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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

 

       

       

 

Conversas e Pesquisas publiciza seu terceiro número de 2022. Esperamos que 
se juntem a nós mais professores(as) e pesquisadores(as) que, conhecendo a 

nossa Revista e nossa “teimosia”, contribuam para continuarmos editando-a, em 
tempos de defesa do conhecimento vasto, amplo, onde todos os campos de saber 

devem ser tratados, igualmente, com respeito.

Neste número compartilhamos artigos, que formam o Dossiê sobre o Professor 
Doutor  Emanuel de Oliveira Medeiros da Universidade dos Açores – Portugal -, 
sendo  Doutorado e Agregado em Educação e na Especialidade de Filosofia da 
Educação da referida Universidade.

Professor Doutor Emanuel de Oliveira Medeiros produz artigos para o Jornal 
Correio dos Açores e é organizador de vários livros. O aspecto do intelectual que 
muito admiramos é sua atenção com a Revista Conversas e Pesquisas, fazendo 
parte do Conselho Científico dela. 

Outra faceta de seu interesse de estudo, discussão e produção teórica é sua 
admiração pela teorização do Professor Paulo Freire, trazendo em seus textos 
a produção teórica do Professor Freire e sua perspectiva de mundo, educação e 
formação de professores(as).

O que faz sua leitura importante para quem deseja, de fato, ter um conhecimento 
aprofundado nos caminhos e rumos da Formação de Professores(as), são suas 
críticas e indicativos do fazer pedagógico.

Os artigos do Professor Doutor Emanuel Oliveira Medeiros são inéditos para 
vários números da Revista Conversas e Pesquisas, que nesse Dossiê estão na 
totalidade.

Traze-los significa a importância de sua vasta produção, pouco conhecida no 
Brasil.

Nos estimula, também, a iniciativa do Dossiê, o aspecto do professor ter uma 
formação católica, da qual não abre mão,  e, ao mesmo tempo, ser um crítico ativo 
da importância do lugar e papel da educação tendo um vista a pergunta: qual 
sociedade queremos ?

É um prazer e uma honra para nós dialogar com sua teorização sobre a Educação 
e demais campos de conhecimento.

Adir Luz Almeida

Editora-Chefe da Revista Conversas e Pesquisas
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TEORIA E ANÁLISE DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO EM PAULO 
FREIRE: PERSPECTIVAS DE FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO

       Prof. Dr. Emanuel Oliveira Medeiros 
                                                                            Universidade dos Açores 

Centro de Estudos Humanísticos da UAç 

 Educação em Paulo Freire: Um Património Universal e Mundial 

Neste artigo explicitarei aspetos fundamentais da Educação e Pensamento 
de Paulo Freire, que é uma Figura Maior, um Património de Valor Universal e 
Mundial. 

 Como tive conhecimento de Paulo Freire? Através de escritos e do contato 
com o Professor Doutor José Ribeiro Dias, hoje com 90 de idade, sempre 
ativo e vigoroso, um investigador insuspeito, pelo seu rigor e isenção, pela sua 
independência de espírito, cultivando os valores de sempre, aqueles com os 
quais a humanidade se faz, na tradição greco-romana e judaico-cristã. É um 
Autor que está sempre a atualizar-se mas sem nunca cair em modismos. Eis 
uma garantia acrescida para me levar a ver, eu próprio, a pertinência de Paulo 
Freire na Educação, em geral, e na Educação de Adultos. Aliás, a Educação 
de Adultos, se bem feita e bem pensada, fornece dados decisivos para (re)
pensar o Sistema Educativo e, dentro deste, o subsistema escolar. O Professor 
José Ribeiro Dias sempre fez o seu percurso sem derivas, seja de que sinal for, 

fosse. Sempre seguiu adiante no rumo da vida, sensível, sempre, ao Mistério 
insondável que nos habita e que nos rodeia. O Professor José Ribeiro Dias 
sempre foi um Universitário respeitado e ouvido, atento às superfícies dos 
sistemas escolares mas sempre mergulhando mais fundo e vendo mais longe. 
É um Grande Humanista, um Grande Universitário, que em Portugal foi um 
dos pioneiros da Educação de Adultos, trabalhou a Filosofia da Educação – e a 
Educação da Filosofia -, a Pedagogia, a Formação de Educadores e Professores 
e, no último livro que publicou fez uma síntese maravilhosa que percorre 
todos esses caminhos, direcionando-se para o fundamental, de onde partiu, - a 
Teologia – diria, também a Teologia da Educação, a Teologia em Educação, na 
qual há um encontro onde o homem, a pessoa humana, é chamado/a ao diálogo 
vivo com a transcendência. O Humanismo de José Ribeiro Dias não se deixa 
adjetivar, é a humanidade do homem concreto, da pessoa concreta. Ao ler José 
Ribeiro Dias, há muitos anos, via, com frequência, referências a Paulo Freire, 
o que me levou aos próprios livros de Paulo Freire. Acima de tudo porque era 
– e é – uma escola de verdade, empenhada com a verdade. Sem referência à 
verdade, a formação de educadores e professores é uma fraude, que contribui 
para a sociedade que aí está, deformada. A Educação é, na sua essência, como 
formação, a busca da verdade. Não é possível, nem admissível, formar e formar-
se fora do horizonte da verdade. De contrário, a mentira alastra-se e é o que se 
vê. Por isso se fala gravemente em “notícias falsas” e em “factos alternativos”. 
É uma pandemia social, que se alastra perigosamente no mundo, pondo em risco 
a saúde da democracia, em rigor, põe em risco as democracias. Temos de estar 
atentos, seja onde for, porque a democracia nunca é um dado adquirido, é uma 
conquista permanente, sempre em tensão, em equilíbrios instáveis. E com a 
pandemia COVID-19 buscamos Saúde mas também, como princípios fundados, 
a liberdade e a segurança.

 Em Paulo Freire temos uma escrita de verdade. O autor empenha-se no 
que escreve, com transparência, um empenho que é uma luta, com ideias e ideais, 
tematizando uma Filosofia da Educação, sem ter que a referir de modo explícito. 
Nos escritos de Paulo Freire há praxis, teoria e ação. Por isso os seus textos 
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contêm muita matéria de uma Teoria e Análise da Educação e da Formação.  Nos 
escritos de Paulo Freire encontramos matéria para várias áreas do conhecimento 
e disciplinas, em interconexão, como sinal evidente de Cultura, de capacidade de 
ver as questões no seu conjunto, em que as partes estão ligadas com o Todo, como 
bem explicita na magna obra Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire é um Clássico 
Contemporâneo. Cheguei a Paulo Freire através de José Ribeiro Dias, de modo 
indireto porque nunca me deu a ler Paulo Freire, o que revela a liberdade de um e 
de outro. Algo me aproximou de Paulo Freire, um ator sem conotações políticas. 
A leitura de Pedagogia do Oprimido mostra que Paulo Freire é um Homem de 
Pensamento. Como referências plurais, dou dois exemplos: Husserl e Sartre. 
Saber aproximar autores, em intertextualidades, significa Cultura, Humanismo 
e um Amor ao Ser Humano, para quem Paulo Freire desejava desenvolvimento 
integral, em que o oprimido não se deve, nunca, tornar opressor mas libertador. 
Por isso a Educação, em Paulo Freire, é, deve ser, deveria ser, uma Prática de 
Liberdade. Daí o livro, A Educação como Prática de Liberdade. Viemos a este 
mundo para “SER MAIS”, todos e cada um. É utopia? Se é, que bela utopia. 
Temos o direito de ser e o “direito primordial de dizer a nossa palavra”, que é 
trabalho, porque é verdade. 

 Para além do Professor Doutor José Ribeiro Dias, tenho verificado, por 
exemplo, o interesse do Professor Doutor António Nóvoa por Paulo Freire. É 
pois um Autor que tem sido revisitado. É um filósofo da educação empenhado 
na historicidade do ser humano, que não deve, nunca, ser amputado nos seus 
direitos de ser, de existir e de coexistir. 

Ainda nesta fase, algo preambular do texto, refiro um texto que escrevi, 
publicado em 2000, intitulado: “O Currículo como Praxis libertadora, uma 
reflexão a propósito de Paulo Freire”, precisamente incluído num livro de 
Homenagem ao Professor Doutor José Ribeiro Dias. 

Pedagogia do Oprimido: 

Uma Obra Clássica do Pensamento Educacional Contemporâneo    

Pedagogia do Oprimido e sua interligação com outras obras do autor: 
Conceitos, Ideias e Conceções fundamentais e estruturantes 

Seguimos de perto as conceções do autor, citando, de modo intertextual e 
problematológico, a sua Obra. 

A Pedagogia do Oprimido, se bem entendida, é também aquela que, uma 
vez libertado dos grilhões da opressão, se torna a pedagogia do libertador, da 
pessoa liberta. 

Nestes tempos de Pandemia COVID – 19, de confinamento e de formas 
diversas de exílio, a consciência bem formada aspira à liberdade e à saúde. 
O livro Pedagogia do Oprimido não foi escrito em opulência nem sequer no 
conforto de um gabinete. Foi escrito num tempo de exílio do autor, que é sempre 
diferente quando a dor é partilhada. Afirma Paulo Freire: 

“As páginas que se seguem e que propomos como uma 
introdução à Pedagogia do Oprimido são resultado de nossas 
observações nestes cinco anos de exílio. Observações que se vêm 
juntando às que fizemos no Brasil, nos vários setores em que 
tivemos oportunidade de exercer atividades educativas.  

Um dos aspetos surpreendentes, quer nos cursos de capacitação 
que damos e em que analisamos o papel da conscientização, quer 
na aplicação mesma de uma educação realmente libertadora, é o 
“medo da liberdade”(Freire, 1974, p. 19). 

De uma forma mais ou menos explícita, há uma fenomenologia realista 
e uma fenomenologia da realidade na obra de Paulo Freire. Há mesmo uma 
referência explícita a Husserl. Há uma relação entre sujeito e objeto, entre 
subjetividade e objetividade. 
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Afirma Paulo Freire: “Na medida em que os homens, simultaneamente 
refletindo sobre si e sobre o mundo, vão aumentando o campo da sua perceção, 
vão também dirigindo sua “mirada” a “percebidos” que, até então, ainda que 
presentes ao que Husserl chama de “visões de fundo”, não de destacavam”, “não 
estavam postos por si” ” (Freire, 1974, p. 82). Podemos dizer que destacar é tirar 
da “imersão” e passar para a emersão, para a tomada de consciência de… O que 
é destacado é problematizado e problematizável, vem ao nível da consciência 
explícita, da consciência livre e libertadora. 

 Afirma Paulo Freire: “O que antes já existia como objetividade mas não 
era percebido em suas implicações mais profundas e, às vezes, nem sequer era 
percebido, se “destaca” e assume o caráter de problema, portanto, de desafio” 
(Freire, 1974, p. 82). Não se trata de um futuro fixo, pré-dado, mas de um futuro 
que é problematizado nas suas possibilidades, e as possibilidades têm um ser 
que nos permite ser em todos os momentos. Na realidade é também aí o ser da 
consciência, esse sacrário onde ninguém toca, só Deus. 

Sobre o “percebido destacado” afirma Paulo Freire: “o “percebido 
destacado” já é objeto da “admiração” dos homens e, como tal, de sua ação e 
de seu conhecimento. Paulo Freire recusa o “falso saber”. Pelo contrário busca 
a “forma autêntica de pensar e atuar” (Freire, 1974, p. 82). Eis um desafio para 
o homem se pensar a si mesmo e ao mundo. No livro Pedagogia do Oprimido, 
Paulo Freire contrapõe e opõe a “educação problematizadora”, que liberta, da 
“educação bancária”, que oprime e aliena. Afirma Paulo Freire: “A educação 
problematizadora se faz, assim, um esforço permanente através do qual os 
homens vão percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com que 
e em que se acham.” (Freire, 1974, p. 72. Eis-nos perante o centro nefrálgico 
da obra, isto é, a clarificação e caracterização, por contraste e oposição, entre 
“educação bancária” e a “educação problematizadora”. Todos os outros conceitos, 
ideias e conceções vão ajudar a esclarecer e a aprofundar essas duas conceções, 
inconciliáveis, de educação. As teses, antíteses e sínteses, a acontecerem, dão-
se numa ótica hegeliana, sem que o indivíduo se dilua, nunca, numa macro-

estrutura do Estado. A Lógica de Hegel é a lógica da vida e no que diz respeito 
às pessoas não podem perder a sua singularidade, em contextos coletivos, sem 
coletivismos alienantes, nunca. Além disso, em Paulo Freire há o primado, em 
teoria e na prática, em praxis, do diálogo. O diálogo é o logos a dois, é uma 
razão que se compreende através da fala. É o uso e o acesso ao logos que permite 
superar um saber ingénuo, que é sempre um saber que pode ser manipulado, 
sem escrúpulos, pelos dominadores. A dialogicidade é intrínseca ao humano e 
caracteriza a verdadeira educação.  

Em termos metodológicos seguimos a obra, que relemos. Embora caminhe 
do princípio, o fluxo do texto pode suscitar ligações com outras etapas posteriores 
– ou anteriores – da Obra, como aliás já ficou expresso na fase anterior deste 
artigo. Antes, faremos uma incursão no livro Educação como Prática da 
Liberdade, que foi o “trabalho anterior” (Freire, 1974, p. 29). Paulo Freire tem 
uma visão dinâmica da realidade socio-cultural e histórica e acentua mesmo a 
historicidade do homem que o torna sujeito vivo do seu próprio destino, numa 
vida que é feita de contradições e interpelações. O Pensamento de Paulo Freire 
tem sempre em atenção a História. Afirma o autor no livro Educação como 
Prática da Liberdade(EPL): “Nos que pretendiam deter a História, para assim, 
manter seus privilégios. Nos que pretendiam antecipar a História, para, assim, 
“acabar” com os privilégios. Ambos minimizando o homem. Ambos trazendo 
sua colaboração à massificação, à demissão do homem brasileiro, que apenas 
iniciava sua admissão à categoria de povo” (Freire, ?1965, EPL, pp: 56-57). 
Esse registo histórico não retira a dimensão metafísica, formulada, a dado passo, 
deste modo: 

“A sua transcendência está também em nós, na raiz de sua finitude. 
Do ser inacabado que é e cuja plenitude se acha na ligação com seu 
Criador. Ligação que, pela própria essência, jamais será de dominação 
ou de domesticação mas sempre de libertação. Daí a Religião – religare 
– que encarna este sentido transcendental das relações do homem, 
jamais deva ser um instrumento de sua alienação. Exatamente porque 
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ser finito e indigente tem o homem na sua transcendência, pelo amor, 
o seu retorno à sua Fonte. Que o liberta. No ato de discernir, porque 
existe e não só vive, se acha a raiz, por outro lado, da descoberta de sua 
temporalidade que ele começa a fazer precisamente quando varando o 
tempo, de certa forma então unidimensional, atinge o ontem, reconhece 
o hoje e descobre o amanhã. Na história de sua cultura terá sido o do 
tempo – o da dimensionalidade do tempo – um dos seus primeiros 
discernimentos.”    (Freire, ?1965, EPL, pp: 40-41).     

 Em Paulo Freire, vemos como a questão da Religião está presente na obra 
e na sua reflexão. A Religião como elemento que favorece a transcendência, que 
nunca deve cair na alienação. O sentimento religioso abre-nos para uma força 
superadora. 

Sendo o homem um ser inacabado, está sempre a fazer e a realizar-se, nos 
tempos e nos espaços, nas esperanças e nas contradições e contratempos da 
vida. O tempo atmosférico nunca está igual, mas é sempre tempo metereológico, 
o tempo histórico tem sempre variações mas é sempre o tempo, esse grande 
educador. Acentuando a conceção do homem como ser histórico, dentro da 
História, que é mais ampla mas não o absorve, porque livre, afirma Paulo Freire 
em Educação como Prática da Liberdade: “Herdando a experiência adquirida, 
criando e recriando, integrando-se às condições de seu contexto, respondendo 
a seus desafios, objetivando-se a si próprio, discernindo, transcendendo, lança-
se o homem num domínio que lhe é exclusivo – o da História e o da Cultura.” 
. (Freire, ?1965, EPL, p: 41). Neste ponto Paulo Freire remete, com toda a 
pertinência, para Jaspers.  

A educação verdadeira é crítica e exige a transição de uma consciência 
ingénua para uma consciência reflexiva e problematológica, que leva à tomada 
de consciência da realidade que nunca pode – nem deve – ser alineada. A 
alineação implica a ausência de autoconsciência dos sujeitos quer na educação 
quer na realidade histórico-cultural. Um saber, só por si, não é garantia de saber 

como tomada de consciência e como superação crítica. Paulo Freire fala na 
“consciência transitivo-crítica” (Freire, ?1965, EPL, p. 94). Adiante afirma Paulo 
Freire: “Quanto menos criticidade em nós, tanto mais ingenuamente tratamos os 
problemas e discutimos superficialmente os assuntos” (Freire, ?1965, EPL, p. 
95).

Para Paulo Freire, o diálogo pressupõe amor e também um pressuposto 
da verdadeira educação que, para o ser, tem de ser dialógica. De facto, o amor 
é construtivo e edificante mas como recuperá-lo numa sociedade de desamor, 
de ódios, de invejas, de mentiras, num sociedade de enganos? Como resgatar a 
crença no ser humano que se auto-descridibiliza e faz o jogo de um sociedade 
destrutiva? Afirma Paulo Freire:

 “A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. 
Não pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à 
discussão criadora, sob pena de ser uma farsa.

Como aprender a discutir e a debater com uma educação que 
impõe? Ditamos ideias. Não trocamos ideias. Discursamos sobre 
aulas. Não debatemos ou discutimos temas. Trabalhamos sobre o 
educando. Não trabalhamos com ele.” (Freire, ?1965, EPL, p. 96). 

De facto, é preciso saber e praticar o debate mas, nos dias de hoje, parece 
que, pelo menos certas levas de alunos, nas escolas, de diferentes níveis, já 
estão imbuídos na mentira, no bullying e no cyberbullyng. Em sociedades 
democráticas, que não estão a dar saúde à sua democracia, podemos encontrar 
jovens instrumentalizados ou que se deixam instrumentalizar para a mentira. 
Onde se está a ensinar às crianças e jovens de todas as idades que têm um 
compromisso ontológico com a verdade, como falar e praticar a verdade? A 
ânsia de Paulo Freire é compreensível mas hoje não podemos ser ingénuos e 
pensar que todos querem debater e problematizar, precisamente porque isto dá 
muito trabalho, como sempre viu, com clarividência, Paulo Freire. 

Não podemos estar a transmitir pseudo-saberes pretensamente neutros. 
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Hoje é preciso colocar na sociedade, na política, na educação e no ensino o 
problema sério da verdade, que é, tem de ser, um compromisso de todos e 
um vínculo de todos/as. O conhecimento tem de ter um vínculo à verdade, 
essa procura é a pedagogia do ser, do ser menos para o mais ser, para usar o 
sentido de Paulo Freire. Na sua raiz, a verdade está ligada à liberdade. Ninguém 
se liberta com a mentira. A mentira é um dos piores grilhões que está a estragar 
as instituições e as comunidades humanas. Só com ar puro da verdade somos 
nós mesmos na coragem de ser, de existir e de co-existir. 

Paulo Freire acentua a nossa “ontológica vocação de Ser Mais”  (Freire, 
1974, p. 70). E é de menos ser para mais ser e não de ser para nada. Paulo Freire 
adota criticamente o pensamento de Sartre. Posições com as quais estamos de 
acordo. Há em Paulo Freire uma conceção realista e humanista do ser humano. 
E isso é um dado da maior importância mas há que problematizar por que é que 
hoje as sociedades democráticas tendem à destruição das estruturas democráticas. 

Faltará um ambiente democrático que subsista para além das governações 
de sinais diferentes? Faltará uma Educação mais rigorosa e simultaneamente 
democrática? Haverá, um pouco por todo o mundo, uma demissão do povo? Aí 
Paulo Freire acentua com razão a necessidade de uma educação não para o Povo 
mas com o povo. Não estará a ser insuficiente o que hoje chamos de cidadania? 
Será que o Povo se sente protagonista e participante das mudanças? Será que 
se revê nessas mudanças, em diferentes países democráticos do mundo? Será 
a educação responsável por uma certa deterioração e desgaste da democracia? 
Haverá, como diz Paulo Freire, “Desconfiança de que o povo seja capaz de 
pensar certo. De querer. De saber. “(Freire, 1974, p. 51). E adianta: “Dizer-se 
comprometido com a libertação e não ser capaz de comungar com o povo, a 
quem continua considerando absolutamente ignorante, é um doloroso equívoco.” 
(Freire, 1974, p. 52). Um pouco por todo o lado é preciso voltar às exigências 
da Polis e às realizações que o homem-sujeito deve realizar. Para além de outras 
configurações, essas realizações têm um sentido sócio-cultural. Paulo Freire 
distingue “natureza” de “cultura”. Embora seja compreensível, hoje com os 

problemas ambientais, o homem deve saber ser, cada vez mais, um habitante do 
Planeta e saber respeitar a Terra-Mãe. 

Sobre Natureza e Cultura afirma Paulo Freire: 

“A distinção entre estes dois mundos: o da natureza e o da cultura. 
O papel ativo do homem em sua e com sua realidade. O sentido de 
mediação que tem a natureza para as relações e comunicação dos 
homens. A cultura como o acrescentamento que o homem faz ao 
mundo que não fez. A cultura como resultado do seu trabalho. Do seu 
esforço criador e recriador. O sentido transcendental de suas relações. 
A dimensão humanista da cultura. A cultura como aquisição sistemática 
da experiência humana.” (Freire, ?1965, EPL, pp: 108-109).

