomia nem o espírito 

crítico. Renunciam a alteridade e a consciencialização de que o homem e o mundo 

formam uma unidade dialética, sendo possível mudar o rumo dos acontecimentos.  

 

4.7 Da desobediência 

Na perspetiva de Fromm, o homem moderno caminha para o fim da civilização 

na medida em que possui uma consciência autoritária que tende a obedecer a pessoas, 

objetos e instituições que lhe são exteriores e transfere o seu poder por inteiro, 

renunciando a autonomia. O pensador distingue consciência autoritária de consciência 

humanística. A consciência autoritária revela os preceitos da sociedade a que devemos 

obedecer para evitar situações de conflito e, porventura, obter recompensas. É a nossa 

voz interior que mostra a autoridade a que desejamos corresponder a fim de permanecer 

no rebanho e demover a solidão. A consciência humanística é a voz livre e 

independente a partir da qual conhecemos a nossa individualidade que transcende 

sanções e oferendas, reconduzindo-nos à nossa humanidade. É a voz desligada do poder 

                                                             
116 “…a união com o grupo tem sido a forma prevalecente de ultrapassar a sensação de separação. É uma 

união através da qual o eu individual praticamente desaparece, e na qual o objectivo é pertencer ao 

rebanho” (Fromm, 2007a, p. 22).  
117

 “Por tribal entiendo exactamente una actitud que vemos en casi todas las tribus primitivas. Con esta 

actitud, se confía únicamente en los miembros de la propia tribu, sólo se siente obligación moral con los 

miembros de la propia tribu…” (Fromm, 2007b, p. 83). 
118

 “Nas sociedades capitalistas de hoje o significado da igualdade modificou-se. A igualdade refere-se 

agora à igualdade entre autómatas, entre homens que perderam a sua individualidade. A igualdade hoje 

em dia significa ‘semelhança’, ‘ser o mesmo’ mais do que ‘unidade’, ‘ser um só’” (Fromm, 2007a, p. 24). 
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que nos permite ser em autenticidade.
119

 Há uma dialética entre a consciência 

autoritária e a consciência humanística que se relaciona com a necessidade de atingir 

um equilíbrio entre duas forças opostas para conquistar a nossa humanidade: o caráter 

social e a individualidade.
120

 O caráter social corresponde a uma matriz comum de raiz 

psíquica que a sociedade plasma de maneira a garantir a sua conservação e a 

individualidade corresponde a uma energia particular, que é autónoma e, por isso, 

independente do caráter social.
121

 A afirmação da identidade humana passa pelo 

confronto da individualidade com os padrões inscritos na sociedade. O ser humano 

enquanto ser social necessita de assimilar os costumes da sociedade para conquistar a 

sua humanidade.
122

 Ainda assim, possui as suas próprias energias a partir das quais se 

adapta a novas circunstâncias. É uma criatura maleável que transcende o seu próprio 

ser.
123

 A desobediência faz parte da sua essência.  

A desobediência é a afirmação da razão e da vontade e não um ato de rebeldia, 

inconsciente e irresponsável. Implica reconhecer a dimensão criadora do ser humano e o 

direito de ser diferente.
124

 As sociedades modernas tendem a perspetivar a 

desobediência dum modo negativo de maneira a promover a padronização e a 

estandardização que favorecem as grandes empresas. Assim, os interesses do mercado 

financeiro sobrepõem-se à própria vida humana, o que significa que a obediência pode 

significar o fim da civilização. Fromm distingue dois tipos de obediência: a obediência 

autónoma, que compreende a nossa vontade pessoal e a obediência heterónoma em que 

abdicamos da nossa liberdade e independência para seguir uma autoridade exterior a 

                                                             
119 “La palabra conciencia se utiliza para expresar dos fenómenos que son muy distintos entre sí. Uno es 
la ‘conciencia autoritaria’, que es la voz internalizada de una autoridad a la que estamos ansiosos de 

complacer y temerosos de desagradar. (…) Distinta de la conciencia autoritaria es la ‘conciencia 

humanística’; ésta es la voz presente en todo ser humano e independiente de sanciones y recompensas 

externas” (Fromm, 2004, p. 13).   
120 “…no quiero significar que toda desobediencia sea una virtud y toda obediencia sea un vicio. Tal 

púnto de vista ignoraría la relación dialéctica que existe entre obediencia y desobediencia. Cuando los 

principios a los que se obedece y aquellos a los que se desobedece son inconciliables, un acto de 

obediencia a un principio es necesariamente un acto de desobediencia a su contra-parte, y viceversa” 

(idem, ibidem, p. 12). 
121 “El ‘carácter social’ es aquella estructura particular de energía psíquica que una sociedad dada 

plasma con el propósito de que resulte útil para el funcionamiento de esa misma sociedad dada” (idem, 
ibidem, p. 24).  
122 “…las diversas tendencias del hombre, que es primordialmente un ser social, se desarrollan como 

consecuencia de su necesidad de ‘asimilar’ (cosas) y de ‘socializar’ (com gente)…” (idem, ibidem, p. 26). 
123 “El hombre, en verdade, es una de las fuerzas naturales más maleables; se lo puede utilizar 

prácticamente para cualquier fin…” (idem, ibidem, p. 28).   
124 “Al hablar de desobediencia no me refiero a la del ‘rebelde sin causa’, que desobedece porque no tiene 

otro compromiso con la vida que el de decir ‘no’. (…) Estoy hablando del hombre que puede decir ‘no’ 

porque puede afirmar, que puede desobedecer precisamente porque puede obedecer a su conciencia y a 

los principios que ha elegido; estoy hablando del revolucionario, no del rebelde” (idem, ibidem, p. 51).    
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nós. A obediência autónoma não é senão a afirmação de um juízo pessoal e, por isso, 

preserva a nossa humanidade. A obediência heterónoma diz respeito à exoneração da 

razão autónoma, constituindo uma ameaça para o ser humano.
125

 O homem moderno 

tende para a obediência heterónoma: é um autómato, que transfere as suas energias a 

uma qualquer entidade exterior a fim de evitar o erro, o pecado.
126

 A maior parte das 

vezes, obedece a uma autoridade irracional e não se atreve a pensar por si próprio. Não 

tem coragem de contrariar as normas e as leis da sociedade vigente para exprimir a sua 

vontade. Não possui personalidade própria e, por isso, desconhece a sua identidade 

humana na medida em que a afirmação da identidade passa por um ato de desobediência 

que é antes de mais uma atitude ou uma orientação de vida positiva uma vez que se trata 

de afirmar algo mais do que contrariar uma determinada ordem. A desobediência não se 

traduz, necessariamente, num ato de rebeldia, violência ou destruição. A disposição de 

ir contra algo não constitui a finalidade do ato de desobedecer. O que se procura na 

desobediência é uma consciência ativa, a liberdade e a emancipação.
127

  

 

4.8 Humanismo como utopia real 

A construção de uma humanidade mais plena supõe um compromisso radical 

com o dever ser no sentido de rasgar com as categorias referenciais do ser e transcender 

os limites do real para configurar espaços-fronteira a partir dos quais se pode 

contemplar o infinito, o estado ideal das coisas. A utopia enquanto exploração de 

possíveis situa o homem entre o finito e o infinito, possibilitando a reconfiguração da 

identidade humana. A reflexão situada num não-lugar faz emergir a dúvida em relação 

ao poder estabelecido e a palavra surge como denúncia dos costumes e das tradições 

sociais e, ao mesmo tempo, anúncio de um novo mundo. Do questionamento sobre a 

ordem social reinante onde se coloca a tónica no dever ser, o ser humano aparece em 

autenticidade na medida em que se abre para a desobediência, procurando realizar os 

seus desejos além das expectativas que se podem formar a partir do presente e caminha 

no sentido da autonomia e da independência.  

