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RESUMO: Nesse presente trabalho incitamos a reflexão sobre as influências da herança do pensamento
cartesiano na educação e em nossa formação docente. O excesso de pensamento positivista gerou resquícios
viciosos em nossa formação, que denominamos de “egocentrismo epistemológico”. Com isso, podemos
esquecer uma das finalidades da educação e formação, que é o cultivar das relações humanas, não somente
entre indivíduos, mas também entre o indivíduo e sociedade. Propomos em contraponto, para dissolvermos
esse “vício epistemológico”, muito prejudicial para a educação que tanto almejamos nesse novo século, o
vivenciar e o realizar das práticas filantrópicas.
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ABSTRACT: In this study urge reflection on the influences of the heritage of Cartesian thinking in education
and training in our teaching. Excess positivist thinking spawned vicious remnants in our training, we call
"epistemological self-centeredness." With this, we can forget one of the purposes of education and training,
which is the farming of human relations, not only between individuals but also between the individual and
society. We propose a counterpoint to dissolve this "epistemological defect" very detrimental to the education
that we so long in this new century, the experience and the conduct of philanthropic practices.
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A HERANÇA VICIADA

Eu continuo aqui mesmo
Aperfeiçoando o imperfeito
Dando tempo, dando um jeito
Desprezando a perfeição.

(Gilberto Gil)

É fato que ao longo da formação docente muitas ideias, reflexões e práxis se transformam a todo instante, a
cada dia, com a finalidade de fazer nascer o educador desejado para a educação no século XXI; nesse caso no
ensino superior. É notória a dedicação dos educadores, de maneira tão assídua, a respeito dos desafios
educacionais no mundo contemporâneo, indagando-se quais seriam as epistemologias, método e/ou
pesquisas que auxiliariam a resolver as questões educacionais vigentes.

Chegar ao ensino universitário, enquanto docente, se constitui necessariamente em anos de dedicação às
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pesquisas, estudos e investimentos. O ambiente universitário carrega em si, enquanto dogma, a imagem de
ser um recinto que possui lucidez, clareza e qualificação. Lamentavelmente, para muitos não há espaço para
ousar em direção ao desconhecido, aconchegante e desafiante caos de inovadoras ou reformuladas teorias.
Sendo o caos como o desequilíbrio, o movimento necessário para a lapidação individual, lembrando que o
estado de caos, o pensar caoticamente faz parte da nossa natureza.

A vida vive no eterno diálogo entre o “caos e a ordem”, uma verdadeira dança cósmica de adaptações entre e
das espécies. O “Caos é a desintegração organizadora. É a unidade adversária do estrondo, da dispersão, do
esmigalhamento do cosmos e de suas nucleações, suas organizações, seus ordenamentos” (MORIN, 2008, p
80). Aprendemos ao longo dos anos a não transitar no caos, nem aproveitá-lo para nossas realizações diárias.
O repelimos como inimigo, ao invés de abraçá-lo como amigo.

Diante de um cenário universitário substancialmente ordenado, corremos o risco de ficarmos obcecados por
tanta “eugenia acadêmica” e, por consequência, deixarmos escapar virtudes imprescindíveis para a práxis
educacional e permitirmos proliferar impedimentos a nossa própria formação docente. Tornamo-nos nossos
próprios algozes, e essa “eugenia acadêmica” não cabe mais na educação contemporânea.

O último século em que vivemos carimbou em seus fatos históricos e descobertas científicas, o legado
deixado pelo pensamento cartesiano[ii]. O deslumbramento e maravilhas proporcionadas e geradas a partir
desse ponto epistemológico e metodológico, nos direcionou ao ceticismo fragmentário epistemológico, quase
endêmico, dentro da universidade, a exemplo: os avanços mais que significativos na medicina, o salto
imensurável das nanotecnologias e a versatilidade da comunicação entre as pessoas, por muito tempo foram
e são pautadas pela máxima “penso, logo existo” (DESCARTES, 1995, p 66).

No entanto, até Descartes, sendo ele próprio a essência do pensamento cartesiano, sentia e utilizava-se da
sensibilidade e intuição para escrever suas teorias. Havia autoconhecimento nas suas reflexões; o mesmo
descreve: “não sei se devo entreter-vos com as minhas meditações iniciais nesse retiro, por serem elas
tão metafísicas e pouco vulgares que talvez não sejam de todos agradáveis” (DESCARTES, 1995, p 65, grifo
nosso). Contraditoriamente, ele sentia, logo existia.