 Essas afirmações de Paulo Freire sobre cultura mostram a relação inevitável 
do homem com o mundo, mas hoje, como afirmámos, a relação do homem 
com o mundo físico tem de ser de cuidado ecológico. Mas a palavra mundo 
pode remeter-nos para outras significações de sentido e de significação que se 
prendem, por exemplo, com a criação cultural como, por exemplo, escrever um 
livro, em prosa ou em poesia ou, até, interligando os dois registos. Afirma Paulo 
Freire no livro Educação como Prática de Liberdade: 

 “O homem, afinal, no mundo e com o mundo. O seu papel de 
sujeito e não de mero e permanente objeto.

A partir daí, o analfabeto começaria a operação de mudanças de 
suas atitudes anteriores. Descobrir-se-ia, criticamente, como fazedor 
desse mundo da cultura. 

Descobriria que tanto ele, como o letrado têm um ímpeto de 
criação e de recriação. 

Descobriria que tanto é cultura o boneco de barro feito pelos 
artistas, seus irmãos do povo, como0 cultura também é a obra de um 
grande escultor, de um grande pintor, de um grande místico, ou de um 
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pensador. 

Que cultura é a poesia dos poetas letrados de seu País, como 
também a poesia de seu cancioneiro popular. Que cultura é toda criação 
humana.” (Freire, ?1965, EPL, p.109).

De facto, quem não é analfabeto em tantas coisas e em tantas formas 
de literacia? A mais grave iliteracia é não pôr perguntas e questões sobre si 
mesmo e sobre a condição neste mundo, em direção à Transcendência. Todos 
somos analfabetos caminhantes e letrados ignorantes. Sobre a problemática da 
“ignorância” afirma Paulo Freire no livro Pedagogia do Oprimido: “Como 
posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, nunca 
em mim?” (Freire, 1974, p. 95) Que pergunta de profunda e de enorme alcance, 
de uma atualidade sempre constante. Essa pergunta, formulada e escrita por 
Paulo Freire, faz crescer os indivíduos como pessoas, as instituições e as 
comunidades. É uma pergunta de várias dimensões, é, no fundo, uma questão, 
que nos confronta connosco mesmos, com o imperativo de sermos, todos e cada 
um/a, humildes e respeitadores, admiradores do outro que se quer tornar sempre 
mais pessoa. Carl Roger tem um livro intitulado Tornar-se Pessoa, que é uma 
tarefa humana, educativa, antropológica e, a meu ver, também teológica, sempre 
em aberto. A pessoa a ser e a crescer ao longo da vida e da vida toda. Crescer é 
ser em espírito, em identidade, por isso nos reconhecemos, iguais e diferentes, 
em todas as idades. 

É fundamental saber partilhar saberes e o maior Saber é o Saber de si. Afinal, 
não há ninguém ignorante e a vida é sempre uma surpresa, uma incerteza e um 
desafio, para levarmos sozinhos, com os outros e amparados. Há várias formas 
de vulnerabilidade e todas elas são formas de viver, por mais que possamos 
depender dos outros. Mas, no fundo, quem dá força a quem? Numa Sociedade 
que respeita a vida sentimos que cada um, que o outro, é um mistério. Urge 
retomar o sentido do mistério e do sagrado, mais do que uma “fé” laica nos 
outros. Num sentido laico e metafísico de “fé”, afirma Paulo Freire: 

“Não há também diálogo se não há uma intensa fé nos homens. Fé 

no seu poder e de refazer. De criar e recriar. Fé na sua vocação de Ser 
Mais, que não é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos homens.

A fé nos homens é um dado a priori do diálogo. Por isto, existe 
antes mesmo de que ele se instale. O homem dialógico tem fé nos 
homens antes de encontrar-se frente a frente com eles. Esta, contudo, 
não é uma ingénua fé. O homem dialógico, que é crítico, sabe que, se 
o poder de fazer, de criar, de transformar, é poder dos homens, sabe 
também que podem eles, em situação concreta, alienados, ter este poder 
prejudicado.” (Freire, 1974, pp: 95-96). 

Afirma Paulo Freire: “Sem esta fé nos homens o diálogo é uma farsa” 
(Freire, 1974, p. 96). No fundo, fé, aqui, significa acreditar nos outros. Neste 
sentido, afirma Paulo Freire: “A confiança vai fazendo os sujeitos dialógicos cada 
vez mais companheiros na pronúncia do mundo.” (Freire, 1974, p. 96). Mais: 
“A confiança implica no testemunho” (Freire, 1974, p.96). Quanto faz falta – é 
decisivo – dar testemunho, dar bom testemunho mas testemunho verdadeiro. 
E como isso é fundamental na vida, na relação, na educação. Ao contrário, o 
testemunho dos falsos e mentirosos são, a prazo, uma ruína para os/as próprios/
as que se deixam instrumentalizar e vender. Isso é abominável se acontece no 
ensino, é repugnante. Paulo Feire fala para as pessoas concretas, que vivem no 
concreto da coexistência e que se devem empenhar, na “ontológica vocação de 
Ser Mais”. É uma exigência forte, uma exigência metafísica que está ao alcance 
de todos. A Dignidade não se compra nem se vende, a Dignidade é realidade 
interior a ser, em respeito. Tem de haver coerência. Afirma Paulo Freire: “Falar, 
por exemplo, em democracia e silenciar o povo é uma farsa. Falar em humanismo 
e negar os homens é uma mentira.”(Freire, 1974, p. 96). Estas afirmações de Paulo 
Freire têm um alcance universal e intemporal. Os Povos também se educam, ao 
longo da História. Quanto mais consolidadas estiverem as democracias maior, 
e melhor, será o desenvolvimento. A “educação problematizadora”, de que fala 
Paulo Freire, está ao serviço da liberdade, do desenvolvimento, da justiça e 
demais altos e humanos valores. Há, em Paulo Freire, uma interligação entre 
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educação – que se não reduz ao ensino – e sociedade. Afirma Paulo Freire: 

“Para o educador-educando, diálogo, problematizador, o conteúdo 
programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um 
conjunto de informes a ser depositado nos educandos, mas a devolução 
organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos 
que este lhe entregou de forma inestruturada.

A educação autêntica, repitamos, não se faz de “A” para “B” ou 
de “A “ sobre “B” mas de “A” com “B”, mediatizados pelo mundo.” 
(Freire, 1974, p. 98). 

   No seu discurso Paulo Freire utiliza muito o adjetivo “verdadeira” e 
“verdadeiro” consciente de que há mentiras e falsidades. A educação só se dá 
em verdade e pela verdade. E hoje isto é cada vez mais evidente. A mentira sai 
sempre derrotada. A Verdade vence sempre. A Verdade é ar puro que nos enche 
os pulmões do ser e da alma. Alma em sentido orgânico e em sentido metafísico 
e espiritual. A ação verdadeira exige um pensamento verdadeiro. Quem pensa 
uma coisa e diz outra é falsa. Na falsidade nada se edifica. Só a verdade edifica 
e é edificante. A verdade realiza-se também na ação, uma ação que se interliga 
com a reflexão. Essa ligação é a praxis. Afirma Paulo Freire:

 “os homens que, através de sua ação sobre o mundo, criam o 
domínio da cultura e da história, está em que somente estes são seres 
de praxis. Somente estes são praxis, Praxis que sendo reflexão e ação 
verdadeiramente transformadora da realidade, é fonte de conhecimento 
reflexivo e criação” (Freire, 1974, p. 108). 

Afirma Paulo Freire: 

“E é como seres transformadores e criadores que os homens, em suas 
permanentes relações com a realidade, produzem, não somente os bens 
matérias, as coisas sensíveis, os objetos, mas também as instituições 
sociais, suas ideias, suas conceções” (Freire, 1974, p. 108). 

Na sua obra, Paulo Freire acentua a capacidade criadora do homem, isto é, 
do ser humano, nas suas múltiplas dimensões. E é no contexto da vida das pessoas 
que o investigador encontra os “temas geradores ou da temática significativa” 
(Freire, 1974, p. 121) e o “universo temático da época”(Freire, 1974, p. 109). 
Na nossa época seria – é – a Pandemia – COVID 19.  Sobre a problemática 
da investigação temática, afirma Paulo Freire: “A investigação temática se faz, 
assim, um esforço comum de consciência da realidade e de autoconsciência, que 
a inscreve como ponto de partida do processo educativo, ou da ação cultural de 
caráter libertador.” (Freire, 1974, p. 117). 

É muito importante, talvez devido à alfabetização e educação de adultos, 
que Paulo Freire tematize a educação integrando nela as metodologias de 
educação problematizadora criando o sentido de comunidades de investigação 
tendo em conta as vivências e as experiências que, afinal, constituem fonte de 
temas e de problemas. Neste horizonte de sentido, podemos ler as afirmações de 
Paulo Freire:

 “A investigação temática, que se dá no domínio do humanos e não 
das coisas, não pode reduzir-se a um ato mecânico. Sendo processo de 
busca, de conhecimento, por isto tudo, de criação, exige de seus sujeitos 
que vão descobrindo, no encadeamento dos temas significativos, a 
interpenetração dos problemas.”  (Freire, 1974, p. 117).  

Explicita Paulo Freire: “Neste sentido é que toda investigação temática de 
caráter consciencializador se faz pedagógica e toda autêntica educação se faz 
investigação do pensar” (Freire, 1974, p. 120). Vemos como em Paulo Freire as 
metodologias de investigação em educação têm um fundamento numa Filosofia 
da Educação e numa Teoria da Educação que atravessam toda a sua obra de 
modo explícito ou, em muito, de modo implícito, com toda a riqueza intelectual 
que podemos colher. 

Como vimos, a investigação temática incide em questões do humano, 
diríamos em termos antropológicos. Afirma Paulo Freire:
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“Temas de caráter universal, contidos na unidade epocal mais 
ampla, que abarca toda uma gama de unidades e subunidades, 
continentais, regionais, nacionais, etc., diversificadas entre si. Como 
tema fundamental desta unidade mais ampla, que poderemos chamar 
“nossa época”, se encontra, a nosso ver, o da libertação, que indica o 
seu contrário, o tema da dominação. É este tema angustiante que vem 
dando à nossa época o caráter antropológico (….)” (Freire, 1974, p. 
111). 

 É de flagrante atualidade, um pouco por todo o mundo, a dura realidade da 
ânsia de libertação dos povos, como temos visto nas últimas décadas, através de 
manifestações, até nos Estados Unidos da América (EUA), por questões raciais, 
e não só, que parece que continuam a caraterizar a mentalidade de muitos 
americanos, felizmente com muitos outros, que desejam uma convivência 
pacífica. As situações políticas e sociais de muitos outros Povos mostram como 
anseiam a liberdade contra todas as formas de dominação e autoritarismo. A 
ânsia de liberdade e o instinto de dominação são pulsões e tensões que os Povos 
experimentam ciclicamente, com muita dor. Vale as Figuras que em tempos 
históricos diferentes encarnam os ideais da liberdade, igualdade, fraternidade e 
desenvolvimento integral, isto é, que encarnam um espírito libertador. Só Figuras 
de Liberdade são indicadoras de “um tempo anunciador”.  (Freire, ?1965, EPL, 
p. 46). Só esse sentido de liberdade permite uma visão do ser humano como 
sujeito histórico, construtor do seu destino. Paulo Freire opõe o “sectário” ao 
“radical”. Afirma Paulo Freire: “O radical, pelo contrário, rejeita o ativismo e 
submete sempre sua ação à reflexão. O sectário seja de direita ou de esquerda, 
se põe diante da história como o seu único fazedor. Como seu proprietário.” 
(Freire, ?1965, EPL, pp: 51-52). 

Só quem tem sentido histórico, sem prática de alienação, pode ter o sentido 
de projeto, que traz consigo a promessa da esperança. Afirma Paulo Freire: “A 
desesperança das sociedades alienadas passa a ser substituída por esperança, 
quando começam a se ver com os seus próprios olhos e se tornam capazes 

de projetar” (Freire, ?1965, EPL, p. 54). Assim, liga o estudo às dinâmicas 
libertadoras que tornam a história uma realidade viva. Deste modo fazem-se 
“projetos, planos, resultantes de estudos sérios e profundos da realidade. E 
a sociedade passa, assim, aos poucos, a se conhecer a si mesma. Renuncia à 
velha postura de objeto e vai assumindo a de sujeito”  (Freire, ?1965, EPL, p. 
54). Essa sociedade vive um “clima de esperança” em que há “uma crescente 
participação do povo no seu processo histórico” (Freire, ?1965, EPL, p. 55). 
O processo histórico tem vários sujeitos, desde logo, em termos democráticos, 
o Povo. Afirma Paulo Freire: “Encontrava-se então o povo, na fase anterior 
de fechamento de nossa sociedade, imerso no processo. Com a rachadura e a 
entrada da sociedade na época do trânsito, emerge” (Freire, ?1965, EPL, p. 55). 

Na sua obra, Paulo Feire explicita os conceitos de imersão e de emersão. A 
“educação bancária” impõe a “imersão, enquanto a “educação problematizadora” 
desperta para a “emersão”, em que há uma tomada de consciência reflexiva e 
crítica. Deste modo, libertam-se os indivíduos e o povo. De uma atitude passiva, 
imposta, passa-se para uma atitude ativa. Mas como sabemos isto não é linear na 
história, daí a necessidade de uma consciência histórica. A sociedade renuncia 
a uma situação de alienação e afirma um sentido histórico dinâmico e aberto. 
Afirma Paulo Freire: 

“Já não se satisfaz em assistir. Quer participar. A sua participação, 
que implica numa tomada de consciência apenas e não ainda numa 
conscientização – desenvolvimento da tomada de consciência – ameaça 
as elites detentoras de privilégios” (Freire, ?1965, EPL, p. 55). 

O conceito de elite deve ser problematizada. Em democracia todos fazem 
parte da elite que elege ou pode ser eleita. No fundo, todos os cidadãos são 
eleitores e elegíveis, neste sentido profundo, como sujeitos de soberania são elite 
e, de facto são, porque no amadurecimento que se faz com a prática da liberdade 
todos ajudam a que o Povo, uma Nação, um País, possa seguir os melhores 
rumos para o bem estar de todos. Ter e ser em liberdade é – deve ser – um 
direito, mais do que um privilégio, de todos. Paulo Freire defende “a presença 
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atuante do povo no seu processo histórico”. (Freire, ?1965, EPL, p. 55). Quando 
se caminha para a Liberdade há uma afirmação das potencialidades de ser que 
estavam imersas mas que se querem realizar.  Neste sentido há uma emersão, 
uma tomada de consciência e um sentido de horizonte. Afirma Paulo Freire: 
“À medida em que iniciam a emersão no processo histórico vão percebendo 
rapidamente que os fundamentos da “ordem” que os minimizavam já não têm 
sentido” (Freire, ?1965, EPL, p. 56). As pessoas tornam-se no que são, isto é, 
como sujeitos históricos, amputados que estavam de exercer os seus direitos. 
Igualmente o Povo é Sujeito histórico, chamado a participar. Por isso todas as 
soluções, ou, pelo menos, as decisões de fundo são tomadas e vigiadas pelo povo, 
no sentido de uma “destinação democrática”. Afirma Paulo Freire: “Soluções, 
repita-se, com o povo e nunca sobre ou simplesmente para ele”. (Freire, ?1965, 
EPL, p. 58). Precisamente porque os oprimidos tendem a ser a dignidade que 
são e têm. Afirma Paulo Freire: 

“Os oprimidos, nos vários momentos da sua libertação, precisam 
reconhecer-se como homens, na sua vocação ontológica e histórica de 
Ser Mais. “(Freire, 1974, p. 57). Só na “educação problematizadora” 
temos verdadeiro humanismo. Por isso, por contraste e oposição afirma 
Paulo Freire: “O estranho humanismo desta “conceção bancária” se 
reduz à tentativa de fazer dos homens o seu contrário – o autómato, que 
é a negação de sua ontológica vocação de Ser Mais”.(Freire, 1974, p. 
70). 

Em Paulo Freire há uma ontologia, em dinamismo de ser. A ontologia 
irrompe do Ser, um ser que tem uma força antropológica interior mas que se 
projeta no exterior, no ser que é e está em toda a realidade.   

Paulo Freire coloca de modo concreto e transversal “a educação libertadora, 
problematizadora” que “já não pode ser ato de depositar, ou de narrar, ou de 
transferir, ou de transmitir “conhecimentos” e valores aos educados, meros 
pacientes; à maneira da educação “bancária”, mas um ato cognoscente” (Freire, 
1974, p. 78). O autor avança para uma tese fundamental, conexa com muitos 

outros pensamentos educativos organicamente ligados. Na sua obra e na sua 
ação, o diálogo é central e genuíno. Neste seguimento, na valoração fundamental 
do diálogo, afirma Paulo Freire: “É através deste que se opera a superação de 
que resulta um termo novo: não mais educador ao educando do educador, mas 
educador-educando com educando-educador” (Freire, 1974. P. 78). Explicita uma 
conceção de educação em que torna todos educandos e educadores. Como vimos, 
de facto, todos somos ignorantes e sabedores em alguma coisa. Reconhecer isto 
torna-nos mais humildades, generosos e irmana-nos nesta vida, em existência e 
coexistência. A História deve ser na paz e para a paz. É um ideal forte que desde 
sempre está por construir e realizar. Movidos por ideias e ideais todos somos 
educandos e educadores. Afirma Paulo Freire, de modo claro, uma conceção 
que deve ser entendida na sua radicalidade, visto que tem de ser devidamente 
analisada como indicando um caminho de “educação problematizadora”: 

“Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se 
educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados 
pelo mundo. Mediatizados pelos objetos cognoscíveis que, na prática 
“bancária” são possuídos pelo educador que os descreve ou os deposita 
nos educandos passivos” (Freire, 1974, p. 79).

Em rigor, cada pessoa também se educa a si mesma mas essa educação 
dá-se sempre por relação e por mediação com o mundo, visto que somos 
seres de relação, connosco mesmos, com os outros, com o mundo e com a 
Transcendência. A cognoscibilidade e o conhecimento permitem uma reflexão 
crítica, superadora do saber ingénuo. Os saberes ingénuos são superados pela 
“educação problematizadora”, que leva à tomada de consciência, que também 
pressupõe “a exigência da superação da concretização educador-educandos, Sem 
esta, não é possível a relação dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos 
sujeitos cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognoscível” (Freire, 1974, 
p. 78). 

 Essa tomada de consciência e essa cognoscibilidade permite passar da 
“doxa” ao “logos”. Paulo Freire é claro:
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“Pelo facto mesmo de esta prática educativa constituir-se em 
uma situação gnosiológica, o papel do educador problematizador é 
proporcionar, com os educandos, as condições em que se dê a superação 
do conhecimento no nível da “doxa” pelo verdadeiro conhecimento, o 
que se dá no nível do “logos”. (Freire, 1974, p. 80). 

 Mas esse conhecimento é expresso pela “palavra verdadeira” (Freire, 1974. 
P. 91). Podemos afirmar que em Paulo Freire há uma ligação entre a gnoseologia – 
uma Filosofia do Conhecimento “e uma antropologia, uma antropologia humana 
e cultural, ao mesmo tempo que há uma Filosofia da Linguagem, de modo 
implícito. Essas áreas da Filosofia e da Educação não estão assim explicitadas 
mas do Pensamento Educacional de Paulo Freire é possível tematizá-las, numa 
configuração que se diz, de modo explícito, na linguagem, diríamos, acategorial 
que, de certo modo, é o caminho mais direto para aceder à compreensão da 
existência humana. Afirma Paulo Freire:

“A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, 
com que os homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é 
pronunciar o mundo, é modifica-lo. O mundo pronunciado, por sua 
vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles 
novo pronunciar. 

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 
trabalho, na ação- reflexão.

Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é praxis, é 
transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, 
mas direito de todos os homens. Precisamente por isto, ninguém pode 
dizer a palavra verdadeira sozinho, ou dizê-la para os outros, num ato 
de prescrição, com o qual rouba a palavra aos demais. 

O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, 
para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu”. 

(Freire, 1974, pp: 92-93).

 A mediatização pelo mundo é importante, sem se esgotar na “relação eu-tu”. 
Mas há que compreender esse eu e esse tu, que são mutuamente constituintes. Não 
é um eu reificado, auto-referencial, mas um eu aberto, de si a si, aos outros e ao 
mundo. Ao tematizar a “co-laboração” Paulo Freire tematiza a “teoria dialógica 
da ação” (Freire, 1974, p. 196) e neste contexto fala do “eu antidialógico” e do 
“eu dialógico”, tão fundamental para agir e compreender a ação educação, que 
se quer libertadora. 

 Afirma Paulo Freire: 

“O eu antidialógico, dominador, transforma o tu dominado, 
conquistado num mero “isto”.

O eu dialógico, pelo contrário, sabe que é exatamente o tu que o 
constitui.  Sabe também que, constituído por um tu – um não eu – esse 
tu que o constituiu se constituiu, por sua vez , como eu, ao ter no seu eu 
um tu. Desta forma, o eu e o tu passam a ser, na dialética destas relações 
constitutivas, dois tu que se fazem dois eu.

Não há portanto, na teoria dialógica da ação, um sujeito que domina 
pela conquista e um objeto dominado. Em lugar disto, há sujeitos que 
se encontram para a pronúncia do mundo, para a sua transformação.” 
(Freire, 1974, p. 196). 

  A palavra verdadeira é, pois, transformadora do mundo. A verdade e só 
a verdade pode resgatar e salvar. E sobre a salvação, Paulo Freire diz a sua 
palavra: “ninguém se salva sozinho – qualquer que seja o plano em, que se 
encare a salvação” (Freire, 1974. p. 171). 

Paulo Freire anseia ardentemente pela libertação de todos e de cada um. Fá-lo e 
afirma com muita paciência e com muita coragem, com uma enorme capacidade 
de amar. 

Já Sebastião da Gama, grande poeta e escritor português, tem um livro 
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que dá o tom da sua vida, que foi demasiado curta: O Segredo é Amar. 