                                                             
125 “La obediencia a una persona, instituición o poder (obediencia heterónoma) (…) implica la abdicación 

de mi autonomía y la aceptación de una voluntad o juicio ajenos en lugar del mío. La obediencia a mi 

propia razón o convicción (obediencia autónoma) no es un acto de sumisión sino afirmación. Mi 

convicción y mi juicio, si son auténticamente míos, forman parte de mí” (idem, ibidem, pp. 12-13). 
126 “En la mayoría de los sistemas sociales la obediencia es la suprema virtud, la desobediencia el 

supremo pecado” (idem, ibidem, p. 51).  
127 “La desobediencia es (…) un acto de afirmación de la razón y la voluntad. No es primordialmente una 

actitud dirigida contra algo, sino a favor de algo: de la capacidad humana de ver, de decir lo que se ve y 

de rehusarse a decir lo que no se ve” (idem, ibidem, p. 54). 
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A forma capitalista e totalitária das sociedades modernas industrializadas é, 

profundamente, incompatível com a utopia visto que promove um carácter social que 

tende para a estagnação. Dum modo geral, os homens e as mulheres encontram-se 

satisfeitos com a sua condição diminuta na sociedade e não aspiram o desenvolvimento 

das suas qualidades humanas, o progresso civilizacional. São alienados das suas 

próprias forças e capacidades. De tal modo, que podemos olhar para os tempos 

modernos como tempos de crise. As antinomias do industrialismo demonstram a 

necessidade de reabilitar a utopia na contemporaneidade. A ausência de sentido é 

sempre a possibilidade de reformar o pensamento. Para Fromm o humanismo surge, 

precisamente, como única alternativa para reconquistar a identidade humana.
128

 Opõe-

se, radicalmente, aos princípios básicos que regulam as sociedades modernas, mas não 

deixa de construir uma humanidade mais plena, devendo, por isso, ser encarado como 

utopia real.
129

  

O humanismo celebra a razão e a liberdade,
130

 admitindo uma correlação entre o 

indivíduo e a humanidade. Por outras palavras, tem como ponto de partida a crença 

segundo a qual não há individualidade sem humanidade nem humanidade sem 

individualidade.
131

 O humanismo configura o homem como um ser de realidades e 

irrealidades, movendo-nos no sentido de transcender a realidade presente e criar novos 

horizontes de sentido a fim de alcançar a verdade, o bem e o belo.
132

 Pode caracterizar-

se, justamente, como a exigência de radicalidade nos juízos éticos uma vez que supõe a 

crença de que não há felicidade sem uma vida de virtude e o reconhecimento de que a 

finalidade última da existência humana consiste no desenvolvimento do espírito, mais 

concretamente, da razão autónoma e crítica.
133

 O humanismo compreende a crença de 

                                                             
128 “…para el hombre moderno (…) tan sólo hay una alternativa: la barbarie o un nuevo renacimiento del 

humanismo” (Fromm, 2007b, p. 39). 
129 “…la alternativa verdadera a realismo y ‘utopismo’ nace del síndrome de pensamiento, conocimiento, 

imaginación y esperanza, el cual capacita al hombre para ver unas posibilidades reales que ya apuntan” 

(idem, ibidem, p. 76). 
130

 A razão e a liberdade constituem os pilares do humanismo. A razão liberta o homem da natureza e 

une-o aos seus semelhantes. A razão enquanto faculdade comum a todos os homens possibilita a partilha 

de experiências e o diálogo entre culturas. A liberdade prevê a transcendência do ser: a afirmação da 

nossa individualidade não é senão a manifestação da nossa autonomia e criatividade. 
131

 “…no hay nada humano que no se encuentre en cada uno de nosotros...” (Fromm, 2004, p. 69). 
132

 “Creo que el individuo no puede entablar estrecha relación con su humanidad en tanto no se disponga 

a transcender su sociedad y a reconocer de qué modo esta fomenta o estorba sus potenciales humanas” 

(Fromm, 2007b, pp. 134-135). 
133 “O humanismo moderno emerge da configuração do sujeito no espaço da presunção da sua plenitude, 

ao mesmo tempo que este ganha consciência de que ele mesmo é limite do seu ser. (…) Ou seja, o 

humanismo, depois de a origem da subjectividade e dos limites do humano ter sido sucessivamente 

radicada na Natureza e em Deus, coloca-a no Homem, que assim se institui como sede do sentido, da 

autocriação e, no mesmo movimento, da limitação radical do sujeito. (…) uma subjectividade que 



46 
 

que o indivíduo encerra a humanidade inteira, opondo-se ao narcisismo. É a afirmação 

de que a identidade humana não pode separar-se da capacidade de amar o outro na 

medida em que desenvolvimento da civilização depende do confronto com a alteridade, 

da paz e da união entre os povos.
134

 Enfim, o humanismo opõe-se à alienação, ao 

hiperconsumo, à necrofilia, à burocratização das instituições e ao tribalismo na medida 

em que coloca a vida e o desenvolvimento da razão e do amor acima do progresso 

tecnológico e das leis de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
procura controlar o universo e protagonizar a história com vista a que haja uma coincidência entre  o ser e 

o dever-ser” (Dicionário de Filosofia da Educação, 2006, p. 200).  
134  “La filosofía humanista puede caracterizarse de la siguiente manera: primero, la creencia en la unidad 

de la raza humana, en que no hay nada humano que no se encuentre en cada uno de nosotros; segundo, el 

énfasis sobre la dignidad del hombre; tercero, el énfasis sobre la capacidad del hombre para desarrollarse 

y perfeccionarse a sí mismo, y cuarto, el énfasis sobre la razón, la objetividad y la paz” (Fromm, 2004, 

pp. 68-69). 
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Terceira parte – Utopia e ensino de filosofia 

 

A alteridade é o que sempre desponta no limite 

do discurso e da razão fechada do solipsismo, 

prometendo o filosofar, o pensar em direção a um 

horizonte-limiar de mais humanidade. E ainda que os 

horizontes-limiares possam comportar transformações 

que se traduzem, muitas vezes, em crises _ face às 

aparentes estabilidades proporcionadas pelas grandes 

certezas e pelas ideias claras e distintas _ que nos 

lançam na ordem da incerteza e que representam 

rupturas e mudanças epistemológicas, trazem, contudo, 

uma importante afirmação: o outro e a diferença como 

referências primeiras que necessitamos respeitar, 

escutar para podermos pensar. 

 
      Condição humana e condição urbana, Paula Cristina Pereira 

 

 

1- Relevância da utopia no ensino da filosofia: considerações finais 

A utopia está ligada ao ensino da filosofia na medida em que corresponde a uma 

forma de pensar necessária para a crítica. Por vezes, os sistemas de pensamento estão de 

tal modo bloqueados nas categorias referenciais da ordem social vigente que é preciso 

rasgar com a realidade presente e criar novos horizontes de sentido. A utopia enquanto 

exploração de possíveis mantém a dúvida sobre as pseudoevidências do quotidiano e 

abre-se ao infinito. Rompe com a razão instrumental e permanece distante de uma 

qualquer lógica de ação imediata, o que significa que encerra o ser humano por inteiro: 

o ser e o vir-a-ser. O futuro aparece como o ainda-não que é possível de ser realizado e 

a sociedade mais perfeita como realidade contingente. A utopia pronuncia novos 

mundos e responde às exigências éticas e políticas para lá das oposições, das 

incoerências e das incertezas. Supõe que o ser humano não é só produto da história e, 

portanto, determinado a priori. Pelo contrário, tem a capacidade de transmitir os 

saberes, as práticas e as aquisições de uma determinada sociedade, mas também de criar 

e recriar a cultura deixada pelos antepassados. É condicionado pelas circunstâncias 

históricas, culturais, sociais, políticas e económicas e só pode humanizar-se se 

contagiado pela humanidade na medida em que não é possível criar a partir do nada ou 

sentir falta de um conhecimento, que não se possui _ é preciso conhecer o mundo tal 

como ele é para transformá-lo _ e, também, um ser incompleto e imperfeito, que se 

dirige, eternamente, para a verdade, o bem e o belo. De tal modo que, o que importa é 
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encarar a reprodução social como um ponto de partida e ter como objetivo aprender a 

aprender de maneira a chegar, progressivamente, aos objetos de conhecimento.  

A utopia é condição do próprio filosofar uma vez que tem um caráter libertador 

que nos leva a encarar as situações de crise como uma oportunidade para reformar o 

pensamento. Mantém o distanciamento crítico da razão, afastando-se radicalmente da 

realidade presente. O que permite questionar a razão de ser das coisas como se fosse a 

primeira vez, ou seja, conservar a dúvida não apenas em relação àquilo que escapa à 

norma, mas também àquilo que é habitual ou óbvio. O valor da utopia está na sua 

dimensão crítica: a invenção de mundos possíveis não se dá no vazio, pelo contrário, 

tem como ponto de partida a interpretação da realidade presente. A utopia é uma 

construção humana e racional onde os mundos possíveis degeneram o mundo atual e 

mostram a necessidade de encontrar novos horizontes de sentido. Não há uma cisão 

definitiva entre a ficção e a realidade. Só, aparentemente, nos situamos no plano das 

impossibilidades. A construção de uma humanidade mais plena a partir do discurso 

utópico é tão real quanto a análise factual da ordem social existente na medida em que 

revela aquilo que o ser humano é e aquilo que deve ser.  