E é com este verbo – amar – que termina a magna obra Pedagogia do 
Oprimido. Afirma Paulo Freire: “Se nada ficar destas páginas, algo, pelo menos, 
esperamos que permaneça: nossa confiança no povo. Nossa fé nos homens e na 
criação de um mundo em que seja menos difícil amar.” (Freire, 1974, p. 218). 

 De facto, amar não é algo privado, é um sentimento profundo que faz 
atos de união entre as pessoas e numa sociedade carente de amar, porque é uma 
sociedade de desamor. É preciso fortificar com laços forte de amor que exigem 
o culto pela verdade. Pelo contrário, a mentira, o ódio e a maldade destroem e 
esse são sentimentos que podemos encontrar em todas as idades. A educação 
precisa de regenerar e quem, pelos seus atos, prejudicar os outros deve ser punido 
severamente. A maldade em educação e na formação têm de ser severamente 
punidas. Toda a Filosofia da Educação de e em Paulo Freire vai no sentido dos 
bons sentimentos e da paz. A paz é possível e é desejável. A paz é um ideal que 
se realiza, que se deve realizar, em cada gesto, em cada atitude, nas relações 
interpessoais, nos povos e nas relações internacionais. A paz é um ideal e um 
bem precário que deve ser amada como propósito de vida e de convivência entre 
todos. 

 E todos esses valores implicam a “subjetividade” e a “objetividade”, 
que leva a uma tomada de consciência dos fenómenos, na “compreensão da 
totalidade”(Freire, 1974, p.118). Na obra de Paulo Freire há fortes marcas da 
fenomenologia, uma corrente filosófica, uma Filosofia, que muito procurei 
aprender – e continuo a aprender – com a Obra do Saudoso Professor Doutor 
Gustavo de Fraga, que foi um dos pilares decisivos na Universidade dos Açores, 
e cuja obra continuo a aprofundar e dar a ler, desde logo, com intencionalidade 
didática e formativa. Só com grandes referências, com Figuras, em Obra e 
Pensamento, é que as Universidades, sejam elas quais forem e onde estiverem, 
é que subsistem nos seus fundamentos, em dinâmicas de futuro.  

 Em Paulo Freire a palavra e atitude de “conscientização” é fundamental e 
ela está presente, de modo evidente, na Educação de adultos, que tem como base 

uma “Educação problematizadora”, dialógica, que põe em questão, que dá a ver, 
que supera a alienação e a imersão e leva à “emersão” e à “inserção” (Freire, 
1974, p. 119). 

 Paulo Freire tem preocupações didáticas com a Educação de Adultos. 
Afirma Paulo Freire: “Elaborado o programa, com a temática já reduzida e 
codificada, confeciona-se o material didático: Fotografais, slides, films-stups, 
cartazes, textos de leitura, etc.” (Freire, 1974, p. 137). ,E acrescenta: “Outro 
recurso didático, dentro de uma visão problematizadora da educação e não 
“bancária” seria a leitura e a discussão de artigos de revistas, de jornais, de 
capítulos de livros, começando por trechos.” (Freire, pp: 138-139). 

 Continuando as sugestões didáticas, acrescenta Paulo Freire: 

“Na linha do emprego destes recursos, parece-nos indispensável 
a análise do conteúdo dos editorais da imprensa, a propósito de um 
mesmo acontecimento. Por que razão os jornais se manifesta de forma 
diferente sobre um mesmo facto? Que o povo então desenvolva o 
seu espírito crítico para que, ao ler jornais ou ouvir o noticiário das 
emissoras de rádio, o faça não como mero paciente, como objeto dos 
“comunicantes” que lhes prescrevem, mas como uma consciência que 
precisa de libertar-se.”(Freire, 1974, p. 139). 

 Há, assim, antes dos métodos didáticos, a necessidade do “programa”. 
Como deve ser elaborado ou dinamizado? Deve ser buscado “dialogicamente 
com o povo” e só assim se “inscreve como uma introdução à Pedagogia do 
Oprimido”, de cuja elaboração deve ele participar”. (Freire, 1974, p. 141). 
Saliente-se o verbo participar.

 Há um sentido de Pedagogia que nos leva ao livro Pedagogia da Autonomia, 
sobre o qual vamos traçar o esquema geral que, na sua própria estrutura 
enunciativa, nos remete para os conteúdos. 

 Antes de entrarmos, explicitamente, no livro Pedagogia da Autonomia, 
é de fazer algumas considerações sobre Política e Educação. Os conceitos e 
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práticas da educação estão relacionados com as conceções e perspetivas políticas. 
A política é inevitável para a organização das sociedades e dos estados, por 
isso é também fundamental que os políticos sejam cultos e tenham uma sólida 
formação em educação mas num sentido problematizador, isto é, democrático. 
No último livro referido, Paulo Freire fala na “cidadania” e, antecipa, aquilo a 
que, atualmente, se designa por “Cidades Educadoras”. Afirma Paulo Freire:

 “A Cidade somos nós e nós somos a Cidade. Mas não podemos 
esquecer de que o somos guarda algo que foi e nos chega pela continuidade 
histórica de que não podemos escapar, mas sobre que podemos trabalhar, 
e pelas marcas culturais que herdamos.” (Freire, 1997, p. 23). 

Paulo Freire escreve assim: “um modo espontâneo, dizia eu, de as cidades 
educarem”. (Freire, 1997, p. 23). Na página anterior afirma: “A ontológica 
necessidade da educação, da formação a que a Cidade, quase se torna educativa 
em função desta mesma necessidade, se obriga a responder, esta é universal. 
A forma como esta necessidade de saber, de aprender, de ensinar é atendida é 
que não é universal.” (Freire, 1997, p. 22). O autor fala na “tarefa educativa das 
cidades” (Freire, 1997, p. 24). Neste livro – Política e Educação – existem muitos 
elementos configuradores do que hoje se designa por “Cidades Educadoras”, 
que exigem e promovem valores. Também ligado ao sentido de “Cidades 
Educativas”, Paulo Freire enuncia o respeito pela diferença e pelo que hoje está 
consagrado sobre a “Diversidade Cultural”. Afirma Paulo Freire: 

“As Cidades educativas devem ensinar a seus filhos e aos filhos 
de outras Cidades que as visitam que não precisamos esconder a nossa 
condição de judeus, de árabes, de alemãs, de suecos, de norte-americanos 
de origem hispânica, de indígenas não importa de onde, de negros, 
de louros, de homossexuais, de crentes, de ateus, de progressistas, de 
conservadores, para gozar de respeito e de atenção.” (Freire, 1997, p. 
25).

 Através destas afirmações, Paulo Freire mostra uma grande abertura 
humana e cultural, de pleno respeito pelas diferenças e pela dignidade, intrínseca, 

da pessoa humana. Há uma relação constituinte entre o eu e o outro. O eu que 
respeita também é respeitado. Não basta que estes preceitos sejam princípios 
gerais mas realidades concretas que se realizam através da educação e do diálogo 
entre pessoas e comunidades, num mesmo povo ou em povos diferentes. 

 Vemos hoje como as intolerâncias e a falta de respeito tem desencadeado 
escaladas de ódio que só a educação na e para a paz pode contrariar. Está a faltar 
o sentido do “sonho” como possibilidade que mobilize. Afirma Paulo Freire. “É 
possível vida sem sonho, mas não existência humana e História sem sonho.” 
(Freire, 1997. p. 30). Paulo Freire afirma que é necessária “uma compreensão 
crítica da História” (Freire, 1997, p. 32). E adianta: “uma compreensão da 
História que temos, uma vez que, históricos, mulheres e homens, nossa ação não 
apenas é histórica mas historicamente condicionada.” (Freire, 1997, p. 32). A 
presença de Deus na história não dispensa a ação humana. (Freire, 1997, p. 33). 
Deus sempre amou a liberdade. Tenhamos presente a libertação do Seu Povo da 
escravidão do Egipto. É sinal de que a liberdade é também um dom, que temos 
de cultivar. Afirma Paulo Freire: “a História é a possibilidade que criamos ao 
longo dela, para nos libertar e assim nos salvar”. Também no livro Pedagogia 
do Oprimido, Paulo Freire faz referência à “salvação”. 

 A Educação é, deve ser, como vimos, uma prática de liberdade. E a História 
inscreve-nos nesse fazer em horizonte. Afirma Paulo Freire numa tematização 
sobre a História que é, simultaneamente, um modo de nos conhecermos melhor, 
como sujeitos históricos, de liberdade: 

“Somente numa perspetiva histórica em que homens e mulheres 
sejam capazes de assumir-se cada vez mais como sujeitos-objetos da 
História, vale dizer, capazes de reinventar o mundo numa direção ética 
e estética mais além dos padrões que aí estão é que tem sentido discutir 
comunicação na nova etapa da continuidade da mudança e da inovação.” 
(Freire, 1997, p. 35). 

Há na obra de Paulo Freire elementos para uma Educação Histórica, para 
o aprofundamento da educabilidade na e através da história, uma história crítica 
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e que é pensada de modo crítico. Afirma Paulo Freire: “Pensar a História como 
possibilidade é reconhecer a educação também como possibilidade. É reconhecer 
que se ela, a educação, não pode tudo, pode alguma coisa. Sua força, como 
costumo dizer, reside na sua fraqueza.” (Freire, 1997, p. 35). 

Paulo Freire insiste na “politicidade” da educação. Afirma o Pedagogo 
e Filósofo da Educação: “O respeito aos educandos não pode fundar-se no 
escamoteamento da verdade – a da politicidade da educação e na afirmação de 
uma mentira – a sua neutralidade.” (Freire, 1997, p. 38). De facto, afirmar a 
neutralidade da educação é uma ideologia muito perigosa que até pode levar a 
ensinar a mentira, se a educação e a formação forem – por hipótese – colocadas 
nas mãos de pessoas sem escrúpulos e sem valores. A Educação é intrinsecamente 
axiológica, como defende, com fortes fundamentos, Manuel Ferreira Patrício, na 
sua valiosa obra. Para este Pedagogo e Filósofo da Educação os valores têm uma 
dimensão teórica e prática, que devem ser profundamente vividos, em verdade. 
Só com Educadores e Professores de Verdade e empenhados na sua busca é que 
o conhecimento é verdadeiro e valioso. A Educação está vazia de si mesma, 
carente de valores, que são a sua essência.  

Em Paulo Freire vemos um Pensador e um Pedagogo empenhado na 
Educação, em verdade e pela Verdade. Outro Pedagogo e Filósofo da Educação, 
que me colocou na senda de Paulo Freire é José Ribeiro Dias, em quem, 
igualmente, vemos coerência entre o que escreve e o que pratica. Só Figuras 
como essas – e são muitas – é que têm autoridade moral para abrir caminhos de 
significação em Educação e na Formação. 

No livro Política e Educação está presente a relação entre autonomia e 
escola. Na sua relação à Escola afirma Paulo Freire: “a autonomia da escola não 
implica dever o Estado fugir a seu dever de oferecer educação de qualidade e 
em quantidade suficiente para atender a demanda social” (Freire, 1997, p. 77). 
E acrescenta: “A luta pela autonomia da escola não é antinómica à luta pela 
escola pública” (Freire, 1997, p. 78). Sobre ensinar há que recuperar o sentido 
de vocação. Poucos têm aptidão para ensinar como decorrente de uma vocação, 

algo que desperta em nós, no meu caso muito cedo. Sempre quis ser professor. 
E afirmo-o porque toda a escrita tem uma dimensão biográfica. Há uma relação 
entre o eu pessoal e o eu profissional, como tem aprofundado António Nóvoa. 
Transcrevemos, aqui, o depoimento pessoal de Paulo Freire, com grande interesse 
para o conhecimento em educação e pedagogia. Afirma Paulo Freire: “Eu tinha, 
na verdade, desde menino, um certo gosto docente, que jamais se desfez em 
mim. Um gosto de ensinar e de aprender que me empurrava à prática de ensinar 
que, por sua vez, veio dando forma e sentido àquele gosto.” (Freire, 1997. P. 79). 

O que é importante no desenvolvimento profissional, na “trajetória 
profissional”?

São da maior relevância as reflexões de Paulo Freire sobre a importância 
das dimensões pessoais no ensino. Afirma Paulo Freire:

“Às vezes, ou quase sempre, lamentavelmente, quando pensamos 
ou nos perguntamos sobre a nossa trajetória profissional, o centro 
exclusivo das referências está nos cursos realizados, na formação 
académica e na experiência vivida na área da profissão. Fica de fora 
como algo sem importância a nossa presença no mundo. É como se 
a atividade profissional dos homens e das mulheres não tivesse nada 
que ver com as suas experiências de menino, de jovem, com os seus 
desejos, com os seus sonhos, com o seu bem-querer ao mundo ou com o 
seu desamor à vida. Com sua alegria ou com seu mal-estar na passagem 
dos dias e dos anos.” (Freire, 1997, pp: 79-80).           

  Trata-se de um registo fundamental de Paulo Freire, com fortes configurações 
pessoais e epistemológicas. Se houvesse no ensino e na administração das 
instituições pessoas com vocação pelo ensino, a educação seria o que deve ser. 
Vale que o ensino é uma prática de e com valores e há muitas pessoas no ensino 
com a preocupação de fazer o seu melhor. Essa é a esperança numa sociedade 
onde existe muitas coisas más mas onde há, também, muitas coisas boas. A 
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direção de quem ensina e de quem forma deve ser sempre para que o mundo 
seja melhor e onde viver e coexistir seja um caminho de respeito edificante. 
Quando fala no “sonho” só pode ser de coisas boas e de realização pessoal 
e comunitária. No livro Política e Educação, Paulo Freire tem um capítulo 
intitulado “Educação e Responsabilidade”, em que fala de “eticidade”. Afirma: 
“É que a ética ou a qualidade ética da prática educativa libertadora vem das 
entranhas mesmas do fenómeno humano, da natureza humana constituindo-se 
na História como vocação para o ser mais.” (Freire, 1997, p. 91). 

 Paulo Freire retoma, de modo sempre aprofundado, as suas reflexões sobre 
a História distinguindo claramente a História mecanicista, - “visão mecanicista 
da História” (Freire, 19997, p. 97) pré-dada, d’A História como possibilidade” 
(Freire, 1997, p. 97), como liberdade e que se faz com a decisão dos homens e das 
mulheres, mas uma História que parte de valores para a sua realização e para o bem 
comum. A História como possibilidade reconhece “a importância da consciência 
e da subjetividade”, da intervenção crítica dos seres humanos na reconstrução 
do mundo” (Freire, 1997, p. 97). Quanto é preciso ter em conta esta conceção 
para que sintamos a alegria de sermos sujeitos históricos. Até as democracias 
precisam desta visão dinâmica para não degenerarem nem se deteriorarem e, pelo 
contrário, consolidarem o seu caminho de paz e desenvolvimento. E o que faz a 
educação para esse desvelamento e “desocultação”? Afirma Paulo Freie, sempre 
de modo claro e com a coragem de um homem de verdade, como aquelas pessoas 
que nos fazem falta: “a tarefa das educadoras e dos educadores progressistas 
[leia-se verdadeiros] é desocultar as verdades, jamais mentir. A desocultação 
não é de facto tarefa para os educadores a serviço de sistema.” (Freire, 1997. P. 
98). Vemos um Grande Educador – Paulo Freire – preocupado e ocupado com a 
verdade rejeitando a mentira como imprópria de educadoras e educadores. São 
pensamentos para termos cada vez mais presente para evitar, impedir e rejeitar 
que a educação se transforme num antro de mentira. Mas o que dá vigor na sua 
obra é ver que a educação é possível e desejável como campo onde se respira 
verdade e liberdade. É uma lição universal para ter em séria consideração em 
todo o tempo e em todo o lugar, para confrontar todos e cada um/a com esta 

exigência de ser e de fazer a educação e o ensino em e com valores. De outro 
modo a educação torna-se dispensável porque se nega a si mesma. Sem valores 
não há educadores, sem empenho na busca do conhecimento, em verdade, não 
há educação mas infestação. E tudo isso é possível evitar com uma Educação 
exigente. Todos os grandes pensadores e educadores convergem no mesmo 
sentido, embora, como é natural, por caminhos diferentes, mas todos eles com 
a mesma natureza: a essência dinâmica da educação que forma todos e cada 
um, uma formação pessoal, comunitária e cívica, na busca do conhecimento 
como valor. Paulo Freire acentua uma escola e educação democrática. Todos são 
sujeitos da história e nesse sentido ninguém pode alienar a responsabilidade que 
lhe cabe, em liberdade de ser. Cabe a cada um que seja digno da dignidade que o 
habita. É uma responsabilidade tremenda da qual cada um dará contas perante a 
sua consciência e perante os outros. Ninguém se queixe do que faz. Fazer o bem 
ou fazer o mal é uma escolha. Como diz o provérbio: “Do bem fica a saudade e 
do mal fica o remorso”. E é preciso incutir esses valores na sociedade de hoje, 
é a própria sociedade que clama pelos valores do bem, quem fizer o contrário, 
de modo intencional, carrega com o fardo doloso na e da consciência, como o 
Direito democrático assegura, como guardião.

 Já no final do seu livro – Política e Educação – Paulo Freire faz reflexões 
sobre a Universidade, que convém destacar. Afirma: 

“Tanto mais democrática uma universidade quanto mais tolerante, 
quanto mais se abre à compreensão dos diferentes, quanto mais se pode 
tornar objeto da compreensão dos demais.” (Freire, 1997. p. 114).    

 Paulo Freire afirma: “Sem a humildade, porém, a tolerância não se 
viabiliza” (Freire, 1997, p. 114). E mais adianta: “O ambiente académico vivo 
cheio de intolerância pela escazzes de humildade” (Freire, 1997, p. 115). Uma 
forte chamada de atenção, sem a qual não há “sabedoria” (Freire, 1997, p. 115). 

 A docência exige “pesquisa” e “curiosidade”. Mas de que “curiosidade” 



38 39

fala Paulo Freire nos processos de construção do conhecimento? “É a curiosidade 
metódica, exigente, que tomando distância do seu objeto, dele se aproxima para 
conhecê-lo e dele falar prudentemente. É a curiosidade epistemológica.” (Freire, 
1997, p. 116). E mais adiante acrescenta: “Na verdade, não podemos viver senão 
em função do amanhã, daí o ser da curiosidade, da imaginação, da invenção que não 
podemos deixar de estar sendo.” (Freire, 1997, p. 116). É marcante a preocupação 
da e pela verdade. Afirma Paulo Freire: “A curiosidade epistemológica não se 
deixa isentar da imaginação criadora no processo de desocultação da verdade”. 
(Freire, 1997, pp: 116-117). Paulo acentua a importância fundamental de 
“desocultar verdades” (Freire, 1997, p. 118) e voltando à universidade afirma, 
com Saberia e auctoritas, no sentido genuíno do termo: “Quanto mais vivamos 
esta unidade, na docência, na pesquisa como na extensão, tanto mais faremos 
transparente a universidade.” (Freire, 1997, p. 118). Há que reler e fixar, para 
agir” “faremos transparente a universidade”. Ora, a transparência é da natureza 
da Verdade. As Grandes referências de uma Universidade só o são no respeito e 
culto pela Verdade. Eis uma grande lição que Paulo Freire nos dá, em verdade, 
pluralidade e universalidade. Em humanidade, que exige e corresponsabiliza 
todos e cada um/a. Uma Tarefa, em permanência de ser. 

 Depois de termos feito uma análise ao livro Política e Educação, é tempo, 
agora, de tematizarmos algumas dimensões do livro Pedagogia da Autonomia. 
No fundo, essa é uma faculdade que dá a liberdade e a responsabilidade de 
sermos, em termos pessoais e em coexistência.    

 Pela sua importância, que nos leva diretamente aos temas, identificamos 
a estrutura do livro Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática 
educativa. Há o relevo dado à autonomia e aos saberes que devem orientar a 
prática educativa. 

 No primeiro capítulo, Paulo Freire explicita os seguintes pontos: 

1.1- “Ensinar exige rigorosidade metódica: 

1.2- Ensinar exige pesquisa

1.3- Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos 

1.4- Ensinar exige criticidade

1.5- Ensinar exige estética e ética

1.6- Ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo

1.7- Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de 
discriminação

1.8- Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática 

1.9- Ensinar exige o reconhecimento e assunção da identidade cultural”

No segundo capítulo, Paulo Freire explicita os seguintes pontos: 

2.1. “Ensinar exige consciência do inacabamento

2.2. Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado

2.3. Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando

2.4. Ensinar exige bom senso

2.5. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos 
educadores

2..6. Ensinar exige alegria e esperança 

2.8. Ensinar exige convicção de que a mudança é possível 

2.9. Ensinar exige curiosidade”

No terceiro capítulo, Paulo Freire explicita os seguintes pontos: 

3.1. “Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade

3.2. Ensinar exige comprometimento



40 41

3.3. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de interven-
ção no mundo

3.4. Ensinar exige liberdade e autoridade

3.5. Ensinar exige tomada de consciência de decisões 

3.6. Ensinar exige saber escutar

3.7. Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica 

3.8. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo

3.9. Ensinar exige querer bem aos educandos”

De um modo geral, concordámos com os pontos enunciados. Mas, 
entre outros, passíveis de problematização, de acordo com o espírito do 
Autor, há um que considero dever clarificar, que é o seguinte:  “Ensinar 
exige reconhecer que a educação é ideológica”. Embora também este pon-
to seja percetível, decorrente do Pensamento Educacional de Paulo Freire, 
entendo mais do que afirmar que “a educação é ideológica” o que me pare-
ce fundamental e faz a diferença é afirmar que toda a educação é axiológi-
ca, que toda a educação exige valores e apoia-se em valores. 