A utopia não pode separar-se do ensino de filosofia em Portugal. O Programa de 

Filosofia do 10º ano e do 11º ano exige “…a compreensão dos problemas e dos desafios 

que se colocam às sociedades contemporâneas nos domínios da acção, dos valores, da 

ciência e da técnica” (PF, 2001, p. 9). Isto significa, como verificamos com a análise 

crítica sobre as sociedades modernas industrializadas de Fromm, rasgar com a realidade 

presente e desafiar os limites do mundo real. Pois a situação de crise em que nos 

encontramos demanda o reequacionamento do ser humano fora do espaço atual. Note-se 

que para pensar sobre o que é possível e o que é impossível de concretizar na sociedade 

real é preciso pensar. O discurso utópico compreende o distanciamento radical da 

realidade presente, mas não deixa de revelar o que esta última é. Os mundos virtuais da 

utopia degeneram o mundo atual, funcionando como uma crítica social e política. A 

oposição entre a sociedade real e a sociedade ideal é, propositadamente, explícita. A 

utopia apresenta-se como o ainda-não, que depende de um certo amadurecimento da 

consciência histórica, ou seja, a sociedade mais perfeita que está em constante 

construção. Pois pensar é criar, assumir uma determinada posição política, ir a caminho 

de um mundo novo e mudar o rumo dos acontecimentos.   

Para construir uma humanidade mais plena é necessário contrariar a própria 

estrutura das sociedades modernas industrializadas, que se fundamentam no 
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hiperconsumo, na alienação, na necrofilia e no tribalismo. O que exige um pensar 

utópico, que rompe com a ordem social reinante e criar novas formas de ser e estar no 

mundo. Não basta fazer um esforço de adaptação para integrar o mundo atual. A ordem 

social existente encontra-se de tal modo corrompida que a invenção de mundos 

possíveis é a única alternativa para o progresso. Os sistemas de pensamento estão 

bloqueados: as ideologias têm de ser superadas pela construção de um mundo, 

radicalmente, novo. Um mundo revelador de um sonho que, aliado à razão, não é senão 

a tentativa de dar sentido à vida humana. As experiências mentais próprias da utopia 

constituem uma possibilidade real a cumprir-se, mediatamente. O virtual tende a 

enraizar-se nas mundividências do quotidiano. A mudança radical ao nível do 

pensamento antevê a destruição da história e o recomeço do mundo. Quer isto dizer, que 

a busca de sentido para alcançar a verdade, o bem e o belo tem legitimidade em si 

própria. Isto é, na simples presença do discurso que, utópico ou não, é fazedor de 

mundos.  

A utopia está, muitas vezes, ligada a situações de crise. As ideologias mortas dão 

lugar à novidade: quanto maior é a ausência de sentido, maior é a demanda de um 

pensar situado fora da ordem existente. Devemos considerar, porém, que o discurso 

utópico só é absurdo para aqueles que estão encarcerados na realidade presente. Os 

mundos radicalmente novos são irrealizáveis a partir de uma determinada perspetiva 

que é a da ordem social que está em vigor. É, assim, importante manter uma atitude 

crítica em relação a todos os eventos do mundo. Supor que a reflexão não pode partir, 

apenas, do choque e duvidar daquilo que nos é apresentado como uma realidade 

evidente. Examinar, constantemente, a vida humana. O ensino da filosofia deve ser 

construído no sentido de familiarizar os estudantes para o pensamento utópico mesmo 

que este não seja a única alternativa para o progresso. A abertura à mudança deve estar 

relacionada com o próprio processo de conscientização e não com situações de crise em 

que a humanidade perde a sua autenticidade. Pois é preciso pensar o que outrora foi 

impensável para determinar o universo das possibilidades e das impossibilidades e 

descobrir, assim, a presença ou ausência do próprio discurso utópico.  

Acolher a utopia é um imperativo daqueles que têm consciência da condição 

humana, da nossa capacidade de criar e de resistir aos condicionamentos biológicos. 

Nesta medida, a utopia é indissociável da filosofia que não é senão a busca por nós 

próprios. A filosofia enquanto tentativa de explicar a totalidade do real não pode ignorar 

a identidade coletiva e individual do ser humano. Não pode deixar de se centrar nas 
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questões primordiais da nossa existência: quem somos?, de onde vimos? e para onde 

vamos?. Somos uma unidade irredutível com o mundo: tomamos consciência de nós a 

partir do confronto com o não-eu e existimos com o outro. Conhecer o mundo é 

conhecermo-nos a nós próprios e conhecermo-nos é dizer algo sobre o mundo. O 

“…mundo é connosco uma irredutível presença, o puro acto de ser _ o mundo é nós 

sendo” (Ferreira, 1990, p. 48). O acolhimento do outro equivale ao confronto com a 

humanidade que está no nosso interior, ao reequacionar da nossa identidade. A 

disponibilidade de abertura face ao que está fora de nós concorre para direcionar o olhar 

para um limiar de mais humanidade na medida em que se trata de jogar a existência por 

inteiro, de pensar realidades alternativas, outros espaços e outras formas de ser. O outro 

é o que “…perturba o ‘nosso mundo’ ao interromper e questionar o nosso universo de 

sentido, na medida em que não se deixa cifrar ou classificar nas nossas redes 

conceptuais” (Pereira, 2011, p. 95). 

 

2- A primeira regência  

A nossa décima primeira regência consiste numa proposta de atividade adequada 

ao desenvolvimento do pensamento utópico, sendo que motiva para o estudo da utopia 

na medida em que tem como ponto de partida a descoberta de vantagens da utopia com 

base na participação ativa e espontânea dos estudantes que desafiam os seus próprios 

limites pela exploração de mundos possíveis (ver anexo). A atividade gira em torno do 

exercício do crítico imaginário que não é senão a encarnação de uma personagem 

conveniente ao descentramento do eu. Trata-se da apropriação didática da arte de 

representar a partir da qual ficamos mais dispostos a sair da normalidade, da mesmidade 

e do poder autoinstituído e a explorar novos horizontes de sentido na diversidade, na 

oposição e na incerteza. Pois a ficção e a realidade cruzam-se de tal modo que se torna 

impossível demarcar um espaço-fronteira entre o ator e a personagem, o que facilita a 

rendição ao imaginário e a exposição pública. 

 É de notar que a arte de representar envolve a reconfiguração da identidade na 

medida em aquele que representa sente, verdadeiramente, o que finge. A representação 

é, simplesmente, a própria vida e quem representa excede o que é para ser o que quer 

ser. O sujeito jamais se desprende das suas crenças, dos seus valores, dos seus anseios e 

dos seus desejos e, por isso, há uma continuidade entre a sua existência e as 

interpretações da personagem. Podemos conceber o crítico imaginário como uma 

experiência estética a partir da qual o sujeito-ator procura ser mais. O descentramento 
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de nós próprios não deixa de revelar quem somos, isto é, a nossa existência fora da zona 

de conforto situada em outros espaços e outros tempos. A arte de representar é abertura 

à complexidade do nosso ser e contribui para a aceitação do real, da angústia e da 

solidão que fazem parte de nós, o que permite acolher o outro. “À medida que um 

indivíduo se torna capaz de assumir a sua própria experiência, caminha em direcção à 

aceitação da experiência dos outros” (Rogers, 1970, p. 153).  

A arte de representar, por si só, propicia um certo descentramento do eu que 

irrompe contra a razão solipsista em direção ao universal, ao infinito. É, portanto e por 

natureza, ajustada ao desenvolvimento do pensamento utópico. No entanto, se falamos 

de atores amadores sem qualquer técnica ou experiência na área da representação e, 

ainda, reconhecemos a existência de vários cenários que podem relacionar-se com a 

filosofia de diferentes modos (incluindo no sentido de a destruir), então convém ligar o 

pensamento utópico ao deslocamento do nosso ser para uma personagem que discorda 

da maioria e das convenções tradicionais, desconfia do óbvio e transcende os seus 

interesses privados. Os professores de filosofia devem orientar as atividades 

relacionadas com a representação no sentido de demonstrar que pela arte de representar 

criam-se lugares fora do comum para acolher a ambivalência do mundo e, assim, resistir 

aos preconceitos. 