Fazendo uma análise rigorosa, de modo fundamentado, verificamos 
que a Pedagogia da Autonomia que Paulo Freire explicita está em sinto-
nia e em coerência com os princípios, com a Teoria da Educação, com 
a Filosofia da Educação que atravessa os livros Educação como Prática 
da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Política e Educação. Paulo Freire 
consegue, na sua obra, aquilo que é muito difícil alcançar: simplicidade, 
profundidade e complexidade. Não se fica pelos conceitos, leva-nos pela 
linguagem, pelos exemplos, pelas narrativas e torna percetível o que pre-
tende dizer. Em Paulo Freire há, de facto, uma Teoria e Análise da Educa-
ção e da Formação, em dinâmicas e perspetivas de Filosofia da Educação. 
Há, em Paulo Freire, uma Antropologia Humana, que fala para todas as 

pessoas, de todas as épocas. É um pensamento que dá exemplos históricos, 
mas sem determinismos, nem acontecimentos datados. São obras aparen-
temente datadas, de temporalidade dinâmica, obras que falam à intempora-
lidade de cada ser humano, de cada povo, em cada época possível. Na linha 
de Viktor Frankl, um grande fenomenólogo, não se trata de falar, apenas, 
das possibilidades do ser mas do ser das possibilidades. É neste sentido 
que a História é vista, por Paulo Freire, não como algo mecanicista mas 
nas suas possibilidades, o que quer dizer, igualmente, na liberdade e na ale-
gria de ser, de ir sendo. A Educação e a Cultura inscrevem-se como modos 
de realização dessas possibilidades. O ser humano não é um objeto da his-
tória mas um sujeito histórico. Neste sentido, o futuro não está pré-dado e 
definido, passa pela nossa decisão. Mas essa decisão não é uma alienação, 
abre-se à superação do humano, abre-se à Transcendência e a Deus. 

Na história, cada ser humano é chamado a participar em liberdade e 
responsabilidade. Neste sentido, a História humana é uma aventura de ser, 
em e para a liberdade, no fazer histórico da Democracia. É tempo de pen-
sar, ainda e sempre, a responsabilidade que temos, como seres humanos, 
no fazer de nós, em liberdade, em Educação e Cultura. É tempo de sonhar 
de novo e, com Paulo Freire, saber o que é amar. É preciso ter Coragem de 
ser, em termos individuais e coletivos. O Sonho cultiva o sentido da Es-
perança. Urge desafiar o Tempo e fazer dele um fator de realização. Viver 
o tempo é ter a Coragem de Ser. Face à reificação da resposta, é preciso 
relançar a pergunta como Projeto. Estamos à altura de resistir aos nossos 
tempos e de responder à interpelação das novidades para outro Futuro?  
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A PESSOA COMO SER E PODER EM VALORES 

         Emanuel Oliveira Medeiros
                                                         Universidade dos Açores

                                                                         Centro de Estudos Humanísticos da Uaç 

Ser intelectual não é uma profissão nem deveria ser um elemento 
distintivo. Dizer de alguém que é um intelectual será remetê-lo para uma 
casta, para uma espécie de elite e, em rigor, todos os seres humanos são 
seres eleitos e de eleição. Essa deve ser a essência da Democracia, melhor, 
da essência de Ser Pessoa, Ser Pessoa é, em si, um Poder em Valores. Mas, 
no bom sentido, dizer de alguém que é um intelectual é dizer que é alguém 
que se ocupa, predominantemente, das coisas do espírito. E urge promover a 
especial educação do espírito. Em bom rigor, é preciso ocuparmo-nos, todos, 
das coisas do espírito porque o materialismo alastra e com ele muitas formas de 
corrupção, incluindo a corrupção do espírito e das ideias. Portanto, é tempo de 
repensar a função do intelectual na sociedade de hoje, uma sociedade onde se 
generaliza a corrupção, à escala global. Só os espíritos vigorosos podem ajudar 
a preservar e a guardar o que é bom. Hoje, os fenómenos da corrupção não 
são apenas uma realidade dos Estados Totalitários, a corrupção também tende 
a contaminar e larvar nas Democracias que têm de multiplicar os mecanismos 
de controle, muitas vezes caindo em legalismos uns atrás dos outros, caindo 
com legalicismo que sufoca. As Democracias não avançam sem mecanismos 
de autocontrolo, mas conjugando moralidade e legalidade. Não basta termos 

ou falarmos em estados de direito porque só o adjetivo dá substância, isto é, 
terão de Ser Estados de Direito Democráticos. Ora, nas ditaduras declaradas os 
intelectuais não existem, só o aparelho político-partidário único é que pensa 
por todos, é o unanimismo do não pensar, o partido é que pensa. O tempo que 
vivemos e em que vivemos é aterrador, perigoso, nocivo. É um tempo no qual 
se envenena com uma facilidade assustador. Estamos numa Era sem Tempo. É 
o tempo do cronos, sem humanismo, quando é fundamental ligar o cronos e o 
logos. É preciso o Sentido.

Em Democracia, e sem ser em Democracia, todos somos pensadores, 
sujeitos de vontade e de liberdade. Por isso a enunciação foi “Declaração 
Universal dos Direitos do Homem” /Humanos (1948) e não internacionais. 
Trata-se em primeiro lugar da Dignidade inviolável da pessoa humana nasça 
onde nascer, esteja onde estiver. Além disso há que falar no “Direito dos Povos” 
como tão lucidamente advertiu João Paulo II, até, e muito, tendo em conta a 
sua história de vida e os tormentos por que passou a sua amada Polónia. E hoje 
vemos que, com a invasão, bárbara, da Ucrânia, pela Rússia, já antes, em 2014, 
com a anexação da Crimeia, parece que o mapa do mundo fica tão vulnerável 
como vulnerável é um país nas mãos de um ditador que quer recuperar o 
império soviético. A data de 1989 foi tão celebrada, com a queda do muro de 
Berlim. Na altura era Presidente da ex-URSS Michael Borbachov, que defendeu 
palavras proibidas: Perestroika e Glastnoss, Mudança e Transparência. Essa 
história faz parte da história das nossas vidas, como cidadãos do mundo, num 
mundo que era – e estava – tenso na Guerra Fria, após a II Guerra Mundial. 
Mas aqui não quero fazer um registo positivista. Em primeiro lugar porque o 
positivismo é perigoso porque pretende tirar o sujeito do conhecimento e o 
sujeito do acontecimento. Ora, Paulo Freire diz-nos, tantas vezes, na sua Obra 
notável, que o homem é um “sujeito histórico”. Querer tirar a historicidade 
humana é um abuso e uma prepotência inadmissível, seja onde for e por quem 
for. Poucas são as pessoas que amam as palavras como realidades vivas que nos 
fazem ser. A fala é um Dom de Deus. Deus sempre amou a Liberdade por isso 
enviou Moisés para libertar o Seu Povo que estava escravizado no Egipto. Mas 
o Povo, por toda a parte, se não tem firmeza e valores pode hipotecar a sua 
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capacidade de fazer e participar na História. Mas julgo que há muitas formas 
de participar na História. E a pessoa, mesmo aparentemente mais anónima, é 
sujeito de história. Cada Pessoa tem a sua História e a sua História de Vida. Ora, 
desde logo, os chamados intelectuais têm o Dever Educacional não apenas de 
dar valor a essa história, que é inerente à pessoa, mas fazer com que a pessoa 
fale de si, da sua vida, da sociedade, da política, do mundo. Compete aos 
intelectuais não estarem alienados nas instituições e, ao mesmo tempo, tendo 
bons dispositivos, e, visando o Bem, impedirem qualquer forma de alienação. 
Por isso é preciso estar consciente e ter consciência histórica. A Educação 
histórica faz-se de múltiplas formas, por todos junto de todos. Uns querendo dar 
a cara, outros ajudando a ruir as maldades para que o Bem prevaleça e triunfe.   

Há várias formas de Ser intelectual. Pode um intelectual ter uma 
propensão mais interventiva e cívica e outro ter uma intervenção mais 
especulativa. Vejamos. A pós-modernidade (que já não é resposta, nem teórica 
nem prática) quis contrapor-se, no pensamento e na ação à Modernidade. 
Desde há algum tempo, tenho feito notar que urge a pós-pós-modernidade, 
que faz uma síntese abertura, contra toda a forma de alienação, o pensamento 
é movimento de organização de ideias, é sentir, é busca de realização e 
de concretização. É da natureza humana fazer algo, em interioridade, em 
exterioridade e em interação. O pensamento ativo e meditativo liberta quem 
o trabalha, até numa dimensão mística que é o das intimidades. Portanto, o 
intelectual lida com o seu mundo, intervém no mundo da realidade múltipla 
e interage com os outros, em dinâmicas de inteligibilidade e dinamismo de 
realização. Falamos da Modernidade. Os Filósofos da Modernidade foram – e 
são – intelectuais de alta estatura bem como muitos da pós-modernidade. 
Mas ao querer cortar com a Metafísica, o ser humano ficou sem Referências, 
sem princípios e valores Universais. Em bom rigor, a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem concilia Modernidade com pós-modernidade, visto que 
atende aos valores intemporais e universais na pessoa concreta de cada um. 
Mas a pós-modernidade dogmatizou-se porque esqueceu a Metafísica, urge 
retomar a metafísica mas talvez uma Metafísica de Carne e Osso, esse é o 
sentido, bem vistas as coisas, do que está presente quando estão em causa os 

“crimes contra a humanidade”, isto é quando a Consciência humana e a pessoa 
humana é sujeita a atrocidades que a Humanidade, em si mesma, não pode, 
sequer, tolerar. É o que acontece em muitas Guerras. A bárbara invasão da 
Ucrânia pela Rússia aumentou o número de pessoas, concretas, em movimentos 
de migração. Razão para perguntar: o que tem a Humanidade aprendido 
consigo mesma? A Não intervenção da NATO deve-se ao facto de a Ucrânia 
não ser (ainda) membro da União Europeia. A Rússia não renunciou à sua 
“mundividência marxista” como afirmou o Grande Filósofo José Enes em 1990, 
em entrevista publicada no Jornal Diário dos Açores. 

Hoje, como sempre, é muito importante que os verdadeiros filósofos, 
intelectuais, em geral, intervenham nos órgãos de Comunicação Social, também 
nas redes sociais, com as devidas reservas éticas e deontológicas. Levar ao 
Mundo a nossa palavra, a palavra de Verdade e que busca a Verdade e o 
Sentido, num mundo perigoso e com uma grave ausência de valores maiores. 
Ter e Ser em Referências, Princípios e valores é fundamental, mas isso não é 
mesmidade, pelo contrário é abertura, diálogo e compreensão.  

Sobre a visão reflexiva em relação à Modernidade, quero referir dois 
nomes, de dois Grandes Intelectuais: Jürgen Habermas e Michel Meyer. 
Para Jürgen Habermas, a Modernidade tem um impensado a potenciar, com 
fecundidade, a Comunicação e, para Michel Meyer o fundamental não é a razão 
proposicional, normativa e normativista, mas a Razão problematológica. Ora, 
para Karl Popper “a vida é resolução de problemas”, e é, a vida é fecunda em 
problemas, mas uma coisa é – ou são – os problemas inevitáveis, outra são os 
problemas resultantes da Guerra que deixam marcas e chagas por toda a parte. 
Há que suscitar questões e problemas. Caso contrário, a humanidade torna-se 
um esqueleto, uma paralítica do pensamento. 

O que é que o Ser Humano tem aprendido? E tem aprendido? E quer 
aprender? A História, em termos cronológicos, e na atualidade, no quotidiano, é 
e está cheia de problemas, problemas graves. Onde está a Memória da I Guerra 
e da II Guerra mundiais? Onde está a memória da invasão militar do Iraque? 
cujas consequências ainda são enormes, com implicações mortíferas também 
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noutros países, fazendo milhares de migrantes, a quem o Papa Francisco tem 
dado toda a atenção e tem levado os políticos a tomarem consciência das 
suas responsabilidades. Outra Figura que tem sido um aliado da Santa Sé é o 
Engenheiro António Guterres, Secretário Geral das Nações Unidas. António 
Guterres mostrou, enquanto Primeiro Ministro de Portugal que é possível e 
desejável humanismo na Política. Mas renunciou porque o “pântano” já era 
visível. Portanto, os intelectuais não são uma casta, à parte, somos todos e cada 
um de nós, como pessoas e como cidadãos, que têm de pensar, de meditar, 
de exercer a cidadania de modo reflexivo, crítico e prudencial. O Intelectual 
empenha-se no mundo, mas não se aliena no mundo. A ação reflexiva do 
intelectual é útil não só enquanto ato, mas como potência, como reserva de 
pensamento. Neste primeiro quartel do Século XXI o mundo está, de novo, 
muito perigoso, as guerras são sintomas do veneno, do ódio, da ganância, da 
corrupção, a corrupção que começa no falar de mentira, a mentira infiltrou-
se como joio e atinge o mundo da comunicação social, ao ponto de hoje, no 
âmbito da Comunicação Social, os jornalistas serem chamados à verdade, para 
serem fiáveis e credíveis. As pessoas têm de ser “credíveis” e devem ter um 
vínculo à Verdade, um pensamento aprofundado pelo Papa Emérito Bento XVI, 
ele próprio um Grande Génio e Intelectual que tem escritos sobre múltiplas 
matérias, entre as quais a União Europeia. 

A Política é inevitável, até para que haja e se cultive a Democracia com 
ideias e ideais fecundos. Mas onde estão os políticos da craveira do pós-guerra 
e das décadas seguintes? Políticos que faziam Política pensando e debatendo. 
Há um deserto do pensamento. E isso é um perigo. Os políticos não têm tempo 
para pensar ou não sabem pensar? 

Ora, o problema é que o chamado Ocidente adormeceu nos seus valores 
fundamentais e universais. Os Valores querem-se ativos. O Dr. Mário Soares, que 
foi Primeiro-Ministro e Presidente da República Portuguesa, em dois mandatos, 
ele que foi Político e Intelectual, sempre defendeu que a Democracia se cultiva 
todos os dias, que não podemos adormecer. Enquanto a Europa ocidental 
adormeceu, não dando vitalidade, na teoria e no concreto, aos Valores do 

Humanismo Universal, a Rússia foi despertando da sua alienação aparente. Com 
Gorbatchov tivemos – como dissemos – a Perestroika e a Glastnost, havendo a 
desagregação do império soviético, dando oportunidade à independência de 
estados da ex-URSS, com Putin há a nostalgia do antigo império Soviético, como 
afirmou, com acerto, o Presidente dos EUA. 

A ambição humana e o poder desmedido são muito perigosos e uma 
vez no poder, pessoas sem escrúpulos são capazes do piorio para destruir. O 
mapa do mundo não é para redesenhar ao sabor dos ímpetos imperialistas de 
ditadores. Já em 2014 a Rússia anexou a Crimeia, anexação nunca reconhecida 
pelas instâncias internacionais. 

No dia 9 de junho de 1990, entrevistei um dos maiores intelectuais e 
filósofos que conheci na Vida, o Professor Doutor José Enes, que foi o Primeiro 
Reitor da Universidade dos Açores, o “Reitor Fundador”, cujas ideias continuam 
fecundas para o presente e para o futuro, da Universidade, em geral, para a 
Educação e para a Sociedade. A referida entrevista foi publicada no Jornal U, da 
Associação Académica, da qual fiz parte ativa, na área da Cultura. Nessa altura 
a Entrevista “foi concedida pelo Professor Doutor José Enes na sua qualidade 
de Diretor do Centro de Relações Internacionais e Estratégia, a propósito de 
um colóquio, realizado na Universidade dos Açores, em maio de 1989 sobre o 
tema: “As Relações Transatlânticas no Limiar do Século XXI”. Recuperei parte 
dessa entrevista, premonitória, e integrei um excerto, fundamental, num artigo 
intitulado “Tempo de Testemunho: O Rasgo Luminoso do Professor José Enes, 
em 1989, e os Acontecimentos Históricos que marcam a Atualidade Mundial” 
(Cf. Jornal Diário dos Açores, Edição de 7 de março de 2014, p. 9”. Por este 
exemplo se vê como os jornais podem – e devem – constituir meios, não só 
de difusão, mas também de Cultura e Educação, de Pensamento. Isto deve ser 
feito com linguagem de rigor mas acessível. Aliás, o Universitário, seja aluno 
seja docente – até de acordo com a lei portuguesa – deve ser capaz de partilhar 
os seus conhecimentos com diferentes públicos, da sua especialidade, da 
academia, em termos transversais, e da sociedade, em geral. Isso implica um 
forte domínio científico e uma pedagogia universitária, atuante e interventora, 
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uma pedagogia em si e inerente ao conhecimento. O saber é para ser partilhado, 
para, assim, cumprir uma das suas finalidades essenciais, o crescimento de 
todos e de cada um. Não se trata, salvaguarde-se, de uma banalização comercial 
nos órgãos de comunicação social, não, mas uma participação gratuita, de 
modo a garantir a independência de pensamento e da sua expressão, de modo 
a fazer elevar o nível cultural e cívico de todos, com critério rigoroso para 
promover a Democracia e secar a erva daninha da demagogia. E ao falar sobre 
a comunicação social e sobre as redes sociais sabemos como elas têm sido 
usadas, abusadas e manipuladas nas eleições de vários políticos nas últimas 
décadas. Trata-se de um escrutínio difícil e rigoroso que tem sido feito. Não 
é por ser publicado que é notícia e que é verdade. Por isso, importa sempre 
a verdade e a sua procura, os valores da cordialidade, do convívio pacífico, 
do saber perder e saber ganhar. Afinal, em Democracia todos ganham. Todos 
nós somos e temos poder, o poder da palavra, da participação, do silêncio, da 
não participação, cada um escolhe-se, já não à maneira de Sartre no livro “O 
Existencialismo é um Humanismo”, mas à maneira de Vergílio Ferreira, entre 
outros. Aliás, o próprio Vergílio Ferreira faz um longo Prefácio ao referido livro 
e veio a abandonar o neorrealismo porque, com alienação, - aquela corrente - 
esquecia a dimensão metafísica do homem e a “sacralidade da palavra”, em que 
insiste tanto, designadamente no seu último livro em vida, “Pensar”, que se dá 
na sua pureza, mas também em dinâmicas de intertextualidade e de sentidos. E 
na destrinça da pureza e da maldade, o Pensamento avança, em combate contra 
as adversidades. 

Ora, na senda do Regresso ao Pensar e ao Agir – a um modo reflexivo 
de intervir, também na Comunicação Social, idónea – cito, aqui, o extrato da 
Entrevista que fiz, então ao Professor José Enes, de Saudosa Memória:  

    Na Entrevista, é – foi – formulada ao Professor Doutor José Enes a 
seguinte pergunta: (Cf. Jornal Diário dos Açores, Edição de 7 de março de 2014, 
p. 9”)

“J.U. Uma pergunta, que tem a ver com um forte elemento internacional, e 
que tenho a curiosidade em fazê-la. 

Acha que a PERESTROIKA do Sr. Mikhail Gorbachov é um modo de 
ocidentalizar a Europa de Leste?

J.E. (José Enes) Bom. Este é um dos temas que o CERIE terá que estudar 
e foi uma das componentes já deste Colóquio Internacional das Relações 
Transatlânticas. É um factor de actualidade e que não poderá passar 
despercebido. 

A sua pergunta foca uma das possíveis interpretações do discurso 
Gorbatochoviano.

Quanto a mim, embora não tenha uma compreensão suficientemente 
elaborada da “Perestroika”, vejo que a integração da Perestroika nas dominantes 
da história russa, não aponta para essa interpretação. É que, quanto a mim, 
uma estratégia do Estado Russo para um confronto com o Ocidente. É, de facto, 
uma estratégia conjuntural inteligente e que se tem mostrado bastante eficaz 
mas não no sentido de uma ocidentalização. É no sentido de uma competição 
com o Ocidente. Não é uma adopção de valores e dominantes culturais do 
Ocidente que estão na intenção formulada da Perestroika.

Pelo contrário, é realmente uma estratégia de expansão e dinâmica 
civilizacional, na perspectiva histórica e política da União Soviética. É um Estado 
das repúblicas soviéticas socialistas. 

A Perestroika não renuncia aos valores fundamentais da mundividência 
marxista da história. Muito menos renuncia ao projecto do Estado Russo 
elaborado por todo este processo derivado da revolução de 1917”.

E no seguimento do texto afirmo o seguinte: 

“É manifestamente impressionante a Visão e Profundidade 
do Pensamento do Professor José Enes, com um enorme 
alcance político, no sentido forte e sério do termo – e, 
no momento atual, neste início do mês março deste ano 
2014 onde estão a ocorrer, perante os olhos de todos 
nós, Acontecimentos tão graves e com consequências 
imprevisíveis na Ucrânia e na Crimeia e a correlação de 
forças condicionantes e determinantes entre o Estado 
Russo, os Estados Unidos e a União Europeia, onde 
Portugal está integrado, como Membro de pleno Direito 
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e num ano em que, precisamente, ocorre eleições para o 
Parlamento Europeu, no qual devem estar os melhores, 
em todas as dimensões, longe de ambições partidárias e 
de oportunismos ocasionais que muito comprometem – ou 
podem comprometer – o Futuro da União Europeia. Tudo faz 
sentido quando muito bem estudado, longe das ambições 
menores e prejudiciais e é de novo tempo da Pessoa 
Humana e dos Estados verdadeiramente democráticos 
serem pastores do Ser, no sentido do filósofo Heidegger”. 
(Cf. Jornal Diário dos Açores, Edição de 7 de março de 2014, 
p. 9”

É manifesta a Visão e o Sentido Ontológico subjacente e explícito na 
conceção e percepção da Política e das Relações Internacionais do Professor 
José Enes. Temos aqui um exemplo, maior, da intervenção essencial dos 
Intelectuais não apenas na ação política, mas no pensamento político nos 
vários níveis. Sem Pensamento não há política, mas já desde Sócrates, Platão e 
Aristóteles a Política é pensada. 

Sem pensamento a ação política cai num ativismo redutor e, pior, sem 
pensamento com valores a Política deixa de existir e o que passa a haver são 
estruturas tentaculares de poderes que tendem a oprimir. Um dos intelectuais, 
em teoria e prática, em práxis, é Paulo Freire que na sua Obra de Referência 
Pedagogia do Oprimido torna claro que o oprimido, uma vez liberto, ou liberta 
ou domina. Paulo Freire desconstrói e dá a ver os mecanismos perversos das 
práticas e tendências opressoras nos indivíduos e nas instituições. Paulo Freire 
insiste na necessidade permanente da “ação libertadora que é histórica” 
(Freire, 1974, p. 111). Na sua Filosofia da Educação e Educação de Adultos (que 
vai além da alfabetização de adultos, todos somos alfabetizáveis) , a propósito 
dos “temas geradores”, - tão importantes na configuração do sentido - que 
despertam o interesse dos/as formandos/as, afirma, com forte impacto, como 
Intelectual na sua ligação direta à Educação:

“Temas de caráter universal, contidos na unidade epocal mais 
ampla, que abarca toda uma gama de unidades e subunidades, 

continentais, regionais, nacionais, etc., diversificadas entre 
si. Como tema fundamental desta unidade mais ampla, que 
poderemos chamar “nossa época”, se encontra, a nosso ver, o 
da libertação que indica o seu contrário, o tema da dominação. 
É este tema angustiante que vem dando à nossa época o 
caráter antropológico a que fizemos referência anteriormente” 
(Freire, 1974, Paz e Terra, p. 111). 

Visão e descrição tremendamente atuais. Considero que nós vivemos 
numa época sem tempo de princípios, de valores, isto é numa época sem 
a fisionomia do tempo humanista e humanizador. Paulo Freire fala em 
“dominação” e em “libertação”. Nós vivemos numa era que mata o tempo 
de ser, o tempo para ser. Vivemos numa era que desfigura o rosto humano. 
Há uma antropologia do terror, do medo, do pior que há no humano. 
Mas a Humanidade resiste em cada ser humano. É preciso aprender a Ser 
e Resistir e Resistir para Ser. É tempo que olharmos para o Alto, para a 
Transcendência, na superação pessoal e histórica de nós sermos. “Ser Mais” 
e mais Ser, como defende Paulo Freire.  Para além de humanismo ateu, há, 
assim penso e acredito, um humanismo humano, um humanismo cristão. 
Aliás, historicamente devese ao cristianismo a conceção de Pessoa. Mas o 
fundamental é acreditar na Pessoa, fazer-se em Humanidade para sermos em 
Verdade. Paulo Freire fala no “inédito viável” (Cf. p.110), e dele só têm medo 
os ditadores, os opressores. Paulo Freire fala no “universo temático da época” 
(cf. p. 109). Um deles é o Covid que mostrou muita humanidade e muita 
desumanidade. Quantas pessoas não ficaram entregues à sua sorte, e partiram 
deste mundo sem um último adeus? Por isso é sempre aos Princípios e aos 
Valores que temos de regressar. Há um livro da Professora Adelaide Batista/
Freitas que se intitula “De regresso à Casa”, onde há a defesa dos cuidados 
são personalizados. Não só defendeu como praticou. Só nessa coerência há 
verdade. 

Temos de recriar o Tempo. Para Paulo Freire “os homens simultaneamente 
criam a história e se fazem seres histórico-sociais” (cf. p. 108). E acrescenta: 
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“os homens podem tridimensionalizar o tempo (passado-presente-futuro”. E 
adiante afirma: “o ontem, o hoje e o amanhã, não são como se fossem secções 
fechadas e intercomunicáveis do tempo, que ficassem petrificadas e nas quais 
os homens estivessem enclausurados. Se assim fosse, desapareceria uma 
condição fundamental da história: sua continuidade. As unidades epocais, 
pelo contrário, estão em relação com as outras na dinâmica da continuidade 
histórica” (cf. pp: 108-109). Eis questões fundamentais para que esta época 
possa ter tempo e não seja uma casca sem vida, sem finalidade e sem sentido. 
É preciso saber resistir, no silêncio que cada um descubra modos de se afirmar 
e afirmar Mais Ser e Ser Mais. Paulo Freire afirma “a ontológica e histórica 
vocação dos homens – a do SER MAIS” (Freire, 1974, Paz e Terra, p. 45). A obra 
de Paulo Freire – Pedagogia do Oprimido – e não só, faz uma Fenomenologia 
que, à maneira de Hegel, sem hegelianismo, põe a claro o humano na sua 
singularidade e na sua universalidade. Só assim se pode entender, em 
profundidade, a ligação entre Figuras e Instituições. As Instituições são o 
que as pessoas que nelas estão são ou não são. Quantos judas Iscariotes 
não se fazem passar, com simpatias, escondendo as suas insídias e manhas? 
Não é por acaso que um Papa – o Papa Francisco – tem denunciado tanto a 
gravidade do mexerico nas pessoas e nas instituições, religiosas ou laicas. Só 
a experiência da vida e o exercício desapegado do poder faz falar assim, para 
uma purificação ecológica integral, humana e do universo, como tem mostrado 
também, e muito bem nas suas encíclicas, tão bem recebidas por pessoas de 
vários quadrantes. Não se trata de querer agradar a todos. Trata-se de dizer 
a Verdade. O Vigário de Cristo na Terra sabe, para quem crê – e não só – nós 
estamos no mundo, mas não somos do mundo e mesmo no mundo fazemos 
mundo e transcendemos o mundo, com consciência reflexiva.

Hoje exige-se uma Consciência histórica que está muito ligada a uma 
Educação histórica, que é muito mediada pela comunicação social, por revistas, 
etc. A comunicação social é imprescindível, mas é preciso dar o real desconto, 
principalmente quendo se trata de países que não têm uma comunicação 
social livre ou está condicionada. A História está a fazer-se todos os dias, a 
História, como ciência, e a História como realidade vivida, nesta era que é de 

globalização, mas de uma globalização que já mostra as suas fissuras e perigos. 
Numa lógica otimista devemos pretender a globalização do Bem, assim como 
há a globalização do mal, de que as guerras são realidades nefastas. 

É preciso conhecer e refletir sobre o que é o (des)humano, o que é o 
mal e a maldade. Há um livro intitulado: “A Maldade Humana: Fatalidade ou 
Educação?”. 

Trata-se de um livro coletivo cujos editores são: Armanda Matos, Cristina Vieira, 
Sónia Nogueira, João Boavida, Luís Alcoforado. 

No referido livro, afirma o Filósofo João Boavida:  

“Neste jogo de luz e trevas a que género humano está 
sujeito, o que pertence à chamada natureza humana? E o 
que se adquiriu na sociedade? E constituíam os poderes 
transcendentes controlo eficaz, ou não eram mais que a 
projeção do nosso temor e a esperança numa bondade 
triunfante que nos desse alguma garantia? E em que medida a 
nossa capacidade de controlar a maldade tem hoje condições 
para substituir forças transcendente em retirada? A História 
do século XX é um estandal de horrores mais que improváveis, 
quer para um espírito piedoso e temente no Além, sob a 
conceção de uma natureza humana pecadora, quer para as 
mentes esclarecidas dos racionalistas «, para quem a evolução 
sonhada e a força da razão tal não permitiam prever. E, 
todavia, o inimaginável aconteceu, e continua a acontecer, e 
quer as forças da piedade quer as da clarividência e da cultura 
foram incapazes de a travar e, em certo sentido, ainda o 
acrescentaram, e acrescentam” (João Boavida, 2008, p. 11). 

O mal tende a persistir, mas do ponto de vista pessoal e como 
intelectual, estou profundamente convencido das afirmações do Papa 
Francisco: “o mal não tem nem a primeira nem a última palavra”. (Papa 
Francisco, 2018, p. 115).  Afirmações de um Papa que tem, para além de 
sólida formação, em múltiplos sentidos, tem uma experiência da vida social. 
Além disso, para quem crê há sempre um “Adiante”, como diz Bento XVI, 
a história não é cíclica. Avança mesmo, em dimensões centrais, revivido o 
Momento e o Tempo fundacionais e instituintes. Nós próprios, como seres 



56 57

humanos, somos sujeitos e seres instituintes. 

Esse sentido de fé e esperança – laica ou religiosa – faz o ser humano 
avançar, tentando resgatar o que há de bom a fazer, o que há sempre de 
bom a fazer. Também em termos filosóficos e ontológicos, o Bem e o Ser 
predominam e afirmam-se no seu dinamismo como princípio de vida. E é 
a Vida que nós buscamos, mesmos nos escombros, destroços e danos da 
guerra, nesta era que é considera como era da mentira. O Prémio Nobel da 
Paz, em 2005, Mohamed Elbaradei, tem o seguinte livro: “A Era da Mentira. 
A verdade escondida sobre os Grandes Conflitos Internacionais” (2011). 
O livro tem a seguinte dedicatória: “Para a Maya, a minha neta de três 
anos, com a esperança de que lhe deixemos um mundo melhor”. Que bela 
dedicatória, um homem que viveu e escreve sobre a guerra, mas com uma 
luz de esperança. Isso é bom, isso é bonito, isso é gerador de paz, de um 
mundo melhor, na senda da Paz, como ideal, como Ideia e como realização. 

Na badana direita do referido livro, podemos ler: “Em 1984 ingressou 
na Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) como conselheiro 
jurídico, tendo ocupado o cargo de diretor-geral entre 1997 e 2009. 
Durante este período, teve um papel determinante em alguns dos 
principais conflitos mundiais. O seu trabalho para garantir a segurança no 
uso da energia nuclear e para impedir a sua utilização para fins militares 
foi internacionalmente reconhecido em 2005, quando, em conjunto com 
a AIEA, foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz”. Estes elementos 
biográficos são muito importantes também para vermos que o Intelectual 
não é apensas alguém das letras. É alguém que pensa o mundo, em várias 
dimensões e perspectivas. Mohamed Elbaradei exerceu com rigor e verdade 
as suas funções, vendo por dentro viu a verdade e detectou os biombos 
da mentira que o livro denúncia. A Verdade não está apenas no que, está 
em Quem, quem diz e faz o quê, ser idóneo e credível é tarefa para uma 
vida inteira. A Verdade é a Grande luta e conquista. Ao formular ““A Era da 
Mentira. A verdade escondida sobre os Grandes Conflitos Internacionais” 
(2011). Mohamed Elbaradei mostra que há mentira, que ela é perigosa 

e letal e esconde a verdade. Esconder a verdade é um crime. As relações 
internacionais exigem a docilidade, a pureza e dureza da Verdade. Também 
neste sentido, em Vida, como Pessoa, Filósofo e Professor, José Enes 
também transpôs para as relações internacionais as categorias Filosóficas, 
no centro a Verdade, num sentido reflexivo. Sem verdade a atividade 
humana é uma farsa, uma mentira. É uma questão de tempo para as 
máscaras caírem. As verdades, como ângulos de visão, convergem para a 
Verdade. Denunciar a mentira e falar a Verdade já só é Coragem porque 
deixou de ser natural. Ora, o que é natural é dizer a Verdade. A perversão 
do joio da mentira na política e na sociedade inquinam e envenenam as 
relações humanas. É tempo de um humanismo – em laicidade plural, logo, 
religioso também, que restitua às pessoas os seus direitos inalienáveis, 
na dignidade intrínseca que lhes assistem. A liberdade não é um Bem 
Moral a outorgar, mas a conquistar e preservar, em termos individuais e 
comunitários.  

Ora, para além desses conceitos e realidades, há outros para 
pensamos, em complexidade, a complexidade da realidade. Edgar 
Morin tem pensado muito a complexidade, também na Educação. É um 
grande intelectual, também da Educação. Em bom rigor, vamos vendo 
que o verdadeiro intelectual tanto é contemplativo como trabalhador. 
Contemplação e Ação, também em interligação. Mas no decurso dos 
acontecimentos há intenções secretas, muitas vezes perversas. Há que ter 
uma reta intenção, uma boa ação e um bom bordão (em sentido metafórico, 
claro), a palavra como fala – que é essencial – mas também a oratória e 
a retórica, se for preciso. A Palavra tem muito poder, acima de tudo um 
Poder salvífico, vinde de gente boa. Sem maniqueísmos, temos de defender 
o Bem, os Princípios e os valores, tornando-os alimento nas nossas vidas e 
seiva das comunidades. Mas o ser humano tende para a queda, a tentação, 
o pecado – mas isso repara-se com a remissão e o perdão, o pior é quando 
a ação humana e, antes, a intenção é já uma barbárie, que bem pode 
acontecer no Ocidente dito civilizado, mas que já engendrou duas grandes 
e mortíferas guerras. A Humanidade, face ao Holocausto, deve dizer nunca 
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mais. Mas a natureza humana – tal como se tem manifestado na História - 
parece ter sido melhor apreendida por Hobbes do que por Rousseau. Mas 
sem o idealismo de Rousseau – prefiro dizer idealidade – a humanidade e a 
pessoa humana deixa de acreditar em si. Temos de acreditar em nós, temos 
de confiar em nós. Temos de contribuir para que não haja barbárie. Isso 
significa luta e implica queimar o joio quando chegar a altura da ceifa, para 
colhermos o bom trigo, esse trigo que a Invasão Bárbara da Ucrânia pela 
Rússia tornou escasso. Mas a parábola do joio e o trigo deve levar-nos a 
evitar toda a barbárie. 

No livro Cultura e Barbárie Europeias, Edgar Morin afirma: 

“Por conseguinte, no que diz respeito à Europa, devemos 
evitar a todo o custo a boa consciência, dado esta ser sempre 
uma falsa consciência. O trabalho de memória deve deixar 
refluir para nós a obsessão das barbáries: servidões, tráfico 
de Negros, colonizações, racismos, totalitarismos nazi e 
soviético. Esta obsessão, integrando-se na ideia de Europa, 
faz com que integremos a barbárie na consciência europeia. 
Esta é uma condição indispensável se queremos superar 
novos perigos de barbárie. Mas como a má consciência 
também é uma falsa consciência, o que nos faz falta é uma 
dupla consciência. Na consciência da barbárie deve integrar-
se a consciência que a Europa produz, pelo Humanismo, 
pelo universalismo e pela ascensão progressiva de uma 
consciência planetária, os antídotos para a sua própria 
barbárie. Esta é a outra condição para superar os riscos, 
sempre presentes, de novas e piores barbáries. 

Nada é irreversível e as condições democráticas humanistas 
devem regenerar-se para não degenerarem. A democracia 
tem necessariamente de se recriar em permanência. Pensar 
a barbárie é contribuir para a regeneração do humanismo. 
Logo, é resistir-lhe.” (Morin, 2007, pp: 72-73).   

Vimos em Paulo Freire, em Edgar Morin, e em tantos outros intelectuais, 
pensar o dramático que é a opressão e a barbárie.  Simone Weil e Hannah 

Arendt são outras figuras que, de modos diferentes, pensam o humano. Em 
Simone Weil há uma outra luz, que deriva da sua própria vida, da sua biografia, 
de transmutação em luz, uma Figura que se entregou plenamente ao ser 
humano e a Deus. Tenhamos em conta dois livros de Simone Weil: Espera de 
Deus (2005), onde a passividade é uma ação contemplativa e onde a passividade 
ativa é atenção e condição do conhecimento. O livro Espera de Deus é uma Obra 
que nos consome de luz, de pura luz, que se apura na luz que vemos e com a 
qual dá a ver. Outro livro de Simone Weil, enunciativo, logo no título: Reflexões 
sobre as causas da liberdade e da opressão social”. As “noções de liberdade e 
de servidão” (p.98) também nos levam a pensar a liberdade como substância, 
mas também como propaganda enganadora dos regimes que prometendo 
o paraíso na terra tornam-se opressores. Só uma pessoa bem-informada e 
com conhecimento não se deixa enganar por palavras ocas, sem conteúdo e 
sem verdade. A Palavra é Verdade quando a Verdade é Ação, Luz, Dinamismo, 
realização e o mais para a realização e desenvolvimento integral da pessoa 
humana e da comunidade. Simone Weil não entra em correntes nem catálogos, 
mas poderíamos dizer que é uma pensadora, uma filosofia, que podemos 
referir como tendo uma sensibilidade e pensamento “pós-secular”, embora 
me pareça uma palavra discutível porque secularidade e religiosidade não se 
opõem em pessoas e sociedades equilibras, outra coisa, diferente e perigosa, é o 
secularismo inóspito, agressivo, contra os Valores maiores, entre os quais, estão, 
no topo, os Valores religiosos. A religiosidade é inata e inerente ao ser humano 
como defenderam – e defendem – vários pensadores. Destaco um: Leonardo 
Coimbra que foi um Grande Filósofo e Intelectual da I República em Portugal, 
que na qual foram perseguidos os cristãos e expulsando os jesuítas. Leonardo 
Coimbra, embora membro do partido republicano, teve a oposição dos seus, 
precisamente como Filósofo por defender a dimensão religiosa do ser humano, 
facto que lhe custou o cargo de Ministro da Instrução. É um dos intelectuais 
marcantes, que foi estudado perlo Professor Manuel Ferreira Patrício em 
Provas de Doutoramento. A Dor, a Alegria e a Graça são marcantes na Obra de 
Leonardo Coimbra. Como parece, é de todos os tempos a tendência para os 
extremismos. A ponderação e o bom senso são valores promotores da abertura 
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e da pluralidade.   

Julgo que um dos erros graves, de que se está a colher os resultados 
negativos, foi, a pretexto de uma chamada “pós-modernidade”, se ter posto 
de lado a Metafísica e a Modernidade. Ora, Jürgen Habermas reabilitou a 
Modernidade indo ao impensado da comunicação que ela tinha em Potência. 
A razão comunicativa e a intersubjetividade socializada eram potências que 
Habermas muito desenvolve no livro: O Discurso Filosófico da Modernidade. 
Habermas tematiza a intercompreensão, tudo dimensões em potência na 
Modernidade.  Afirma Habermas, um Intelectual de referência na atualidade, e 
que deve ser revisitado para vermos a raiz das incapacidades de compreensão 
que se vê no mundo, nas pessoas e nas instituições. Este é um grande poder de 
ser da pessoa, isto é, a comunicação em coexistência. 

Afirma Jürgen Habermas: 

“No paradigma de intercompreensão é, antes, a atitude 
performativa dos principiantes da interação que coordenam 
os seus planos de ação através de um acordo entre si sobre 
qualquer coisa do mundo. Enquanto o ego executa um ato de 
fala e o alter define posição perante ele, ambos entram numa 
relação interpessoal. Esta é estruturada através do sistema 
das perspetivas intercruzadas.” (Habermas, p. 277)  

A comunicação e a intercomunicação evitariam muitas guerras, que são 
formas extremas de Violência. Sempre cresci com esta vivência: a do valor e 
defesa da Fala, e a sua defesa integrante da nossa Dignidade. Ainda hoje é uma 
das minhas batalhas, a comunicação e a intercomunicação. 

Outra Figura fulgurante é Hannah Arendt. Desta Intelectual referimos três 
obras: A Promessa da Política (2007), Sobre a Violência (2014) e Homens em 
Tempos 

Sombrios (2021). Uma vez mais a Palavra, a sacralidade da palavra, como 
vemos na Obra de Paulo Freire e de Vergílio Ferreira. A Palavra “Promessa” 

está desacreditada na esfera política e contamina a sociedade, o que leva a 
verificarmos a triste realidade. 

“Era da mentira”, que esconde a verdade. O Verdadeiro 
Filósofo nunca deixou cair nem a Verdade nem a Metafísica, 
temos é a necessidade de as palavras falarem às Pessoas a 
Verdade que as habita. Quando alguém diz prometo e jura 
decide, aí, o seu caráter. É no universo jurídico e religioso que a 
Palavra Promessa tem um Vínculo à Verdade. Aí decide-se uma 
vida. Empenhar a palavra é empenhar-se. Hannah Arendt fala 
no “arsenal dos meios de violência”. (Hannah Arendt, 2014, p. 
20). 

Temos presente neste ano de 2022 a invasão bárbara e criminosa da Ucrânia 
pela Rússia, com arsenal mortífero. 

Contra a violência e a guerra temos o desejo de Paz, da Paz, que está 
sempre por fazer. A Paz é um Bem escasso. Mas só a Paz sossega o nosso 
coração inquieto, a nossa consciência e a consciência da humanidade. 

Ao olharmos o mundo no final do século XX e neste primeiro quartel 
do século XXI verificamos que as instituições estão a tornar-se joguetes nas 
mãos de gente sem escrúpulos, isso é clamoroso nos estados totalitários, mas 
também é preocupante nos estados ditos democráticos. Em Democracia, esta 
deve ser replicada nas várias estruturas, de modo a haver a prática democrática. 
Deve existir comissões e outros órgãos onde estejam representados os vários 
agentes. As democracias são meios naturais para se expressarem e realizarem 
propensão participativa das pessoas. Todavia, mesmo nas Democracias nota-se 
uma saturação e incredulidade por parte das pessoas. Nos atos eleitorais tende 
a haver abstenções muito elevadas, precisamente porque as pessoas deixaram 
de acreditar nas Promessas, anunciadas, mas não realizadas. Também por isso 
é aqui muito importante a Palavra Promessa, palavra que está num dos livros 
de Hannah Arendt: A Promessa da Política. A Palavra Promessa é fundamental 
no Universo Religioso e na Vida em geral. Quando há uma quebra de promessa, 
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sem razão e sem justificação transparente, quem quebra a Promessa põe 
em causa a sua credibilidade e como Pessoa. Bento XVI afirma, e bem, que 
precisamos de Pessoas Credíveis, de pessoas fiáveis, fiéis ao compromisso, à 
promessa com a palavra. Se é para cometer uma injustiça é aconselhável voltar 
com a palavra atrás, mas justificar muito bem. Falamos em Instituições e em 
Pessoas. Há uma correlação. Vemos hoje, como é o caso da Ucrânia, que um 
estado não está seguro, é fundamental que seja protegido pelas organizações 
internacionais, para a Defesa da Paz e o conserto entre as Nações. Por isso 
também é fundamental ter pessoas bem formadas à frente de órgãos como a 
NATO e ONU, neste momento, no que refere ONU, é o caso do Engº António 
Guterres que já deu várias provas de ser uma pessoa de Caráter à prova de bala. 