 

3- A segunda regência  

A exploração do conceito ‘utopia’ ocorreu na nossa décima quinta regência, 

coincidindo com a última aula de filosofia da turma (ver anexo). Note-se que o nosso 

núcleo de estágio compreendeu, somente, o 11º ano do ensino de filosofia pelo que a 

unidade Filosofia e o sentido aparece como a opção mais viável, em termos temáticos, 

para abordar a noção de utopia. A ligação entre a utopia e a busca do sentido da vida é 

intrínseca: a utopia constitui, por vezes, a única alternativa para encontrar um sentido 

para a vida humana, como vimos anteriormente. Adiante, falaremos da opção didática 

mais favorável para explorar a noção de utopia. Por agora, importa salientar que na 

regência em questão procura-se, sobretudo, explorar as ferramentas necessárias para 

encontrar o sentido da vida ao invés de debatermos, longamente, sobre os requisitos 

para uma vida feliz no ponto de vista dos estudantes tal como sugere o Programa de 
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Filosofia do 10º ano e do 11º ano.
135

 Assim, a exploração do conceito ‘utopia’ surge 

com pertinência.  

A definição de utopia apresentada na aula reflete o nosso trabalho de 

investigação apesar de adaptar-se ao contexto do grupo-turma, aparecendo com menor 

profundidade e de modo sucinto. Enfatizámos os aspetos mais importantes do conceito 

‘utopia’ e conseguimos levar os estudantes a reconhecer que resolveram diversos 

problemas filosóficos mediante o pensamento utópico. Admitimos, ainda assim, a 

possibilidade da noção de utopia, tal como foi trabalhada por nós na aula, não fortalecer, 

plenamente, o pensamento utópico visto que a repetição é fundamental para a apreensão 

de conceitos, juízos e raciocínios. Dum modo geral, a rotina e os hábitos de estudo são 

condições essenciais para o sucesso de aprendizagem e, no caso da apreensão dos 

conceitos filosóficos, a sua importância é vital. A compreensão de todo e qualquer 

conceito filosófico ocorre progressivamente e depende do uso constante ao longo das 

aulas de filosofia. 

Resta-nos, deste modo, lembrar que esta regência é uma aproximação ao nosso 

ideal que se justifica pelo facto do estudo da utopia aparecer com urgência absoluta nas 

sociedades atuais que atravessam uma crise profunda não só ao nível económico, mas 

também social e político. Ou seja, que defendemos, antes de mais, a inclusão do 

conceito ‘utopia’ no primeiro módulo do Programa de Filosofia do 10º ano e do 11º 

ano de maneira a complementar a definição introdutória de filosofia. E, ainda, que 

consideramos a compreensão do conceito ‘utopia’ um requisito importante para 

exercitar, devidamente, o pensamento utópico na medida em que o discurso funciona 

como propedêutico de toda e qualquer prática, sendo que o conceito “…constitui o 

intermediário entre a imagem e a forma, entre o vivido e o abstrato” (Cossutta, 1998, p. 

49). 

Como referimos acima, a utopia deve ser enquadrada no módulo inicial _ 

iniciação à atividade filosófica. A resposta introdutória sobre o que é a filosofia 

demanda a consideração da crítica e, como já confirmamos, a crítica não pode diferir a 

utopia.
136

 A filosofia não tem de ir contra a ordem vigente para cumprir o seu papel ao 

nível da crítica, porque o que importa é desconfiar do óbvio, abordar os problemas a 

                                                             
135

 “…deve incidir-se sobre a dimensão pessoal do dar sentido à sua vida e sobre a contextualização 

colectiva, histórica e ontológica dessa decisão” (PF, 2001, p. 35). 
136

 “Desenvolver uma consciência crítica e responsável que, mediante a análise fundamentada da 

experiência, atenta aos desafios e aos riscos do presente, tome a seu cargo o cuidado ético pelo futuro” 

(idem, ibidem, p. 9). 
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partir da raiz e fornecer respostas universais. Porém, como já explicamos acima, há 

momentos em que os sistemas de pensamento estão de tal modo bloqueados que só a 

utopia pode garantir a presença da crítica, o que significa que a utopia é indissociável do 

ensino da filosofia.  

O que pretendemos com a exploração do conceito ‘utopia’ é impulsionar o 

pensamento utópico pelo que propomos centrar a atenção na caracterização da utopia ao 

invés de uma densa abordagem histórica. A utopia deve ser identificada com a 

construção de uma sociedade ideal em oposição à sociedade real, que aparece com 

necessidade absoluta. Deve ser encarada como uma experiência mental necessária para 

manter o compromisso com a verdade, o bem e o belo e, simultaneamente, como uma 

possibilidade realizável no futuro não imediato enquanto invenção humana e racional, 

em que a imaginação é alimentada pelo conhecimento. A par da definição de utopia, o 

recurso a exemplos é fundamental para compreender o alcance do discurso utópico ao 

nível da construção da identidade humana e da compreensão do real. A obra A Utopia 

de Tomás Morus constitui uma referência apropriada nesta matéria uma vez que a 

oposição entre a sociedade ideal e a sociedade real é nítida e algumas das propostas 

políticas aí contidas não são sequer identificadas com o absurdo no mundo atual. 

Todavia podem ser dados outros exemplos. O importante é comprovar a eficácia do 

pensamento utópico num plano concreto e chegar ao quotidiano dos discentes. Pois não 

é possível filosofar nem desenvolver o pensamento utópico a partir do vazio ou de 

problemáticas afastadas das vivências dos estudantes. É preciso “…pensar com 

objetividade sobre assuntos e situações tão reais quanto possível” (Boavida, 2010, p. 

189). 
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Anexos 

 

Planificação Horizontal 
 

Sumário: sessão de filosofia com crianças: exercício do Pensar o Impensável. 

Objetivos e Competências Conteúdos Estratégias e 

Recursos 

-fortalecer a capacidade de conceptualização e 

problematização;   

 
-desenvolver competências argumentativas e 

demonstrativas; 

 
-exercitar o poder de síntese; 

 

-fortificar a expressão oral e a exposição pública; 

 
-compreender a necessidade de regras de debate, bem 

como, as vantagens em ouvir atentamente outrem; 

 
- e conceber a importância no uso duma linguagem 

rigorosa e, tendencialmente, desprovida de 

ambiguidades. 
 

 Não se aplica. 

 

 

Estratégia:  
diálogo orientado. 
 

Recurso didático:  
quadro tradicional.  
 

 
 

 

 

Gestão: 90 minutos 

Webgrafia: 
http://filosofiacritica.wordpress.com/ (Março 2012) 

Avaliação Formativa 

a) Participação ativa e pertinente 

Insuficiente _ não participa na aula mesmo quando é solicitado ou nunca responde ao que é perguntado. 

 

Suficiente _ participa na aula quando é solicitado e responde, maioritariamente, de forma pertinente. 
 

Bom _ participa na aula por iniciativa própria e responde, maioritariamente, de forma pertinente. 

 

Muito Bom _ participa na aula por iniciativa própria e responde sempre de forma pertinente. 

b) Formulação de problemas e problematização de situações  

 
Insuficiente _ Não formula problemas, nem os problematiza, revelando a total ausência de reflexão e 

amor ao conhecimento.  

  

Suficiente _ Formula problemas e problematiza situações face a dados já analisados pelo professor. 

Trata-se de uma reprodução de informação, mas esta é totalmente interpretada (compreendida) pelo 

estudante.  

 

Bom _ Formula problemas e problematiza situações concretas do seu quotidiano, relacionando-as 
convenientemente com a matéria dada. Contudo, a exploração da informação não vai até ao fundamento 

último das coisas.  

http://filosofiacritica.wordpress.com/
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Muito Bom _ Formula problemas e problematiza situações concretas do seu quotidiano, relacionando-as 

convenientemente com a matéria dada. A exploração da informação é profunda. 

c) Reflexão sobre problemas concretos e análise de dados e situações  
 

Insuficiente _ Não revela atitudes de reflexão e de análise. 
 

Suficiente _ Revela atitudes de reflexão e de análise, muito embora de modo inconstante, incoerente ou 

imprudente. 

 

Bom _ Revela atitudes de reflexão e de análise de modo constante, coerente, metódico e objetivo. 