         Em toda a linha do desenvolvimento do texto, temos vindo a referir os 
intelectuais, a educação e as instituições. E no centro edificante está  A Pessoa 
como Ser em Poder de Valores. 

          É a civilização que está em causa. É a civilidade que está em causa. 
Ainda ontem, dia 01 de julho de 2022, num dos noticiários, fiáveis, sobre a 
guerra na Ucrânia, o coração arroxava de compaixão ao ver senhoras idosas a 
perguntarem, com o rosto cheio de dor e aflição, “quando é que esta guerra 
vai acabar?”, pediam com insistência uma resposta, do fundo da dor, do 
sofrimento, da guerra, acolhendo o pão que lhes davam, pão, diziam, que, 
antes, as próprias faziam.  Viver a indeterminação da guerra deixa o coração 
sem respiração. Ver toda aquela tragédia, mortos, feridos, refugiados, edifícios 
destruídos, ver a mentira nas declarações do lado da Rússia, das estruturas 
bélicas, não do Povo, o Povo é sempre uma entidade viva que está para além 
das estruturas mortíferas. 

             Precisamos de vida, precisamos de paz. Pacificar os nossos corações e 
levar a paz a todos. A Paz é um Bem precário, a Paz é um Bem de Deus, mas 
é preciso que o Ser Humano queira. A Paz dos homens é passageira, só com 
vínculo a Deus a Paz é duradoira. E isso está bem expresso nas palavras de 
Cristo, “Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz”, como sempre nos ensinou a 
nossa amada Mãe. A Paz, explicava/explica a minha Mãe, - hoje no alto dos seus 

85 anos, a caminho dos 86 anos, - a fazer em agosto, se Deus quiser - a Paz que 
Cristo nos deixou não é material, é espiritual. E Diz a minha/nossa Mãe: “Cristo 
não disse, dou-vos isto ou dou-vos aquilo, Cristo deu-nos, danos, a Sua Paz”, 
esse Bem duradoiro para todos nós, um Bem Imaterial e invisível, mas bem 
perceptível das ações (des)humanas. Também aqui presto Homenagem à minha 
amada Mãe, que sempre nos educou na Escola da Verdade, do Amor à Verdade, 
nos Princípios e nos Valores, sem vacilar ao longo de toda uma vida. O Quanto 
lhe estou grato pela solidez da Educação que nos transmitiu, a todos nós. 

              Por Falar em Figuras quero aqui destacar dois Geniais Professores, 
que tive, na Universidade dos Açores, sobre quem escrevi um livro em 2018, 
intitulado: “José Enes e Gustavo de Fraga. Pastores da Verdade na Luz do Ser”. E 
porque é da Educação mais funda e profunda se trata transcrevo a dedicatória 
que fiz no referido livro: “Dedico este livro à Minha Mãe, Leontina Maria Oliveira 
Medeiros, Minha Verdadeira Educadora e Professora, que sempre me educou 
na Escola da Verdade, em Universidade, no sentido dos porquês e das razões, 
na procura dos fundamentos e da Razão. A Vida deu-me a ver que foi no meu 
Berço que recebi a essência da Educação e das Letras, com que fui crescendo 
e tecendo o meu Ser, no sentido do meu caminho.” Obrigado, Mãe, que ainda, 
na tua Vulnerabilidade, nos ensina tanto e tanto. Na Educação ao longo da vida 
tenho sentido o ensino, a maravilha do ensino que vem dos seus cinco sentidos. 
Fica entre nós o Milagre dessa Aparição, do seu olhar de luz, do seu ser de 
luz. No dia 23 de janeiro de 2020, num contexto que fica entre nós, a minha 
Mãe afirmou: “A Vida é de momentos”. Não disse a vida é feita de momentos, 
como sabe e poderia dizer. Disse, de modo espontâneo, sentido e pensado: 
“A Vida é de momentos”. Pôs o verbo ser da afirmação, aí está a novidade e 
a força de ser dizível.  E desde esse dia, desde aquele momento, passamos, 
na família, a assimilar, a ter presente, com a sabedoria transmitida, a luz que 
aquela afirmação tinha e tem: “A Vida é de momentos”, o Ser a Ontologia, o 
Logos e o Sentido, tudo ali, - “é” -, dito e expresso, naquela afirmação, de forma 
simples e profunda. Tenho essa afirmação sempre presente, não só é válida 
em si mesma mas, para mim, é sempre evocativa do momento, das razões, das 
circunstâncias. Antes de fazer aquela afirmação, a minha Mãe disse-me: “Não sei 
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dizer, Emanuel, a vida, no fim de contas, é um segredo”. Que grande afirmação. 
É o “não sei” que é constituinte da Sabedoria, expressa em diálogo comigo, e, 
depois, as “contas”, de somar e de narrar, na inteleção de e em ser: “(…) a vida, 
no fim de contas, é um segredo”. Há um insondável de nós, de que fala tantas 
vezes Vergílio Ferreira, e como cada um o diz, ao seu modo e na espontaneidade 
do pensar na sua autenticidade.  

Ao falarmos na Pessoa, há que afirmar que é preciso restaurar o 
humanismo. Onde está o humano a ser? O que é isso de pós-humano? O 
Antropocentrismo causou estragos, veja-se o caso da natureza. O homem 
coisificou a natureza que é ente, que é ser. Hoje o “esquecimento do ser”, de 
Hedegger, não é apenas esquecimento do humano, é também da natureza. 
É que realizar uma Ecologia Integral, como tem defendido o Papa Francisco, 
designadamente na Encíclica Louvado Sejas. Carta Encíclica Laudato si’ Sobre o 
Cuidado da Casa Comum. (2015). No Capítulo “Uma Ecologia Integral” afirma o 
Papa Francisco: 

“Dado que tudo está intimamente relacionado e que os 
problemas atuais requerem um olhar que tenha em conta 
todos os aspetos da crise mundial, proponho que nos 
detenhamos agora a refletir sobre os diversos elementos 
duma ecologia integral, que inclua claramente as dimensões 
humanas e sociais” (Papa Francisco, 2015, p. 95)  

A afirmação “tudo está intimamente relacionado” dá conta da 
complexidade, de que fala Edgar Morin. É um conceito e uma realidade que não 
elimina o que é simples, pelo contrário, mas busca integrar os vários elementos 
e dimensões num Todo, que é abertura. O Todo Saudável nunca é totalização. O 
Todo não é fechamento, é abertura e transcendência, que cada um, para além 
de si, na direção da Transcendência, do Absoluto, que é Liberdade, vinculada à 
Verdade. 

O Papa Francisco tem sido uma Pessoa, uma Figura, de Primeiro plano, 
por inerência, pela sua personalidade e pelo seu Saber, Teórico e “saber de 
experiência feito”, na formulação do Grande Poeta Camões. Tem intervindo, com 

impacto em todo o Mundo, em vários meios e instituições, mas sempre atento à 
pessoa humana, na sua Dignidade e nos seus direitos. 

Ora, quando falamos em Direitos também falamos em Cidadania. Considero 
que é importante e necessária uma cidadania participativa, reflexiva e 
prudencial. A Cidadania participativa é também um sinal da soberania que cada 
cidadão tem. Quando se diz que o Povo é soberano, é preciso atender que o 
Povo, em si, é uma abstração, é, todavia, uma Entidade, que persiste para além 
dos cidadãos, mas em cada época, se for um País democrata, vai-se expressando 
na e pela vontade do Povo. 

Ora, o projeto da União Europeia não tem sido pacífico e tem havido fases 
de corte, não deliberado, julgo, entre os cidadãos e os poderes instituídos. Mas 
há que ter presente que os cidadãos têm poderes constituintes. As realidades 
históricas não são dados imutáveis, são realidades mutantes. Uma das Figuras, 
que teve contribuiu para a redação da “Declaração Universal dos Direitos do 
Homem”, em 1948, foi Stéphane Hessel. Mesmo quando já estava em avançada 
idade veio para a rua, com todo o vigor e lucidez, aquando da crise de 2008 e 
seguintes, com toda a sua autoridade moral. Dele – ou em coautoria – quero 
destacar os seguintes livros: Indignai-vos (2011), Empenhai-vos (2011), O 
caminho da esperança (2012); Não vos rendais (2013). Stéphane Hessel refere 
vários autores como Sartre, Hegel e Merleau-Ponty etc. Neste seguimento 
escreve Stéphane HesseL:

“O seu [de Merlau-Ponty] explorava a experiência concreta, 
a do corpo e das suas relações com o sentido, um grande 
singular face ao plural dos sentidos. Mas o meu natural 
otimismo, que que o que é desejável seja possível, orientava-
me mais para Hegel. O hegelianismo interpreta a longa 
História da Humanidade como tendo um sentido: é a 
liberdade do homem progredindo etapa a etapa. A História 
é feita de sucessivos choques, é a superação de desafios. 
A história das sociedades evolui, e no final, quando o 
homem alcança a sua completa liberdade, temos o Estado 
democrático na sua forma ideal.

É certo que existe uma outra conceção da História. Os 



66 67

progressos alcançados pela liberdade, a competição, a 
corrida “cada vez mais”, tudo isto pode ser vivido como um 
furacão destruidor.” Stéphane Hessel 2011, pp: 24-25). 

O autor Stéphane Hessel acaba por nos dar duas conceções de História, 
sem receios nem pruridos de falar na primeira pessoa. Quem não diz eu já estou 
morto, só temos uma vida para dizer eu, ninguém o poderá dizer ou fazer por 
nós. A pessoa é a síntese entre o indivíduo e dimensão social. O eu é um agente 
inalienável, mas em intercomunicação. Vivemos numa Era sem tempo, na qual 
as pessoas vivem em alienação.  

Ora, em cada fase da História que vivi na minha vida, já vai um pouco 
mais de meio século, o que vejo é uma dialética ou alternância entre o bom, 
desejável, e a correria do “cada vez mais” egoísta e materialista. Gosto do 
Otimismo de Stéphane Hessel e a leitura que a esse propósito faz de Hegel. 
Sempre sonhei e agi na minha vida 

– e continuo – a lutar pela paz, pelos princípios e pelos valores e são esses que 
nos dão o Pão da Vida, o Pão, fruto do trabalho, com seriedade e honestidade. 
Abomino a competição e a ambição que tendem a degenerar em corrupção. 
Hoje vivemos um misto de estruturalismo e de personalismo, ou, até, de 
pessoalidade. Daí que para entender as Instituições há que ver quem é está a 
agir de forma saudável ou de forma doentia e obsessiva. Hoje vive-se uma e 
numa patologia das e nas instituições, lideradas, muitas vezes, por indivíduos 
sem escrúpulos. A esses nem uma linha. Só o desprezo, até para a saúde 
promotora das pessoas e das instituições. Só as pessoas sérias e idóneas deviam 
liderar. Devia haver uma espécie de avaliação de caráter das pessoas. Quem 
move Bullying (às vistas ou às escondidas) não tem currículo, tem cadastro.

Vejamos o índice temático do livro Empenhai-vos: 

ü Carta de Stéphane Hessel e Gilles Vanderpooten

- Resistências contemporâneas 

- Do Desenvolvimento ao desenvolvimento sustentável 

- A construção da consciência ecológica

- Ecologia e ação política

- Crise e instituições internacionais 

- Construir “alternativas”

- O amanhã 

- A transmissão intergeracional 

Afirma Stéphane Hessel:

“A reforma das instituições que me é mais cara é a criação de 
um conselho de Segurança Económica e Social que reuniria, 
por eleição, os vinte ou trinta Estados mais responsáveis  - 
heterogéneos pelas suas culturas, capazes de agir pela sua 
autoridade – a fim de instaurar uma estratégia mundial 
que fizesse face aos grandes desafios e que exercesse a 
sua autoridade sobre as instâncias financeiras, comerciais, 
laborais, de saúde…O sistema das Nações Unidas teria, assim, 
um órgão dirigente, uma coisa parecida com uma governação 
mundial – não um governo mundial, porque não estamos 
prontos a isso.” (2011, pp: 51-52). 

Stéphane Hessel defende um “mundo onde a justiça, a igualdade e 
a liberdade possam ter lugar” (p.53). Significa que o mundo está a ser 
um não-lugar os ideais europeus, apesar de termos de perguntar com 
Roger-Pol Droit, “O que é o Ocidente?”, será mais uma ideia do que um 
território? Assistimos a uma (re)territorialização do Ocidente, antes, e 
depois, da bárbara invasão da Ucrânia pela Rússia? 

O outro livro, em parceria, de Stéphane Hessel com Edgar Morin, 
é sugestivo: O Caminho da Esperança. Dentro do “Capítulo 2 – Uma 
política para o nosso país”, há os seguintes pontos:
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- Por que reformar ou transformar?

- A política do bem-estar 

- A revitalização da solidariedade

- Política de juventude

- A remoralização 

- O trabalho e o emprego

- A polirreforma económica: a economia pluralista

- Política de consumo 

- Desigualdades 

- Educação

- A cultura estética

- O Estado da política e revitalização da democracia 

- A regeneração 

Sobre cada um destes pontos há muito a dizer, mas a simples enunciação 
configura o conteúdo e traça a direção da reflexão. 

A parte referente à educação é fundamental e tem por base os conceitos e 
conceções de Edgar Morin. 

Os autores, numa linguagem que é a de Edgar Morin, afirmam sobre a 
Educação:

“É essencial ensinar não só o conhecimento, mas também 
o que é o conhecimento, ameaçado pelos perigos do 
dogmatismo, do erro, da ilusão, da redução e, por 
consequência, ensiná-lo em condições pertinentes
É essencial ensinar não só o humanismo, mas também o que 
é o ser humano na sua tripla natureza biológica, individual e 

social, assim como uma consciência clara da condição humana, 
da sua história, dos seus meandros, das suas contradições e 
das suas tragédias.” (p. 52) 

Antes de prosseguirmos há que destacar a ênfase colocada no sentido de 
conhecer o ser do que está a ser ensinado. No fundo uma problematização e 
questionamento sobre o ser do conhecimento e do que “é o ser humano”. Como 
bem viu Vergílio Ferreira o Verbo Ser está presente em todas as enunciações, 
de modo implícito ou explícito. Há Ser, eis a maravilha de que nos fala Fernando 
Pessoa. 

Importa prosseguir e explicitar o que Stéphane Hessel e Edgar Morin 
pensam sobre o que “essencial” para a educação. Afirmam os autores: 

“É essencial ensinar a compreensão humana, a única capaz de 
solidariedade e fraternidade. A compreensão humana permite-nos 
conceber a nossa identidade e as nossas diferenças em relação aos 
outros, reconhecer a sua complexidade em vez de a reduzir a um único 
atributo, em regra negativo. 

É essencial ensinar o conhecimento da era planetária que a humanidade 
vive, as suas probabilidades e os seus riscos, o que inclui os problemas 
vitais – para cada um de nós e para todos – da nossa época, marcada 
pela globalização. 

É essencial ensinar os indivíduos a enfrentar as incertezas que vão 
encontrar a nível individual, ensinar a vida coletiva e a história das 
nações, agravadas no início deste século XXI por nossa culpa, das nossas 
sociedades e da nossa humanidade. 

É essencial, de igual modo, promover um ensino que foque os 
problemas de civilização que afetam a nossa vida quotidiana; a família, 
a cultura juvenil, a vida urbana, as relações cidade-campo (problemas 
de humanização das cidades e de revitalização dos campos), o 
consumo, os tempos livres, os media, o exercício ativo das liberdades 
democráticas…” (2012, pp: 52-53). 

Nesse conjunto de preocupações e reflexões temos matérias para um 
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Macroprojeto Educativo e para muitos programas educativo.
Não há intelectuais sem educação, explícita ou implícita. Mas atuante.  

Há uma defesa de Stéphane Hessel e Edgar Morin que constitui um 
postulado que deve merecer a maior atenção, até pelo eclipse perigoso da 
verdade, em modos os setores no mundo contemporâneo. Por essa razão, 
e por forte convicção e constatação há que destacar esta traje mestra 
fundamental, este fundamento: “o primado da verdade sobre a utilidade”. 
(2012, p. 53, negrito nosso). É de vincar este Primado, dado à Verdade, 
que, em termos filosóficos, vem da Modernidade e é inadiável recuperar, a 
partir de várias fontes, filosóficas, axiológicas, antropológicas, religiosas e 
teológicas, entre outras. O Homem, o Ser Humano, é Originariamente um 
Ser que fala na direção da Verdade, a Fala é para falar verdade. A Mentira 
é a distorção de tudo e envenena as relações supostamente humanas e 
sociais. Não há, até, política que sobreviva durante muito tempo à mentira. 
A Verdade é a nossa Condição de Ser e de Coexistir. Todavia, as “falsas 
notícias” e os “factos alternativos” só vieram mostrar que as sociedades 
estão submersas no lodo da mentira, do ódio, de toda a espécie de 
intoxicação que é preciso ser resgatada pela Verdade, a partir da Fala com 
Saúde. Até as instituições têm níveis de toxicidade e patologia assustadores. 
É imprescindível voltar à força genésica dos Princípios e dos valores que se 
nutrem de e com Verdade. A Verdade é a Essência essencial da Educação, 
da Formação, para que haja seiva nutritiva. A Educação está num charco 
pantanoso do qual é preciso sair, desde logo, recriando-se em outros 
campos e ambientes. Urge regenerar em termos Onéticos a Educação – para 
usar um vocábulo do Saudoso Professor Doutor José Enes, que tem uma 
vasta Obra, fecunda, de Verdade e em Verdade, no Domínio da Ontologia. É 
preciso Ser. A UNESCO defende que um dos Pilares da Educação é “Aprender 
a Ser” mas é preciso que Haja Ser, que se respire Ser, que se faça Ser, que 
só tenha valor e mérito quem cultiva o Ser, pese embora as imperfeições. 
As máscaras têm de cair, para se dar a ver o que se é, quem se é. Isso é um 
Dever que a todos obriga.  Só assim, Os Intelectuais serão promotores da 
Educação e de Saúde moral nas Instituições. Mas, ainda e sempre, numa 

visão personalista a Pessoa é constituinte de Ser e é naturalmente investida 
de profundos e inalienáveis Poderes, promotores de Ser em Valores.  
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OS INTELECTUAIS E A EDUCAÇÃO PARA PAZ: 
MORALIDADE, JUSTIÇA E RESPONSABILIDADE 

                 Emanuel Oliveira Medeiros
                                                     Universidade dos Açores

                                                                                Centro de Estudos 
Humanísticos da Uaç 

Há vários modos de ver e olhar o que é ou quem é um intelectual?  Uma 
pessoa pode fazer mais pela paz com o coração do que outra com o intelecto. Mas 
este é um tempo novo, quem sabe de outros tempos já havidos, ou que existirão 
em que o Tempo é chamado a temporalizar-se em cada um de nós. Em Rigor o 
Tempo e o Espaço são algo abstratos, o Tempo mais do que o espaço. Para Kant, 
o Tempo e o Espaço são duas categorias a priori como condições de possibilidade 
do conhecimento.

Ora um Intelectual não está fechado como numa jaula no espaço e no tempo, 
são categorias que condicionam mas o pensar pode ir além do conhecimento, bem 
como a imaginação. Além disso, múltiplos elementos concorrem para a construção 
do conhecimento, além de haver várias correntes de conhecimento, de pensamento, 
várias correntes Gnoseológicas. Ora o intelectual não está sujeito a correntes, a 
doutrinas ou escolas, pode ter mas também podem contruir outras combinações do 
conhecimentos e de sentidos. Sabemos hoje que o conhecimento não é só razão, é 
também, coração, sentimentos e emoções. A intuição, quer a intelectual, à maneira 
de Descartes, quer e intuição, à maneira de Kant, são outras formas de ver e de (re)
construir os conhecimentos e os saberes. A perceção física e a perceção interior são 
outras vias possíveis para o conhecimento. Afinal, nós somos, e agimos com o todo 
que somos, em sentidos e faculdades. Tudo isto para dizer que não vamos dizer um 

intelectual é isto e isto. A sensibilidade pode ser a grande via do conhecimento como 
muito bem explicitada pelo Professor Doutor José Enes na sua obra monumental 
Á Porta do Ser.

Ora, é justamente o Ser que está em causa, O Ser a Ser, que é um sendo, 
é a Pessoa que está a Ser, em dinâmicas, permanências e incertezas. Ora a Paz 
é edificante de Ser e a Guerra destrói o Ser, vidas humanas, outras vidas e os 
imensos bens, de toda a natureza, destruídos pela cegueira da Gueera,  Logo aqui 
o intelectual tem de fazer uma grande escolha: ser conivente e cúmplice ou, pelo 
contrário, participante da paz e denunciar de todos os meios legítimos o horror da 
guerras, das guerras que, como é dito nos Documentos Internacionais, começam 
no espírito das pessoas então é aí que se deve eliminar os fatores da guerra. A 
Paz é uma construção, mas, antes, é um Dom de Deus, sempre destruída. Por isso 
numa linguagem religiosa, e não podia ser outra, o Papa Francisco afirma que a 
guerra é um “sacrilégio”. Afirma o Papa Francisco: ”Além do mais, a guerra é 
um sacrilégio, que destrói o que há de mais precioso à face da nossa Terra, a vida 
humana, a inocência dos mais pequenos, a beleza da criação.” (Papa Francisco, 
2022, pp: 10-11). Quem desrespeita a Pessoa Humana e a Natureza e ocupa 
abusivamente, seja onde for, em que cargo ou instituição, for é um ser perverso ao 
serviço da maldade. Em todo o mundo precisamos de pessoas boas e bem formadas 
a ocupar os cargos, nos governos e em todas as instituições. Apesar dos malvados 
e malvadas, ao longo do tempo temos tido bons exemplos: Nelson Mandela, Indira 
Gandhi, Maria de Lurdes Pintassilgo, António Guterres, etc, etc, etc. Homens e 
Mulheres de elevada estatura moral e intelectual. Referências para o mundo, de 
modo (in)Temporal. Constituem Seres Humanos de profundo carater, Referências 
para a Educação Integral e para a Educação para a Paz. Também exemplos maiores 
de ver a Política no seu mais alto desígnio e finalidade humana de desenvolvimento 
Integral.  Biografias que nos ajudam a (re)pensar o (des)Humano na História.  

A Paz pode ser abordada por vários saberes e conhecimentos, quer numa 
dimensão de laicidade ou de sacralidade. Cada vez mais é claro para mim, que as 
guerras são formas monstruosas de atentado à Dignidade Humana.  

Kant (1724-1804) é um Filósofo que pensou a fundo, é um Filósofo de 
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Referência, até, por contraposição, dar matéria aos pós-modernistas. Um dos livro 
de Kant intitula-se: A Paz Perpétua e outros Opúsculos. Neste livro afirma, em 
contraposição com a visão socrática e platónica:

 “Não é de esperar nem também de desejar que os reis filosofem 
ou que os filósofos se tornem reis, porque a posse do poder prejudica 
inevitavelmente o livre juízo da razão./É imprescindível, para ambos que 
os reis ou os povos soberanos (que se governam a si mesmos segundos 
as leis da igualdade) não deixem desaparecer ou emudecer a classe dos 
filósofos, mas os deixem falar publicamente para a elucidação dos seus 
assuntos, pois a classe dos filósofos, incapaz de formar bandos e alianças 
de clube pela sua própria natureza, não é suspeita da deformação de uma 
propaganda” (1995, pp: 150-151).    

Sem prejuízo da intervenção e da participação, os intelectuais deveriam 
reservar-se um pouco mais para terem mais tempo para pensar – que é um fazer, 
como defende Paulo Freire – e para que a sua intervenção pública, através de vários 
meios, seja respeitável e respeitada. Os intelectuais devem promover intervenção 
mas sem alienação, nem fazendo cedência a essas ou aquelas clientelas. Por 
exemplo, ser comentador pago é preciso ser muito idóneo para manter a isenção 
e o nível expectável. A participação pública não é arruaça embora até uma arruça 
pode, com dose e medida, ser uma Festa da Democracia. Mas há que ler as palravas 
de Kant na letra e no espírito. Por exemplo, hoje não considero que há a “classe 
dos filósofos”. Aliás, o próprio Kant formula bem a questão do pensar e do pensar 
filosófico, do pensar, tão só, quando afirmou: “Ousa Pensar”. É uma exortação 
à Autonomia do nosso pensar, do pensamento e do pensar de cada um. Aí há 
um gérmen verdadeiramente democrático, tão decisivo para a Democracia. Já 
ouvi afirmar os políticos de si mesmos: “não temos tempo para pensar” e outro 
contrapôs: “não têm tempo de pensar ou não têm tempo para pensar?” Foi uma 
questão que ficou, dita, naturalmente, em abstrato. 

Haverá um conflito entre moral e política? Entre moralidade e legalidade? 
Não estará no centro a Justiça. Paulo VI afirmava que a Justiça é a outra forma de 
afirmar a Paz.

  Na sua mensagem para a Celebração do II Dia Mundial da Paz (1 de janeiro 
de 1969), afirmou o Papa Paulo VI

“A todos os homens de boa vontade, a todos aqueles sobre quem 
pesa a responsabilidade do curso da história, no presente e no futuro; 
por conseguinte, aos Guias da política, da opinião pública, da orientação 
social, da cultura e das escolas; a toda a juventude que se rebela, na ânsia 
de uma renovação mundial, com um brado humilde e livre, que parte do 
deserto de todo e qualquer interesse terreno, nós queremos, uma vez mais, 
anunciar a implorante e solene palavra: 

Paz! 

Paz está hoje intrinsecamente ligada ao reconhecimento ideal e à 
instauração efetiva dos Direitos do Homem. A estes direitos fundamentais 
corresponde também um dever fundamental, que é exatamente a Paz.”

Paulo VI afirma que “A Paz é um dever”.  E afirma: “Porque a Paz é 
a segurança, a Paz é uma ordem”. E adianta, em profundidade de Valores: 
“Com efeito, só no clima da Paz se afirma o direito, progride a justiça e 
respira a liberdade. Sendo assim, se tal é o sentido da Paz, se este é o valor 
da Paz, a Paz é um dever” (Paulo VI). 

E a reflexão de Paulo VI prossegue: “Quem meditar sobre as causas 
dos conflitos entre os homens deve reconhecer que elas denunciam lacunas do 
espírito humano, a não existência das virtudes autênticas para a sua grandeza 
moral.” De facto, está a faltar moralidade na vida interpessoal e comunitária e 
mais, “grandeza moral”, que a Dignidade intrínseca a todo o ser humano. 

Mas a Paz é garantida por estruturas mas quando se abrem brechas de 
guerra, quando a acontece é porque alguém não quer a Paz. Por isso, há uma 
dimensão volitiva da guerra, e também, mas pelo contrário, há uma dimensão 
volitiva da Paz. Neste sentido afirma Paulo VI: “A Paz é necessário querê-la; a 
Paz é necessário amá-la; a Paz é necessário produzi-la. Deve, portanto, brotar de 
espíritos livres e generosos. Ela poderá parecer um sonho; mas, um sonho que se 
torna realidade, em virtude de uma conceção humana nova e superior.”

A Paz é, deve ser, uma realidade concreta, mas dada a existência 
permanente de guerra chega a ser um Sonho. A Paz é um ideal, a Paz é um Sonho, 
um sonho sonhado por todos os que amam a humanidade, em si, e em cada pessoa. 
Afirma o Papa Paulo VI: 

 “O  mundo não pode renunciar ao seu sonho de Paz universal. E, 
por isso mesmo que a Paz está sempre em devir, porque ela é sempre algo 
de incompleto, porque é sempre frágil, porque está sempre insidiada e 
porque é sempre difícil, nós a proclamamos como um dever, um dever 
indeclinável. A Paz é dever dos responsáveis pela sorte dos Povos; é-o 
igualmente de cada um dos cidadãos do mundo, por isso mesmo que todos 
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devem amar a Paz, todos devem contribuir para criar aquela mentalidade 
pública, aquela consciência comum que a torna desejável e possível. A Paz 
deve estar primeiramente nos espíritos, para poder verificar-se depois nos 
acontecimentos.” (Paulo VI). 

 “Sim, a Paz é um dever universal e perene. 

Precisamente para reavivar a lembrança deste axioma da civilização 
moderna, nós convidamos o mundo a celebrar também para o ano que 
vai começar - 1969, o « Dia da Paz », no primeiro do mês de Janeiro 
próximo. É simultaneamente um voto, uma esperança e um compromisso 
- a primeira luz do sol do ano novo deve irradiar sobre terra também a 
luz da Paz. Nós acalentamos a esperança de que, entre todos, sejam os 
Jovens a acolher este convite, como que o chamariz, capaz de interpretar 
tudo aquilo que de novo, de pujante de vida e de grande se agita nos seus 
ânimos exacerbados, porque, afinal, a Paz exige a revisão dos abusos e 
coincide com a causa de justiça.” (Paulo VI, 01/01/1969). 

Fazer a guerra é destruir e é impedir a Paz, como Bem, em si, e como condição 
de realização das pessoas, das famílias e dos povos. A Paz mundial é uma aspiração 
do mais profundo da Alma Humana, é um Desejo Maior. E o Papa, como Sumo 
Pontífice, coloca a Paz não apenas na dimensão laica mas na dimensão divina. 
Sempre cresci nos valores do Evangelho e da doutrina Católica. A minha Mãe, uma 
lutadora pela Paz, que também aqui Homenageio, sempre disse – e diz – “Cristo 
não disse, Dou-vos isto, dou-vos aquilo. Cristo disse, dou-vos a Paz, dou-vos a 
minha Paz”. Só a Paz de Cristo é duradoura e deve inspirar a Paz nas consciências 
humanas. A Paz concedida por Deus, por Cristo, é uma “Graça”. A secularização dos 
conceitos como os de fraternidade, solidariedade e acolhimento, e paz, está a levar 
a um grave perigo, embora a secularidade seja um eventual denominador comum. 
Os referidos conceitos, que são realidades, têm sido apropriadas por filósofos que 
não tendo uma formação de um humanismo cristão põem em causa, seriamente, 
o conteúdo substancial dos referidos conceitos como Princípios e Valores. Claro 
que num mundo secularizado é preciso encontrar pontos e pontes de diálogo, 
fazer pontes e construir diálogos sólidos. É muito grave quando a secularização 
leva ao secularismo inóspito, o que já está a acontecer como propostas vindas do 
cristianismo e da Igreja Católico. Vimos como foi rejeitada a mediação de paz 
oferecida pelo Papa Francisco, na sequência da bárbara Invasão da Ucrânia pela 
Rússia. Além disso, desde o início do seu Pontificado o Papa Francisco tem sido 
uma voz ativa e atuante em defesa das vagas de pessoas em migração, qual Povo à 
Procura da Terra Prometida. 

O Papa Paulo VI explicita a defesa da Paz como um Axioma de um “dever 
universal e perene”, está, pois, intrínseca à medula da própria Humanidade, sem a 
qual todo humanismo é apenas uma palavra vazia, sem conteúdo.  

Vejamos, de modo sublinhado, o modo evidencial como Paulo VI se refere 

à Paz como um “axioma da civilização”: “Sim, a Paz é um dever universal e 
perene”. O facto de ter sido instituído o dia 1 de janeiro como dia da Paz é uma 
realidade com forte sentido simbólico também. É preciso celebrar a “PAZ”, que 
“É simultaneamente um voto, uma esperança e um compromisso”. É curioso notar 
o que afirma Paulo VI ao defender que “a Paz exige revisão dos abusos e coincide 
com a causa de justiça”. (Paulo VI, 01/01/1969) A Paz é condição de realização e 
de fruição. 

O Papa Paulo VI faz derivar os direitos, não apenas de uma convenção, mas de 
uma realidade teológica em que Cristo é “Rei da Paz e Defensor por excelência de 
todo e qualquer autêntico direito humano”. Cristo encontra na terra, Deus sempre 
encontrou na Terra os “homens de boa vontade”, foi o caso de Moiséis chamado 
por Deus a libertar o Seu Povo que vivia escravizado na Terra do Egipto. Mas uma 
vez liberto, o Povo voltou as costas a Deus. E na atualidade? Houve a Invasão do 
Iraque (todos sabem quem foram os senhores da guerra) e os estilhaços e alianças 
de guerra que levaram, isto é, os que apoiaram o governo iraquiano e que apoiaram 
o governo que esmagou a primavera árabe. No fundo dos povos há uma ânsia de 
liberdade, que é sinal e paz,  de vontade e desejo de paz. Neste momento, estamos 
a escrever em medos de julho de 2022 é muito difícil e prever ao que se vai passar 
não só na Ucrânia e na Rússia mas também no mundo interesse, por entre interesses 
económicos, financeiros e outros, e não por interesse genuínos da paz. É factual 
que até ao último  momento, o Papa João Paulo Ii, tudo de bom fez para impedir a 
intervenção militar no Iraque. Os senhores da guerra não o ouviram (e continuam, 
hoje, de má consciência e com autojustificações que nada convencem ninguém). 
Nas exéquias de João Paulo II todos lá estivaram. O ex- Presidente dos EUA, na 
altura, nas exéquias de S. João Paulo II, perguntado sobre João Paulo II afirmou: “A 
Wise Man”, de facto um Homem, uma Papa, Sábio e de Visão, e tudo de bom que 
se posso dizer. João Paulo II estava do lado certo da História, os líderes políticos 
estavam do lado errado porque não se orientavam pelo e para o Bem.  

A corrida aos armamentos, as migrações, as mortes, as migrações, etc, etc, 
e tudo grave. O Papa Francisco, sempre na linha da frente, sempre a dar o corpo 
à luta, sempre orando, pedindo o diálogo, sempre defendendo a Justiça, escreveu, 
recentemente, um livro intitulado Contra A Guerra. A Coragem de Construir a 
Paz (2013). 

O Papa Francisco escreve:

 “Aquela a que estamos a assistir é a enésinma barbárie e nós, 
infelizmente, temos memória curta. Sim, porque se tivéssemos 
memória, lembrar-nos-íamos do que nos contaram os nossos avós 
e os nossos pais, e dar-nos-íamos conta de que precisamos tanto de 
paz como os nossos pulmões precisam de oxigénio, A guerra perverte 
tudo, é pura loucura, o seu único fim é a destruição e esta desenvolve-
se e cresce através da própria destruição e se tivéssemos memória, 
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não gostaríamos dezenas, centenas de biliões em rearmamento, para 
nos dotarmos de armas cada vez mais sofisticadas, para fazer crescer 
o mercado e o tráfico de armamento que acaba por matar crianças, 
mulheres, velhos: 1981 biliões de dólares por ano, segundo as contas 
de um importante centro de estudos de Estocolmo. “ (Francisco, 
2022, pp: 11-12).     

O Papa Francisco põe a claro a falta de memória, incluindo o que é 
transmitido de geração em geração. Mas muitas vezes existe essa memória, 
é útil em termos pessoais e familiares – o que já é muito bom – mas não 
há uma memória global. Esquecemo-nos das razões das guerras. Em toda a 
circunstância o Papa Francisco acentua um ponto chave: a ausência de memória, 
a “memória curta”. Temos de potenciar a Memória na Educação. Incluindo nos 
métodos pedagógicos e didáticos, urge revalorar e trabalhar a Memória, há 
que exercitar a memória, curiosamente numa altura em que há uma corrente, 
alargada, que defende o “direito ao esquecimento”! Para quê? Para legitimar 
atos de corrupção, branqueamento de capitais, de bulluing’. Afinal, estamos 
a formar ou a deformar gente. Perdeu-se a pirâmide dos valores? Os Valores 
não se equivalem. Urge retomar, com força humanista, o estudo e a prática das 
Humanidades, com os valores da Moralidade, da Justiça, da Responsabilidade, 
da Liberdade. Só há verdadeiro desenvolvimento e prosperidade com Justiça e 
sentido distribuitivo do trabalho e da prosperidade. 

E por que há as guerras e não a paz? Por ambição, por ganância, por não 
olhar a meios para atingir fins, porque o ódio e a maldade tomam conta dos 
corações de quem indevidamente ocupava cargos – às vezes psicopatas, olhe-
se o mundo global. Afirma o Papa Francisco sobre o Ódio: 

“O ódio, antes que seja tarde de mais, deve extirpar-se dos corações. 
E para o fazer, é preciso diálogo, negociações, ouvir, capacidade e 
criatividade diplomática, políticas de longo alcance capazes de construir 
um novo sistema de convivência que já não seja baseado nas armas, 
na potência das armas, na dissuasão. Todas as guerras representam não 
apenas uma derrota da política, mas também uma vergonhosa rendição 
perante as forças do mal. “ (Papa Francisco, 2022, p. 12). 

O ódio é um sentimento ou emoção autodestrutiva e, perante os seus efeitos 
nocivos, há que o destruir. No lugar do ódio deve reinar a Paz. A Paz traz bons 
sentimentos e é boa conselheira, a começar no nosso coração, no coração de cada 
um de nós.  

No dia 04 de outubro de 1965, o Papa Paulo VI, a convite, discursou na sede 
da Assembleia Geral da ONU. É um discurso de referência para a diplomacia da 
paz nos valores da Verdade, da Fraternidade de dos Princípios universais. 

Do Discurso de S. Paulo VI destacamos o vigor das seguintes afirmações, 
válidas, para sempre, como Promessa de Paz, como desejo de paz, com formulação 
no seu “cume”. 

“E aqui a Nossa mensagem atinge o seu cume. Negativamente, em 
primeiro lugar: é a palavra que vós esperais de Nós e que Nós não podemos 
pronunciar sem estar conscientes da sua gravidade e da sua solenidade: 
jamais uns contra os outros, nunca mais. Não foi sobretudo com esta 
finalidade que nasceu a Organização das Nações Unidas: contra a guerra 
e para a paz? Escutai as palavras lúcidas de um grande desaparecido, John 
Kennedy, que proclamava, há quatro anos: «A humanidade deverá pôr fim 
à guerra, ou é a guerra que porá fim à humanidade». Não são necessários 
longos discursos para proclamar a finalidade suprema da vossa Instituição. 
Basta recordar que o sangue de milhões de homens, os sofrimentos 
espantosos e inumeráveis, os inúteis massacres e as aterradoras ruínas 
sancionam o pacto que vos une, num juramento que deve mudar a história 
futura do mundo: nunca mais a guerra, nunca mais a guerra. É a paz, a paz 
que deve guiar o destino dos povos e de toda a humanidade.” (Paulo VI, 
1965)

O Papa Paulo VI integrou no seu Discurso o que John Kennedy proclamara 
“há quatro anos”, isto é, em 1961: «A humanidade deverá pôr fim à guerra, ou é a 
guerra que porá fim à humanidade». Palavras e afirmações – visões reais – plenas 
de atualidade e futuro até que a humanidade se decida se quer viver na ameaça 
monstruosa da guerra monstruosa ou se põe fim a essa ameaça e passamos a viver, 
com contingências, “ a paz perpétua” de que falou Kant (1724 – 1804). O Rumo 
da História é completamente diferente se adotámos um caminho ou o outro. Mas 
na Paz de Cristo Só há Um CAMINHO, isto é, aquele que Humanidade escolher 
Ser Humanidade, isto é quando a humanidade se escolhe e nesta consciência 
reflexa avança na Lucidez da História em pleno respeito pela Pessoa Humana e 
pela criação, como afirma o Papa Francisco. A pluralidade de vidas dá-se dentro 
do caminho.  

Depois, Paulo VI afirma, de modo categórico, uma exortação férrea: “nunca 
mais a guerra, nunca mais a guerra. É a paz, a paz que deve guiar o destino dos 
povos e de toda a humanidade.”

Assim sendo, a Paz deve ser o motor da História, a Paz deve indicar o sentido 
do Ser da História para que haja mais Humanidade, em existência e coexistência 
pacífica em termos nacionais, internacionais e universais. Por isso a  Declaração 
Universal dos Direitos do Homem/Humanos deve ser o ideário, a matriz, a fonte 
de onde emana e promana uma vontade universal, que a ONU consagra para guiar 
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os povos para a Paz e convivência pacífica, uma convivência de Paz.

No dia 12 de julho de 2013, a jovem Malala Yousafzai, ativista paquistanesa, que 
havia sido baleada pelos talibãs, discursou, sem ressentimento e sem ódio, perante 
os representantes da ONU, agradeceu a Deus e a todas as pessoas que rezaram por 
ela, numa luta contra o terrorismo e o analfabetismo, na causa da Paz e da Educação. 
Apelou a todos para uma “filosofia da não violência”, a causa da Paz e da Educação 
e fez uma afirmação e exortação que ficou célebre, impregnada da Força de uma 
Causa Maior: “Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o 
mundo. A educação é a única solução. Educação Primeiro.” Que enorme força para a 
causa da Paz, da Educação e da Educação para a paz. Quantas crianças no mundo são 
privadas dos seus direitos. A essa consciência de dor deve seguir-se a um empenho 
pelo labor de todos, pessoas, instituições e povos para que todas as crianças cresçam 
felizes no benefício dos seus direitos, Direitos de Ser, Direitos de um desenvolvimento 
integral, num Sentido Universal, em Dignidade intrínseca, em Direito Natural.  

 Fala-se hoje na sociedade pós-secular. Não me parece adequado o conceito, sem 
definir muito bem a sua essência e no seu sentido. Há que não confundir secularidade 
e secularismo. Há secularidade e há religiosidade. E em ambas é possível e desejável a 
Paz. Tenho lido muito de Simone Weil e Hannah Arendt. No livro Homens em Tempos 
Sombrios (2021), a autora não passa ao lado – nem podia para ser intelectualmente 
honesta – à Ação Fundamental da Igreja Católica e às suas transformações no mundo. 
Refere-se, a dado passo, ao Papa Roncalli, S. João XXIII, que convocou, para surpresa 
do mundo, católico, religioso e laico, o Concílio Ecuménico Vaticano II. Um sopro 
de novidade atravessa de lès a lés a Igreja e o mundo e, com o tempo, os extremos 
serão reponderados. Joseph Ratzinger foi considerado uma voz progressista mas com 
o tempo deu os seus contributos para a moderação, em fidelíssima colaboração com S. 
João Paulo II. Todos homens de paz, todos ombreiros da Paz, num mundo que se foi 
revelando cada vez mais laicista, até de um laicismo inóspito. Sem abertura e cultura 
a Fé não é esclarecida e sem a abertura ao outro não há paz. Mas comecemos por nós, 
pelo que cada um pode fazer como Pessoa Instituinte, em Cidadania, e como sujeitos 
históricos, como muito bem sempre defendeu, somos sujeitos históricos. 

 Eis as palavras de Annah Arendt, entre outros; 

 “Desde o início do seu pontificado, no outono de 1958, era o mundo 
inteiro, e não apenas os católicos, que tinham os olhos postos nele, pelas 
razões que ele próprio enumera: primeiro, or ter “aceitado com simplicidade a 
distinção do fardo”, depois de sempre ter tido “o maior cuidado … em evitar 
tudo o que pudesse chamar as atenções sobre a minha pessoa”. Segundo, por 
ter conseguido … pôr inteiramente em prática certas ideias de implicações 
para o futuro”. Mas embora, segundo o seu próprio testemunho, “a ideia de 
realizar um Concílio Ecuménico, um Sínodo Diocesano, e a revisão do Direito 
Canónico” lhe tivesse ocorrido “sem qualquer espécie de premeditação”, sendo 
até “absolutamente contrária a todas as [suas] anteriores convicções…sobre o 
assunto”, tal empreendimento surgiu aos olhos de todos quantos o observavam 

como manifestação quase lógica ou, pelo menos, natural, do homem e da sua 
extraordinária fé.” ( Annah Arendt, 2021, p. 73). 