 

Muito Bom _ Revela atitudes de reflexão e de análise de modo constante, coerente, metódico e objetivo. 

Para além disso, revela entusiasmo em refletir, gosto de análise e satisfação quando a tarefa é cumprida.  

d) Sintetização de elementos dispersos 

Insuficiente _ É incapaz de sintetizar a informação. 

 
Suficiente _ Constrói sínteses de pequena dimensão, ou seja, dos conteúdos lecionados na aula. 

 

Bom _ Constrói sínteses, que envolvem todos os aspetos do problema filosófico. Porém, o 

enquadramento desses elementos, bem como a relação entre eles é, por vezes, deficiente.  

  

Muito Bom _ Constrói sínteses, que envolvem todos os aspetos do problema filosófico, sendo que o 

enquadramento dos diferentes aspetos, bem como as relações entre eles são determinados com exatidão. 

e) Argumentação  
 

Insuficiente _ Não infere corretamente as afirmações e entende a verdade como uma mera convenção 

cuja correspondência com o real é indiferente. 

 

Suficiente _ Não infere corretamente as afirmações, mas compreende a necessidade de encadear 

devidamente as proposições do argumento. Justifica as suas afirmações, rejeitando as suas contrárias. O 

estudante compreende, portanto, a possibilidade de escolher a opinião melhor fundamentada. A 

exploração da informação é razoável, ou seja, os alunos fornecem argumentos suficientes para sustentar 

as suas ideias. Não há a antecipação de contraexemplos.  

 

Bom _ Infere corretamente as afirmações e justifica as suas afirmações, rejeitando as suas contrárias. O 
estudante compreende, portanto, a possibilidade de escolher a opinião melhor fundamentada. A 

exploração da informação é adequada, ou seja, os alunos fornecem os principais argumentos a favor de 

uma dada tese. Há a antecipação de alguns contraexemplos. 

 

Muito Bom _ Infere corretamente as afirmações e justifica as suas afirmações, rejeitando as suas 

contrárias. O estudante compreende, portanto, a possibilidade de escolher a opinião melhor 

fundamentada. A exploração da informação é adequada, ou seja, os alunos fornecem os principais 

argumentos a favor de uma dada tese e antecipam de um modo eficiente os contraexemplos, isto é, 

anulam as principais críticas do(s)  seu(s) opositor(es).  

f) Cumprimento das regras de sala de aula 

Inadequado_ Não cumpre as regras do regulamento interno, nem as regras acordadas com a docente. 
 

Adequado _ Cumpre as regras do regulamento interno e as regras acordadas com a docente. 

g) Cooperação com os outros numa atitude de honestidade intelectual e de 

tolerância 

Inadequado_ Não coopera com os colegas. Ou não respeita as ideias dos outros. Ou não exige, de si 

próprio ou dos outros, honestidade intelectual. 

 

Adequado _ Coopera com os colegas, respeita as ideias dos outros e exige, de si próprio ou dos outros, 

honestidade intelectual. 
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Fundamentação científica 

Esta aula não apresenta conteúdos. Todavia, o diálogo será orientado no sentido 

de refletir sobre a possibilidade de pensar o impensável e, ainda, sobre as 

potencialidades ontológicas deste pensar, que desconcerta todo o nosso ser num 

sentimento de estranheza.  

Pensar o impensável é criar uma nova forma de ser, que transcende a ordem 

vigente e a urgência do agir. Esta nova forma de ser não constitui, todavia, uma 

invenção estéril: não há uma cisão entre o infinito e o finito, a imaginação e o 

conhecimento, a ficção e a realidade. Assim, pensar o impensável não é senão a 

transposição da nossa existência para uma outra circunstância, que surge dum imaginar 

disruptivo enquanto recriação da vida.  

O apelo à imaginação disruptiva
137

 está ligado à urgência de pensar para lá das 

convenções tradicionais. É o absurdo da realidade presente, que nos impõe uma 

vivência íntima impulsionada pela alteridade, um distanciamento crítico das coisas. É a 

relação intrínseca entre o sentido e o pensar o impensável, que torna necessária a 

transcendência do espaço e do tempo.  

Todavia, esta radicalidade crítica não se traduz num sonho fora do mundo, mas 

antes numa transfiguração da realidade. Pois, há uma espécie de ideal para o qual nos 

dirigimos e que nos configura de facto. Um pensar, um sentir e um dizer, que joga toda 

a nossa existência num tumulto. Pensar o impensável é experienciar o hiato entre o 

dever ser e o ser.  

Há uma qualquer força, que nos é estranha e, simultaneamente, familiar na busca 

pelo sentido da vida: por um lado, o reconhecimento de um sentimento de mal-estar 

evoca a nossa existência em perturbação, preservando um passado que é visto à 

distância; por outro lado, a consciência dum certo desvio da nossa identidade em relação 

a certas estruturas de poder e de autoridade dispõe-nos à exploração dos possíveis. 

Pensar o impensável remete-nos para uma ficção, em que a imaginação é 

alimentada pelo conhecimento. Uma ficção que é uma verdade e, como tal, preserva a 

nossa identidade, ao mesmo tempo, que a coloca no palco da vida pronta para ser 

                                                             
137 A imaginação pode fragmentar a realidade segundo duas vias: a reprodução de imagens e a produção 

de imagens. Ora, a imaginação disruptiva é, precisamente, um leque de imagens, que se afasta da 

realidade presente. 
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julgada. Assim, o pensar o impensável é legitimado em si mesmo: o desejo de 

realização de uma outra realidade depende da radicalidade crítica, que joga todo nosso 

ser pela exploração dos possíveis.  

Esta exploração dos possíveis não é senão uma construção racional, pois o 

imaginar de um modo alternativo constitui a resolução dum encontro com o bem, a 

verdade e o belo. É o pensar em constante tenção entre o finito e o infinito, que 

desmascara a realidade presente, ausente de sentido. Pensar o impensável é criar 

desvios na nossa forma de ser em direção à perfectibilidade, sabendo de antemão que 

estes desvios fortalecem o movimento crítico, num alargamento de horizontes de 

sentido, que permite um novo olhar sobre a realidade presente.  

   

 

Fundamentação pedagógico-didáctica 

A sessão de filosofia com crianças tem como objetivo incentivar os alunos a 

assumir uma atitude crítica e, ainda, a viver junto do outro, que é diferente e estranho, 

sendo que o diálogo orientado permitirá desenvolver nos alunos capacidades 

argumentativas e demonstrativas e, ainda, uma atitude de honestidade intelectual, em 

que a filosofia está em constante compromisso com a verdade.  

O exercício a desempenhar na aula denomina-se Pensar o Impensável e foi 

criado por Tomás Carneiro
138

 e por nós trabalhado no projeto Jovens filósofos, uma 

atividade desenvolvida na Universidade Júnior. Este exercício conduz, geralmente, os 

seus intervenientes a refletir sobre as potencialidades de uma teoria situada fora da 

ordem vigente e, por isso, desraizada da utilidade prática imediata. 

Num primeiro momento, perguntaremos aos alunos o seguinte: a expressão 

pensar o impensável constitui uma contradição? De seguida, solicitaremos os discentes 

a justificar o seu ponto de vista, propiciando-lhes a ocasião para desenvolver as 

capacidades de conceptualização, problematização e argumentação. A discussão 

filosófica fechada em torno do reconhecimento da contradição existente na expressão 

acima mencionada é, todavia, pouco enriquecedora pelo que conduziremos o diálogo no 

sentido de responder à seguinte questão: como é possível pensar o impensável? O 

                                                             
138 Tomás Carneiro é investigador e formador do departamento de filosofia da Faculdade Letras da 

Universidade do Porto e, ainda, um profissional na área de filosofia com crianças. Eis a sua página de 

internet: http://filosofiacritica.wordpress.com/. 

 

 

http://filosofiacritica.wordpress.com/
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cumprimento deste objetivo depende de duas vias: o aproveitamento de intervenções, 

que transcendem os princípios lógicos da identidade e da contradição estabelecidos por 

Aristóteles e/ou a personificação do crítico imaginário, um exercício de transposição 

em que os estudantes incorporam uma certa personagem, que discorda da perspetiva em 

vigor, sendo conduzidos a argumentar contra a sua própria tese. Assim, os estudantes 

poderão refletir profundamente sobre um pensar utópico, isto é, um pensar que 

transcende as convenções tradicionais e a urgência da prática.  

Os diferentes significados atribuídos ao pensar o impensável, desta vez, ligado a 

uma base real serão expostos no quadro tradicional. Deste modo, a análise deste 

problema filosófica torna-se mais eficaz: há uma ordem de pensamento que perdura na 

nossa memória através da visualização. Essa ordem será cronológica a fim de tornar 

percetível a evolução de todo o processo, que comprovará certamente o enriquecimento 

mútuo da comunidade científica, que é constituída por nós e pelo grupo turma.  

Numa segunda fase do exercício, questionaremos os estudantes sobre possíveis 

vantagens em pensar o impensável. Pretendemos conduzir os discentes a analisar os 

argumentos de uns e de outros, a reconstruir e a inventar novos argumentos de modo 

constante, coerente e metódico. Assim, as intervenções dos alunos serão apontadas no 

quadro tradicional pelas razões já mencionadas. Se, por algum motivo, o debate não 

fluir utilizaremos a estratégia do crítico imaginário. Ou, em última instância, 

problematizaremos as questões, entregando-as de imediato aos estudantes. É importante 

referir que, nesta altura, admissíveis resistências a esta atividade podem ser, totalmente, 

sucumbidas; uma vez que o grupo turma descobrirá, finalmente, a pertinência deste 

exercício, isto é, as potencialidades do pensar o impensável. 

Numa terceira fase, solicitaremos os estudantes a escrever, sucintamente, um 

juízo que corresponda a uma verdade absoluta. Esta tarefa não pode exceder os três 

minutos. Após a sua resolução, os alunos terão que ler, em voz alta, as suas respostas e 

ouvir a dos restantes colegas. É, nesta altura, que os discentes deverão registar os juízos, 

que consideram falsos ou contingentes. Estes juízos serão registados no quadro 

tradicional a fim de fortalecer a memória dos seus intervenientes a partir do estímulo 

visual. Note-se que, nesta altura, poderemos trabalhar a capacidade de síntese, 

colocando questões como as seguintes: este juízo pode ser abreviado?, podemos 

eliminar algumas palavras e manter o mesmo sentido?, entre outras. É importante, aqui, 

perguntar ao autor da frase se concorda com as transformações e se tal não acontecer, 

devido a uma possível transfiguração de sentido, não se fazem quaisquer mudanças.  
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Num quarto momento, analisaremos os argumentos de uns e de outros sobre a 

falsidade e/ou contingência dos juízos. Após a apresentação dos argumentos, os 

discentes votarão a favor ou contra a identificação dos juízos com uma verdade 

absoluta. Deverão, ainda escolher um juízo falso ou contingente para contra-

argumentar. Os contra-argumentos serão registados no quadro tradicional de maneira a 

possibilitar uma constante visualização dos mesmos e, assim, reforçar a memória. Ora, 

após a meditação sobre o(s) contra-argumento(s), o grupo turma terá as condições 

necessárias para compreender a máxima seguinte: há verdades que, apenas à superfície 

e num primeiro olhar, são óbvias; na verdade, um olhar atento e cuidadoso pode romper 

imensos preconceitos.  

Numa quinta fase do exercício, o grupo turma deverá escolher uma verdade 

absoluta e incorporar o crítico imaginário. Nesta altura, os discentes não são senão 

convocados a pensar o impensável, sendo que as vantagens assinaladas durante a 

primeira fase do exercício podem, certamente, servir de força inspiradora a esta tarefa. É 

importante referir que os contra-argumentos engendrados e os cenários debuxados 

devem ser, sempre, alimentados pelo próprio conhecimento pelo que jamais 

permitiremos a difusão de argumentos incoerentes. Atempadamente, conduziremos os 

estudantes a corrigir os seus raciocínios ilógicos de maneira a desfrutarmos, em 

plenitude, da discussão filosófica em curso. Por último, importa referir que 

continuaremos a recorrer ao quadro tradicional a fim de fortalecer a memória mediante 

o estímulo visual.  

Finalmente, iremos refletir em conjunto sobre as aprendizagens oferecidas nesta 

atividade. Ora, aqui, poderemos discorrer sobre a importância de viver em comunidade 

científica pelo facto dos alunos irem crescendo, mutuamente, ao longo do debate. A 

utilidade em construir uma linguagem rigorosa e, tendencialmente, desprovida de 

ambiguidades, que contribui para um diálogo fluente. As resistências em criticar e ser 

criticado a partir de conflitos verificados ao longo da sessão. As dificuldades em 

colocarmo-nos no lugar de outrem, sobretudo, quando este defende uma tese contrária à 

nossa.  
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Planificação Horizontal 

 
Módulo V Desafios e horizontes da filosofia 

Unidade: Filosofia e o sentido 

Sumário: O sentido da vida e o pensar utópico. 

Objetivos e Competências Conteúdos Estratégias e Recursos 

 

Definir a vida como um 

conjunto de possibilidades. 
 

Identificar o ser humano como o 

único ser consciente da morte. 
 

Reconhecer o ser humano como 

um ser em projeto, que antecipa 
um futuro que ainda não é. 

 

 

Distinguir ideologia, doutrina e 
utopia. 

 

 
 

 

 

 
Compreender o valor da utopia 

enquanto ideologia, que rompe 

com a realidade vigente numa 
configuração virtual, que tem 

uma base real ao nível dos 

princípios, que formam a nossa 
identidade.  

 

   

O ser humano é o único ser consciente de 

que a vida é um conjunto de 
possibilidades, que se esgota na morte. A 

angústia da morte confere, porém, sentido 

à vida. É, precisamente, pela consciência 
da nossa finitude e da nossa 

incompletude, que nos inquietamos e 

projetamos num vir-a-ser incerto, 
antecipando um futuro que ainda não é.  

 

 

A ideologia é um conjunto de teorias 
abertas à mudança, enquanto a doutrina, 

compreende teorias fechadas em si 

mesmas.  
 

A utopia corresponde a um conjunto de 

teorias, que rompe com os imediatismos e 

a realidade presente, configurando uma 

realidade radicalmente outra. O valor da 

utopia não está na sua concretização, mas 

antes na mudança de pensar. Esta 

mudança de pensar tem uma base real, 

pois os desejos, os ideais e os princípios 

configuram o nosso ser e os nossos 

preceitos sobre a humanidade. 

 

Estratégias: 

- método expositivo e 

diálogo orientado.  

 

Recursos: 

- PowerPoint. 

  

Gestão: 90 minutos 

Avaliação Formativa 

a) Participação ativa e pertinente 

 
Insuficiente _ não participa na aula mesmo quando é solicitado ou nunca responde ao que é perguntado. 

Suficiente _ participa na aula quando é solicitado e responde, maioritariamente, de forma pertinente. 

Bom _ participa na aula por iniciativa própria e responde, maioritariamente, de forma pertinente. 

Muito Bom _ participa na aula por iniciativa própria e responde sempre de forma pertinente. 

b) Rigor científico e utilização adequada dos conceitos filosóficos 
 

Insuficiente _ Não utiliza, adequadamente, os conceitos nucleares aprendidos anteriormente e não compreende a 
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utilidade em fazê-lo, insistindo numa atitude de falta de rigor científico.  

Suficiente _ Utiliza os conceitos nucleares inseridos na unidade em que se encontra, bem como alguns outros 

conceitos filosóficos lecionados ao longo da disciplina e compreende a importância do rigor científico.  

Bom _ Utiliza adequadamente todos os conceitos lecionados (nucleares e transversais), muito embora após a sua 

aprendizagem na aula. Compreende a importância do rigor científico, mas não revela hábitos de estudo autónomo, ou 

seja, fica à espera da clarificação dos conceitos por parte do professor.   

Muito Bom _ Utiliza adequadamente todos os conceitos lecionados (nucleares e transversais) após a sua 

aprendizagem e revela hábitos de estudo autónomo. 

c) Formulação de problemas e problematização de situações  
 

Insuficiente _ Não formula problemas, nem os problematiza, revelando a total ausência de reflexão e amor ao 

conhecimento.   

Suficiente _ Formula problemas e problematiza situações face a dados já analisados pelo professor. Trata-se de uma 

reprodução de informação, mas esta é totalmente interpretada (compreendida) pelo estudante.  

Bom _ Formula problemas e problematiza situações concretas do seu quotidiano, relacionando-as convenientemente 

com a matéria dada. Contudo, a exploração da informação não vai até ao fundamento último das coisas.  