 Ora hoje, como ontem, o que faz mobilizar todos, não crentes e crentes de várias 
tendências, de várias religiosos e movimentos religiosos é a vontade de Paz. Todos 
temos fome de Paz e c como realizá-la?, desde logo torná-la um elemento essencial da 
nossa vontade, individual e coletiva, que se torna em ser, na paz do nosso ser. A Paz 
é – dever ser, para todos - um trabalho de todos os dias, na intenção do fazer em cada 
momento. Nesse sentido é um “axioma de civilização”, na bela e profunda expressão 
de S. Paulo VI. Não é preciso ser pacifista, - o que é o ápice cívico - João Paulo II 
um dia disse: “Juntos para rezar c não rezar juntos”. Aprender a estar juntos é um 
dos Pilares da UNESCO, no livro, “Educação, um Tesouro a Descobrir”. Estar e ser 
juntos, em existência e coexistência – é um grande Princípio de vida e da Filosofia da 
Educação e da “Educação Filosófica”, uma expressão de José Ribeiro Dias. 

Se a comunicação social, difundisse a voz dos Papas, neles encontrariam a Voz 
Primeira de Cristo. A Comunicação Social acompanhava muito João Paulo II devido 
ao seu carisma único e singular, mas porque essa pureza e singularidade de Magistério 
resultava em grandes audiências e, portanto, por interesses económico-financeiros, 
alheios à mensagem espiritual que nunca foi – e bem – sincronizada com o mundo 
mundano. Atento ao Mundo mas olhando para o Alto. João Paulo II correu o mundo 
e com excecional coragem levou a palavra de Cristo a todos os cantos do mundo. O 
mundo não pode extirpar a Voz de Cristo do mundo, o mundo está impregnado por 
Deus. E o mundo pós-secular – embora imperfeitamente – dá conta disse. 

João Paulo II, um Homem Completo, trabalhou numa fábrica, foi Filósofo, 
Professor, Teólogo, Poeta, Chefe de Estado, etc, etc, etc. Um Intelectual de altíssima 
Inteligência, de Inteligência Espiritual, o mesmo diria de Bento XVI e Francisco, cada 
um com o seu estílo mas em “unidade intrínseca”. A Secularidade só o é se respeitar 
o elemento Religioso. A Secularidade é condição de pluralidade. As constituições 
laicas devem ser assim, é o que acontece com a Constituição da República Portuguesa. 
Além disso, no caso português, há  concordata entre o Estado Português e a Santa 
Sé,  mediante “Resolução da Assembleia da República nº 74/2004 Aprova, para 
ratificação, a Concordata entre a República Portuguesa e a Santa Sé, assinada em 
18 de Maio de 2004 na cidade do Vaticano. In Diário da República. I Série – A nº 
269, 16 de Novembro de 2004”.  A 1º concordata, e única, até 2004, entre a Santa 
Sé e a República Portuguesa foi aprovada e assinada na Cidade do Vaticano a 7 
de maio de 1940 (na altura era o período do “Estado Novo”, a ditadura que foi 
derrubada com a Revolução dos Cravos em 25 de Abril de 1974. A Concordata 
de 1940 vigou trinta anos já em plena democracia. Razões terão sido várias mas 
estou convencido de que um dos políticos que aceitou ativamente a situação, como 
Político e Intelectual, foi o Dr. Mário Soares, que foi acérrimo opositor ao Regime 
de Salazar e Marcel Caetano. Mas como Intelectual culto, conhecia a História dos 
Livros e a História vivida, para ele muita da História – até pela sua longevidade – 
tinha de ser um conhecimento concreto. Ele viu o que foi a perseguição aos cristãos 
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e expulsão dos Jesuítas na I República, conheceu e viu o fortíssimo impacto que as 
Aparições de Nossa Senhora em 1917 tiveram, percebeu o erro grave desse laicismo 
inóspito persecutório e, tendo em conta o Estado Novo, - que não se confundia 
com o Povo, como Homem de Inteligência e Intuição tirou daí a Lição. Estou a 
ouvi-lo a explicar as razões da necessidade de um diálogo entre o Estado e a Igreja, 
mantendo as autonomias e independências, respetivas. E como Ministro e como 
Presidente da República, em dois mandatos, deu um exemplo notável de relação 
amistosa entre o Estado e a Santa Sé. Estou a ouvi-lo fazer essa Pedagogia. Aliás, 
em plena revolução prontificou para se deslocar à Rádio Renascença – Rádio de 
Inspiração Católica – se quisessem levar por diante o assalto às instalações. Foi um 
indivíduo sempre Firme nos Princípios mas moderado na ação e isso é tanto mais 
notável que Mário Soares sempre se disse “Socialista, Republicano e Laico”. Mas 
cá está, Ser Laico não ser laicista inóspito. Ser Laico é ter convicções e abertura, 
para me apoiar em duas palavras que Paul Ricouer usava e exarou. 

A concórdia em cada Estado de Direito Democrático faz-me na Conformidade 
pelos valores universais, que o Povo pratica e pelos Valores identitários, que cada 
Povo interioriza, no caso Português os valores Católicos, na livre abertura a todas 
as confissões, desde logo, às várias formas de assunção do Cristianismo, a abertura 
a crentes e não crentes. Portugal tem, aliás, uma lei de Liberdade Religiosa. 

A concordata tem  um vínculo forte, em termos formais, legais e canónicos, 
o que demonstra a normalidade e modo pacífico entre o Estado – a República 
Portuguesa – e a Santa Sé.   

Pode ler-se na Resolução que aprova a nova Concordata:  

“Reconhecendo que a Concordata de 7 de Maio de 1940, celebrada entre 
a Santa Sé e a República Portuguesa, e a sua aplicação contribuíram de maneira 
relevante para reforçar os seus laços históricos e para consolidar a atividade da 
Igreja Católica em Portugal em benefício dos seus fiéis e da comunidade portuguesa 
em geral;”

Artigo 1.o 1 — A Santa Sé e a República Portuguesa declaram o empenho do 
Estado e da Igreja Católica na cooperação para a promoção da dignidade da pessoa 
humana, da justiça e da paz.”

Vejamos o reconhecimento entre a Santa Sé e a República Portuguesa: 
“promoção da dignidade da pessoa humana, da justiça e da paz.”. Quão 
elevados são estes valores. (negrito nosso) 

 “2 — A República Portuguesa reconhece a personalidade jurídica da Igreja 
Católica. 

3 — As relações entre a Santa Sé e a República Portuguesa são asseguradas 
mediante um núncio apostólico junto da República Portuguesa e um embaixador 
de Portugal junto da Santa Sé.”

“Artigo 2.

 1 — A República Portuguesa reconhece à Igreja Católica o direito de exercer 
a sua missão apostólica e garante o exercício público e livre das suas atividades, 
nomeadamente as de culto, magistério e ministério, bem como a jurisdição em 
matéria eclesiástica. 

2 — A Santa Sé pode aprovar e publicar livremente qualquer norma, disposição 
ou documento relativo à atividade da Igreja e comunicar sem impedimento com os 
bispos, o clero e os fiéis, tal como estes o podem com a Santa Sé. 

3 — Os bispos e as outras autoridades eclesiásticas gozam da mesma liberdade 
em relação ao clero e aos fiéis. 

4 — É reconhecida à Igreja Católica, aos seus fiéis e às pessoas jurídicas que 
se constituam nos termos do direito canónico a liberdade religiosa, nomeadamente 
nos domínios da consciência, culto, reunião, associação, expressão pública, ensino 
e ação caritativa.”

Ora uma Sociedade só é livre se tiver uma legislação configuradora de direitos 
e nunca constrangedora de direitos. 

 A concordata – até pelo nome – promove as Paz e dela são garantidos, 
mutuamente, os valores religiosos e católicos. Há muito tempo me convenço que 
o enfraquecimento do cristianismo na Europa leva enfraquecimento de valores 
identitários da Europa, em laicidade e pluralidade. Aquando da discussão do 
Tratado Europeu foi proposto que ficasse no Prefácio (que não tem vínculo!) a 
referência às raízes judaico-cristãs da Europa e foi rejeitado, por maioria. Mas a 
Verdade e a Liberdade estava do lado da minoria. Que União Europeia temos? 
Com que valores a Europa se apresenta ao mundo? Agora com a invasão bárbara 
da Ucrânia pela Rússia vê-se uma europa, mais ou menos unida no euro (nem 
nisso a Inglaterra alguma vez quis) e não se vê uma europa nos célebres princípios 
da Revolução Francesa. Há publicações, várias, sobre a União Europeia, sobre a 
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Europa, por exemplo, de  Bento XVI, Jürgen Habermas, Georges Steiner, etc. São 
Intelectuais de Paz e cujos escritos promovem reflexões e ações para a Paz. Os 
preconceitos, sejam quais forem, não dignificam o humano. Pensar, com referências 
e referências, mas de modo livre e autónomo são caminhos para a paz. 

A Boa Nova é a Notícia da Paz, não de uma Paz meramente à escala humana – 
que se vê em que dá – mas de uma outra Paz que, neste mundo, fala de Outro Mundo. 
É o Diálogo entre a Cidade dos Homens e Cidade de Deus, de que fala S. Agostinho. 
No capítulo IX escreve S. Agostinho: “da filosofia que mais se aproxima da verdade da 
fé cristã” e cita Platão. Não será o mundo das ideias (do Bem, do Belo, da Justiça, da 
Verdade) um mundo ideal, que sempre buscamos, mas nunca se esgota nem aliena na 
Realidade. A Paz também é um Ideal, um Bem, mas é um Dever que se compromete, 
que se deve comprometer, com a História sem nela se aprisionar. A Paz é a Alma 
Pura que atravessa as vicissitudes da História, a Paz é a Voz que chora nos oprimidos, 
é o Pão que falta e outros bens de primeira necessidade. A Paz é a vontade de o Ser 
Humano voltar a Ser Humano. Já li muito, já vivi muito. Só Cristo encontra a Saída, 
Só com Cristo há paz. Não pode haver guerras por causa da Religião. A verdadeira 
religião, pela sua natureza etimológica, liga, aproxima. A Paz é um Abraço de União. 
Saber unir exige um longo exercício de paciência. Para haver Paz é preciso renunciar, 
dizer não à guerra e ter a Coragem de fazermos, juntos, também com a Natureza, uma 
NOVA AURORA, como cantam os MadreDeus & A Banda Cósmica. 

 No fundo temos Saudade de um Tempo Primeiro, com o qual se escreve o Futuro. 
No Fundo temos, cada um a seu modo, uma “Nostalgia de Deus”. 

 Porquê a guerra, que todos condenam, e não a Paz que todos Desejam? Quem 
Somos? Quem estamos a Ser? A Verdade está vinculada à Liberdade da qual daremos 
conta. É sempre tempo de Sonhar e de Realizar a Paz. Viver e Caminhar na Paz.   

 O Intelectual, a Paz e as Instituições Educativas. 

 Os intelectuais têm uma função endógena, para além de uma função exógena e 
interativa. Vejamos o Intelectual nos vários níveis de ensino. Desde a Educação Básica 
até à Educação superior, o intelectual tem várias missões, uma delas é educar, que 
significa tirar para fora de e transmitir. Assim, o intelectual tem a função de fazer com 
que o educando potencie e desenvolva as possibilidades várias que tem dentro de si. 
Ora, a escola inclusiva dá essa indicação. Ninguém deve ficar excluído de dar a ser 
aquilo que é e está em potência. Mas há adversidades – os educandos que “não prestam 
atenção”, o educador que muitas vezes não tem o sentido de missão e de vocação, - 
mas há os que têm. 

de olhar o educando como pessoa-sujeito com direitos e, antes, com a Dignidade 
intrínseca que possui. O Estado que muitas vezes não dá as condições para que o 
educando tenha os meios para se desenvolver, ficando o educador, como intelectual, 
limitado nas suas funções intelectuais e educativas. Os fenómenos de bulling que nos 

devem preocupar e denunciá-lo, de várias formas, incluindo a escrita, o mais possível. 
Denunciar pela escrita é desocultar e co-ressponsabilizar. Enfim, há o ideal de Educação 
mas também há muitos condicionalismos que impedem a sua realização. Mas quem 
tem vontade de estudar faz como Malala agarra-se aos livros e supera adversidades que 
se lhes colocam. Agarrar-se aos livros significa uma escola, não gasosa nem dispersa, 
mas uma escola com livros idóneos à aprendizagem e que passam de uns para os outros, 
sem modismo ou para servir interesses financeiros. Como Malala, educar – aprender e 
ensinar – acaba por ter tanto de espontâneo como de sistemático, que não dispensa nem 
o Professor nem o livro. Há que aprofundar essa reflexão mas fica bastante vincado. Os 
sistemas de ensino estão em crise porque se pulverizaram. Há menos ensino, menos 
aprendizagem, quase tudo é dado – o ensino gratuito até aos dezoito anos mas (quase) 
nada é aprendido. Falta uma pedagogia do esforço e do trabalho, sem retirar o prazer 
e gosto de aprender e de ensinar. O gosto é sinal e indício de vocação. Ser Professor 
e estudante exigem muito trabalho, para que seja produtivo e gerador de fruição do 
saber, que se produz e assimila. Um Professor, mesmo que de trabalhos manuais, é 
um intelectual. Há uma ligação entre as mãos e o Cérebro, aprendemos com os cinco 
sentidos.    

 Na Educação Superior – e em todos os níveis de ensino – o Professor é, por natureza 
um Educador. É alguém que ensina, que guia, que orienta, que desperta vocações pela 
Pessoa que é, pelos conhecimentos que transmite, por ser uma Referência, por ser um 
Educação. 

Ao longo da História da Educação, os mestres, as grandes figuras educaram 
e continuam a Educar. Tenho presente o livro – entre muitos outros -, intitulado A 
História da Educação através dos Textos (1993), de Maria da Glória de Rosa. Leva-
nos a um “Entendimento Histórico” através das Figuras, que ainda hoje continuam a 
Educar. Veja-se a Estrutura da obra, só por si elucidativa, embora com uma organização 
discutível em alguns pontos porque a Educação implica intertextualidades e conexões 
entre autores de épocas diferentes. E isso falta, mas o livro permite que o leitor 
investigador faça esses cruzamentos de sentido e de significação. Demos um exemplo, 
eventual: que relação entre Platão e S. Agostinho? Que relação entre Aristóteles e S. 
Tomás de Aquino?, com ligação a outros textos. Mas é de relevar a organização do 
referido livro com base em Textos, a Pedagogia e Didática do Texto produz bons frutos 
se bem feito e se os estudantes se empenham, longe da alienação e dependência das 
distrações dos jogos, que atravessa todos, mesmo todos, os níveis de ensino. “Prestem 
atenção”. Temos de voltar a uma pedagogia exigente de responsabilização do estudante 
com a própria aprendizagem.  

Mas vejamos os capítulos do livro:  

Capítulo I- Educação Grega: Homero, Aristófanes, Platão, Aristóteles

Capítulo II – Educação Romana. Cícero, Séneca, Quintilianus

Capítulo III – Educação Cristã: Clemente de Alexandria, Agostinho, Tomás de 
Aquino 
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Capítulo IV – Educação Humanista: Maquiavel, Rabelais, Montaigne 

Capítulo V- Educação Religiosa Reformada: Lutero

Capítulo VI- Educação no Século XVII: Coménio, Descartes, Locke, Fénelon

Capítulo VIII- Educação no Século XVIII: Rousseau, Lepwllwtier, Pestalozi

Capítulo XIX –Educação no Século XIX  Herbart, Froebel, Spencer 

Capítulo IX – A Nova Educação: Kerschensteiner, Dewey, Montessori 

 No Prefácio do livro – “A História da Educação através dos textos” (1993) 
– escreve o Professor José Antônio Tobias: “Desenvolve-se, como nunca, o ensino 
brasileiro. O ritmo de progresso generalizado, que se observa Brasil afora, também já 
vai atingindo a área educacional. (…)

  E adiante acrescenta: 

“A história da Educação através dos Textos, encerra 
trechos de alguns dos mestres internacionais da educação. 
Oferece ainda comentários introdutórios, tanto às escolas 
educacionais quanto aos textos de cada um dos educadores.
(…)”

Como diz o prefaciador, a autora foi – era -  “Assistente de nossa 
Cadeira de História e Filosofia da Educação da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Marília, a Profª Maria da Glória de Rosa(…). Com 
este destaque queremos distinguir as Figuras de Referência, em todas as 
etapas do Sistema Educativo e, no caso da Educação Superior, promotores 
da formação integral, assim se deseja e assim deve ser.  

Na “Introdução”, a autora do livro, Maria da Glória de Rosa escreve: “Quando 
nos decidimos a escreve esta obra tivemos o propósito de fornecer material significativo 
aos professores e estudantes, a fim de que as aulas de História da Educação se possam 
constituir naquele diálogo fecundo e imprescindível com os grandes representantes 
internacionais da cultura e da educação. É vital que todos compreendam nossa 

intenção”. 

Na introdução a autora também refere – embora não com o termo – o papel 
fundamental dos intelectuais,  afirma:  “os grandes representantes internacionais da 
cultura e da educação”. De facto, só para ir às origens, no caso da Filosofia, da Educação 
e da Cultura, a autora refere “representantes internacionais”, melhor seria se dissesse 
representantes universais, porque não se trata de uma relação entre estados mas de 
pessoas, de figuras, que se universalizaram. 

Vejamos, Platão, Aristóteles, S. Agostino, S. Tomás de Aquino, etc, etc, são 
nossos contemporâneos e as suas Filosofias estão cheias de educação e Cultura. 
Assim, os intelectuais, que o são, ou foram, constituem (e constituem-se) nossos 
Contemporâneos. Por tudo isto, é importante o ensino temático e cronológico da 
História da Educação, com como bem está organizado o referido livro A História da 
Educação através dos Textos.  É preciso situar-se, por exemplo, Coménio e Dewey – 
ou outros quaisquer - no tempo, mas nunca arrumá-los em termos historicistas porque 
aí não há nem Filosofia, nem História, nem Cultura nem Educação. Não se produz 
conhecimento nem pensamento com praticas positivistas. O Positivismo impede a 
positividade e a intelectualidade, como fontes dinâmicas que exigem a subjetividade, 
tal como nos ensina a Filosofia Fenomenológica. Há que localizar no tempo, também 
no espaço, mas a essência e o sumo vem do pensamento que cada intelectual traz e isso 
não tem tempo, mesmo que se enraíze num lugar, até na sua génese, mas há abertura 
ao universal.  Os grandes prensadores, filósofos, intelectuais são nossos amigos. Um 
S. Tomás, que ajudou a iluminar a Idade Média (séc XIII) e na metade do século XX 
foi estudado pelo Magno Professor Doutor José Enes, que, sobre S. Tomás de Aquino 
escreveu a Obra originalíssima: À Porta do Ser. Uma Obra Monumental em Ontologia, 
que irradia para múltiplas disciplinas filosóficas e contêm no impensado imenso que 
tenho investigado para a Metodologia e Didática. 

Nos meus primeiros anos de carreira universitária, uma das disciplinas que lecionei 
foi História da Educação e História da Educação Contemporânea, que são complexas 
e não redutíveis a conhecimento de dados, o que nunca fiz, obviamente – recuso o 
positivismo – até pela aposta na Filosofia da Educação. Mas uma mente mercantilista 
pode anular o interesse de um disciplina com práticas positivistas . Muitas outras 
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disciplinas lecionei, desde logo Filosofia da Educação, Desenvolvimento Curricular 
(em que também tenho investido, ultimamente em Filosofia do Currículo), entre muitas 
outras, cada uma em si e em interconexão, na formação de (futuros) Educadores e 
Professores. A Pesquisa em Educação permite ver que temos de fazer agir o intelecto, 
somos teóricos e práticos da Educação. Um Filósofo da Educação é um intelectual na 
medida em que busca os fundamentos e é um prático na medida em que concretiza o 
que teoriza, em (des)sincronias, há sempre (des)continuidades e (des)coincidências, 
mas a síntese está na praxis (teoria e prática) como teorizou Paulo Freire.  

Parece que as ideias e os ideais percorrem o tempo no dinamismo reflexivo da 
História. Há que aprender com a História, com a sua essência. A História está cheia de 
acontecimentos mas o seu movimento interpela o Pensamento como chamamento do 
Ser. E, nós, o que estamos a aprender com a História? Será que pensamos que todos nós, 
intelectuais – de uma forma ou de outra o somos – temos o Dever de Pensar e Agir para 
que a Paz nos guie ao longo da Vida?    Formulamos o tema assim: Os Intelectuais e a 
Educação para a Paz:  Moralidade, Justiça e Responsabilidade. Foi uma reflexão 
que me fez pensar e agir impregnado desses valores. Se também não nos pomos 
na reflexão, gera-se uma alienação perigosa. É tempo de sermos mais conscientes, 
responsáveis e livres, assumirmos a nossa condição de intelectual, em liberdade 
com vínculo à verdade. Mas também é tempos de rir e sorrir, de sermos amigos. 
A Amizade é um Desígnio para as pessoas e para os povos. Não é isso que está na 
génese dos “tratados de amizade”; em Civilidade, isto é evitar a guerra e juntos 
fazermos a Paz? Eis o caminho. Queremos ser construtores da Paz? Eis a Questão 
e Decisão no Núcleo do Ser, nos indivíduos-pessoas e na Humanidade.     
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