Muito Bom _ Formula problemas e problematiza situações concretas do seu quotidiano, relacionando-as 

convenientemente com a matéria dada. A exploração da informação é profunda. 

d) Reflexão sobre problemas concretos e análise de dados e situações  
 

Insuficiente _ Não revela atitudes de reflexão e de análise. 

Suficiente _ Revela atitudes de reflexão e de análise, muito embora de modo inconstante, incoerente ou imprudente. 

Bom _ Revela atitudes de reflexão e de análise de modo constante, coerente, metódico e objetivo. 

Muito Bom _ Revela atitudes de reflexão e de análise de modo constante, coerente, metódico e objetivo. Para além 

disso, revela entusiasmo em refletir, gosto de análise e satisfação aquando a tarefa é cumprida.  

e) Sintetização de elementos dispersos 

 
Insuficiente _ É incapaz de sintetizar a informação. 

Suficiente _ Constrói sínteses de pequena dimensão, ou seja, dos conteúdos lecionados na aula. 

Bom _ Constrói sínteses, que envolvem todos os aspetos do problema filosófico. Porém, o enquadramento desses 

elementos, bem como a relação entre eles é, por vezes, deficiente.   

Muito Bom _ Constrói sínteses, que envolvem todos os aspetos do problema filosófico, sendo que o enquadramento 

dos diferentes aspetos, bem como as relações entre eles são determinados com exatidão.  

f) Argumentação  
 

Insuficiente _ Não infere corretamente as afirmações e entende a verdade como uma mera convenção cuja 

correspondência com o real é indiferente. 

Suficiente _ Não infere corretamente as afirmações, mas compreende a necessidade de encadear devidamente as 

proposições do argumento. Justifica as suas afirmações, rejeitando as suas contrárias. O estudante compreende, 

portanto, a possibilidade de escolher a opinião melhor fundamentada. A exploração da informação é razoável, ou 

seja, os alunos fornecem argumentos suficientes para sustentar as suas ideias. Não há a antecipação de 

contraexemplos.  
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Bom _ Infere corretamente as afirmações e justifica as suas afirmações, rejeitando as suas contrárias. O estudante 

compreende, portanto, a possibilidade de escolher a opinião melhor fundamentada. A exploração da informação é 

adequada, ou seja, os alunos fornecem os principais argumentos a favor de uma dada tese. Há a antecipação de 

alguns contraexemplos. 

Muito Bom _ Infere corretamente as afirmações e justifica as suas afirmações, rejeitando as suas contrárias. O 

estudante compreende, portanto, a possibilidade de escolher a opinião melhor fundamentada. A exploração da 

informação é adequada, ou seja, os alunos fornecem os principais argumentos a favor de uma dada tese e antecipam 

de um modo eficiente os contraexemplos, isto é, anulam as principais críticas do(s)  seu(s) opositor(es).  

g) Cumprimento das regras de sala de aula 
 

Inadequado_ Não cumpre as regras do regulamento interno, nem as regras acordadas com a docente. 

Adequado _ Cumpre as regras do regulamento interno e as regras acordadas com a docente. 

 

h) Cooperação com os outros numa atitude de honestidade intelectual e de tolerância 

 
Inadequado_ Não coopera com os colegas. Ou não respeita as ideias dos outros. Ou não exige, de si próprio ou dos 

outros, honestidade intelectual. 

Adequado _ Coopera com os colegas, respeita as ideias dos outros e exige, de si próprio ou dos outros, honestidade 

intelectual. 

Bibliografia consultada 

 Heidegger, Martin, Ser e o Tempo, Editora Vozes, Petrópolis, 2001; 

 Morus, Tomás, A utopia, Guimarães Editores, Lisboa, 2004; 

 Ricoeur, Paul,  Ideologia e Utopia, edições 70, Lisboa, 1991; 

 

 

Fundamentação científica 

A vida é um leque indefinido de possibilidades, sendo que há uma possibilidade 

que torna todas as possibilidades impossíveis: a morte. Ora, o ser humano é o único ser 

consciente desta realidade e, por isso, é o único ser em autenticidade. Heidegger definiu 

o Homem como o único ser autêntico, isto é, o único ser consciente da morte e da sua 

incompletude, que se manifesta para lá das suas propriedades específicas. Ou seja, o 

único ser cuja essência se define pela indeterminação, isto é, a possibilidade de escolher 

mediante projeções antecipadas um vir-a-ser incerto.  

De facto, o ser humano apresenta-se como ser de possibilidade e em 

possibilidades, inconformado com a sua própria finitude, capaz de se descontextualizar 

e reinventar, ocupando-se com antecedência com um futuro que ainda não é. O ser 
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humano é, assim, um ser que se inquieta, questiona e projeta para lá da realidade 

vigente. 

Podemos, então, dizer que a vida humana é, essencialmente, preocupação, sendo 

que a inquietude perante a tarefa de se ser no mundo ganha sentido pela angústia da 

morta: vivemos, sabendo que o tempo suga a vida e que viver consiste em deixar de 

viver. É, precisamente, a consciência da nossa finitude, que nos leva a pensar no limiar 

do infinito e a aspirar o que está além da realidade que nos é dada.  

A existência humana é, essencialmente, devir cuja consistência está na 

consciência da morte, que dá sentido à vida: sem a morte não saberíamos o que fazer ou 

quando fazer alguma coisa. É a morte que motiva a busca pela perfectibilidade e o 

desejo de nos inscrevermos na história da humanidade. 

 A busca pelo sentido da vida, que pressupõe a constatação de que a vida é um 

conjunto de possibilidades e a morte uma inevitabilidade, não corresponde a um pensar 

isolado, em que justificamos meramente a nossa presença do mundo. A busca pelo 

sentido da vida está, intimamente, ligada a uma dimensão coletiva. Pois, a nossa 

identidade não pode desprender-se do mundo que é sempre o lugar de confluência de 

todos os homens.  

A vida é, então, alteridade, sendo que temos de aprender a viver juntos para 

alcançarmos o seu sentido uma vez que o outro é, não raras vezes, diferente de nós e a 

nossa condição é, necessariamente, urbana. A tolerância é, pois, o caminho para 

compreendermos o sentido da nossa existência, que não é senão o sentido dum qualquer 

destino comum, que alberga toda a humanidade. É importante referir que a tolerância de 

que, aqui, falamos não corresponde à aceitação do outro na medida em que não é um 

intruso, mas antes ao acolhimento pleno do outro, que ocorre pela convivência em 

proximidade com a diferença.  

Compreender o sentido da vida implica, em suma, justificar a nossa presença no 

mundo em relação aos outros, determinando os princípios ético-políticos orientadores 

da nossa ação no palco da vida, que configuram não só aquilo que somos, mas também 

o caminho a percorrer pela humanidade. Ser responsável pelo mundo é ser com o outro, 

negociando interesses incompatíveis. Esta negociação só pode culminar numa perda 

relativa do ser a fim de assegurar a convivência de todos os homens sem haver uma 

privação da dignidade humana, que passa pela oportunidade de dialogar livremente.  

A busca pelo sentido da vida corresponde, então, a um processo complexo de 

argumentação, que deve pautar-se por um distanciamento crítico dos fenómenos de 
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maneira a acolher a alteridade. A atividade filosófica ocupa, assim, um lugar 

privilegiado na busca do sentido da vida, porque é a expressão daquilo que há de mais 

profundo no ser humano, lidando com as questões fundamentais da nossa existência _ 

quem somos? de onde vimos? para onde vamos? _ para lá dos preconceitos e das ideias 

feitas.  

A filosofia enquanto forma específica do pensar ajuda-nos a não aceitar 

acriticamente o que nos querem impor, a desconfiar do imediato, a ‘desconstruir o 

mundo’ no sentido de procurar o fundamento último das coisas e a construir outros 

mundos diferentes daquele em que nos encontramos. Ajuda-nos a procurar a totalidade 

do real para lá da realidade chocante e dos factos polémicos, que intuitivamente captam 

a nossa atenção, considerando problemática uma realidade que é aceite comumente. É 

de notar que a vida só é, verdadeiramente, compreendida pela indagação dos seus 

fundamentos últimos, que se confundem com pedaços do quotidiano.  

O pensar utópico constitui, também, uma mais-valia na busca pelo sentido da 

vida uma vez que compreende um sistema de pensamento, que se afasta da realidade 

vigente e dos imediatismos.   

O termo utopia significa terra de nenhures e remete a Thomas Morus, um 

filósofo renascentista, que constrói uma representação de uma sociedade radicalmente 

outra, que parece em oposição à sociedade real. Assim, a utopia apresenta-se como uma 

vivência íntima impulsionada pela alteridade resultante dum jogo de imagens, que 

ocupa um espaço de fronteira entre a interpretação do mundo que acumula a nossa 

existência e a configuração do melhor mundo possível ancorado na imaginação.  

As condições de possibilidade do discurso utópico estão relacionadas com uma 

transfiguração da realidade legitimada na atividade intelectual do ser humano, em que a 

imaginação é alimentada pelo conhecimento. O valor da ilha Utopia designada por 

Morus não se encerra no seu carácter ficcional, mas na passagem da ficção à verdade, 

que se dá pela confusão propositada entre a sociedade ideal imaginada pelo autor e a 

sociedade que o rodeia.  

A utopia não é uma explicação mítica da realidade, mas antes uma manifestação 

da razão autónoma e livre. Uma atividade filosófica profunda assente na reivindicação 

dum pensamento radical, que é necessário na apreciação das leis e dos costumes 

estabelecidos na sociedade. O apelo à imaginação está, precisamente, ligado à urgência 

de pensar para lá da ciência: o absurdo não se encontra mais nas considerações utópicas 

do que nas mundividências, que nos querem impor. A utopia não significa uma 
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invenção estéril: a construção da comunidade ideal, disposta na contemplação pura, 

fortalece o movimento crítico.  

A utopia é constituinte da própria identidade do ser humano, que é um ser 

inacabado e consciente da sua incompletude, que desafia constantemente os seus 

limites. Enquanto a ideologia preserva a identidade _ no sentido em que se trata de um 

ideal, que configura os preceitos da realidade vigente_ a utopia reescreve essa 

identidade como exploração da realidade possível.  

A utopia é o imaginar de uma realidade alternativa, que configura o nosso ser ao 

nível dos princípios éticos. O que a utopia tem de importante, não é a sua realização 

como acontecimento, mas antes a mudança do pensar. Todavia, esta mudança de pensar 

configura o nosso ser e não deixa, por isso, de significar uma transmutação do mundo. 

A utopia é uma força vital e criadora, que tem uma base real: o projetar do ser humano, 

que se situa algures entre o finito e o infinito, a ficção e a realidade, a imaginação e o 

conhecimento.  

A utopia pode não existir, mas tal não significa que seja impossível de realizar e, 

por isso, há sempre um desejo que nos consome, eternamente. O desejo de conquistar 

um mundo melhor ou, até, o bem supremo e a felicidade suprema. A utopia faz parte de 

nós; está nos nossos pensares e sentires, que aparecem inevitavelmente no palco da 

vida. A utopia corresponde a uma configuração virtual, que tem uma base real situada 

ao nível dos princípios, que não são senão a essência da nossa identidade. 

 

 

Fundamentação pedagógico-didática 

Num primeiro momento, pretendemos motivar os estudantes através da 

enunciação da questão, que está na base da subunidade em questão: qual o sentido da 

vida? Teremos o cuidado de explicar que este enigma só pode ser resolvido pelo 

indivíduo e, como tal, cabe aos docentes apenas fornecer as ferramentas para responder 

a esta questão. 

O segundo momento corresponde a uma reflexão ontológica da vida em que 

procuraremos colocar a tónica na relação do ser humano com a finitude e a 

temporalidade. Relembraremos alguns aspetos lecionados na segunda unidade do 

programa relativamente à caracterização do ser humano, nomeadamente, os seguintes 

conceitos: liberdade, responsabilidade, vontade, finalidade, deliberação, projeto e 
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decisão. Esta rememoração permitirá definir a vida humana como preocupação, que 

ganha sentido pela consciência de que a vida é um conjunto indefinido de 

possibilidades, que abarca uma possibilidade que torna todas as possibilidades 

impossíveis, a morte.  

Nesta altura, o diálogo orientado será a nossa estratégia privilegiada visto que 

pretendemos harmonizar a nossa intervenção com a participação ativa dos estudantes. A 

participação dos estudantes será despoletada pela análise do conteúdo de duas bandas 

desenhadas (ver PowerPoint) e dois excertos filosóficos.  

A primeira banda desenhada revela o ser humano como ser de possibilidades e 

em possibilidades, que não pode deixar de ser livre e de tomar decisões. No fundo, 

demonstra que o ser humano está condenado a preocupar-se, constantemente, com a 

tarefa de se ser no mundo. A segunda banda desenhada dá conta da condição precária do 

ser humano, que é um ser consciente da sua finitude e da sua incompletude, que busca 

eternamente a perfetibilidade na esperança de aí encontrar a felicidade. Esta banda 

desenhada coloca a seguinte pergunta: quando começam as coisas boas da vida? Pois 

bem, pretendemos a partir desta pergunta constatar o seguinte: a felicidade depende, 

sobretudo, do aproveitamento que fazemos da nossa circunstância. Os excertos 

filosóficos permitirão problematizar a questão da morte no âmbito do sentido da vida, 

nomeadamente, a ideia de que a consciência da morta funciona como um élan vital, que 

irrompe contra o desperdício de tempo.  

O terceiro momento corresponde, ainda, a uma reflexão sobre o sentido da vida 

em que daremos conta da necessidade de construir a nossa identidade com o outro, 

acolhendo a alteridade. Esta problematização será feita a partir da análise do poema 

“Perguntas a um homem bom”, que evidencia a pluralidade do mundo e, por 

conseguinte, a necessidade de ligar as virtudes a uma dada circunstância, ou melhor, a 

um olhar pessoal e íntimo sobre as coisas. O método expositivo e o diálogo orientado 

serão as nossas estratégias privilegiadas.  

 Num quarto e último momento, pretendemos sensibilizar os discentes para a 

atividade filosófica e para o pensar utópico, que devem ser encarados como um modo 

privilegiado para responder à questão do sentido da vida. Nesta altura, recorreremos ao 

método expositivo e ao diálogo orientado. 

Por último, importa referir que decidimos usar o PowerPoint a fim de fortalecer 

a memória dos discentes pela enunciação das ideias-chave, que pautam o problema do 

sentido da vida. É de notar que os dispositivos por nós criados adequam-se a uma 
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visualização eficaz na medida em que trabalhamos as cores no sentido de estas 

demarcarem os diferentes momentos da aula e empregamos fundos escuros.  
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Dispositivos de PowerPoint 

Qual o sentido da vida?

 

Vida – conjunto indefinido de possibilidades

Morte – anulação da vida

O ser humano é o único ser consciente da sua finitude e 
incompletude

 

 

A vida como preocupação
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O valor da vida

 

A morte e o sentido  vida

“Morremos a cada dia, a cada dia falta uma parte 
da vida.” Séneca

“Temam menos a morte e mais a vida insuficiente.”
Bertolt Brecht

 

A vida é um encontro com o outro

“O outro é uma complementaridade que nos
torna a nós maiores, mais inteiros, mais
autênticos. Essa é a minha própria vivência.”

José Saramago
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A vida é um encontro com o outro

Avança: ouvimos

dizer que és um homem bom.

Não te deixas comprar, mas o raio

que incendeia a casa, também não

pode ser comprado.

 

A vida é um encontro com o outro

Manténs a tua palavra.

Mas que palavra disseste?

És honesto, dás a tua opinião.

Mas que opinião?

És corajoso.

Mas para quem?

Não tens em conta os teus interesses pessoais.

Que interesses consideras, então?

És um bom amigo.

Mas serás também um bom amigo da gente boa?

 

A vida é um encontro com o outro

Agora, escuta: sabemos

que és nosso inimigo. Por isso 

vamos encostar-te ao paredão. Mas tendo em conta os teus méritos

e boas qualidades

vamos encostar-te a um bom paredão e matar-te

com uma boa bala de uma boa espingarda e enterrar-te 

com uma boa pá na boa terra.

Bertolt Brecht
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A filosofia e o sentido da vida

Quem somos?

De onde vimos?

Para onde vamos?

 

O pensar utópico e o sentido da vida

Ideologia – conjunto de teorias abertas à mudança

Doutrina – conjunto de teorias fechadas em si mesmas

 

Utopia – terra de nenhures
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 A utopia é um conjunto de teorias, que conserva

a construção de um mundo radicalmente diferente

da realidade vigente.

 A utopia tem uma base real, pois configura o

nosso ser.

 O valor da utopia está na mudança de pensar.
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