É necessário sabermos integrar a razão e o sentimento em nossa formação e ações, para proporcionarmos as
respostas (ou parte delas) para os anseios educacionais no século XXI. Afinal, não muito distante de nós, o
século passado, considerado o da razão, forjado com tantos avanços na ciência, marcou a história com a

[..]aliança entre duas barbáries: a primeira vem das profundezas dos tempos e traz
guerra, massacre, deportação, fanatismo. A segunda, gélida, anônima, vem do
âmago da racionalização, que só conhece o cálculo e ignora o indivíduo, seu corpo,
seus sentimentos, sua alma, e que multiplica o poderio da morte e da servidão
técnico-industriais [...] (MORIN, 2002, p70).

A razão solitária, pensada isoladamente, cega e transforma-se nas piores armas e o mais contrastante disso
tudo é que somos nós que permitimos e cavamos a nossa própria sepultura. Além disso, “o século XX a um só
tempo criou ou dividiu um tecido planetário único; seus fragmentos ficaram isolados, eriçados e
intercombatentes” (MORIN, 2002, p 69), contribuindo para pulverizar ainda mais o indivíduo.

Estamos a vivenciar uma era em que devemos ousar nos estudos, pois se verdadeiramente desejamos trazer
concepções novas para nossa formação é necessário pensarmos diferente de outrora, sem esquecermo-nos
do melhor que nos foi oferecido através da ciência, da educação.

É importante ressaltarmos que ousar é fissurar o tempo eterno, romper barreiras antes ditas como
inquebrantáveis, e hoje tão próximas a nós (dentro de si mesmo) apenas esperando uma outra construção.
Sendo assim porque não trazermos para os nossos estudos um fragmento literário para anunciarmos as
nossas principais indagações a respeito da formação docente?
Com isso,
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[...] Caro Varuna, ser-lhe-ei honesta nas minhas revelações, e espero que, de certo
modo, você possa me ajudar.

Varuna a olhou preocupado. O que seria?

- Recentemente fui recebida com carinho e atenção pelos meus superiores.
Congratularam-se comigo pelo meu esforço na medicina e nas realizações
científicas, mas alertaram-me para algumas lacunas ainda existentes na minha
evolução.

‘O que poderia ser?
’ perguntava-se Varuna. ‘Lachmey era um modelo de espírito feminino, inteligente,
sensível, atenciosa e forte. Qual o atributo lhe faltava?
’

- Meus guias me disseram que havia uma distorção nos meus sentimentos. [...]
(DAHOUI, 1999, p. 195-196, grifo nosso).

Precisamos compreender o quanto antes, que uma das maiores necessidades da educação é a formação
humana sensível e o autoconhecimento. A citação acima nos sugere que, se não soubermos harmonizar a
nossa sensibilidade com o conhecimento intelectual, sempre haverá brechas em nossa formação. É muito
provável que as demandas educacionais, as quais tentamos solucionar hoje, permanecerão pendentes até que
alteremos a nossa percepção de mundo.

Esse diálogo transcrito relata uma situação que por vezes acontece nos ambientes universitários. A produção
científica acadêmica é altamente valorizada, exigida e realmente é muito importante para a formação
docente, mas se nos fixarmos somente nesse aspecto aos poucos estaremos construindo fragilidades,
armaduras de vidro para a educação e nos envaidecendo do nosso conhecimento. Esse envaidecer da nossa
formação gera um vício o qual denominamos de egocentrismo epistemológico.

O EGOCENTRISMO EPISTEMOLÓGICO

Muitas doutrinas são como uma vidraça.

Nós vemos a verdade através dela, no entanto,

A mesma nos separa da verdade.

(Kahlil Gibran)

As metodologias científicas se transformaram em métodos para o indivíduo desbravar o mundo e perceber a
si próprio. Com o passar das “gerações científicas” ficamos fascinados pela possibilidade de conhecer o mundo
na totalidade (?
) e para consumarmos esse desejo e realizarmos esse trabalho hercúleo, estratégias foram sendo adotadas e
agregadas em nossa maneira de fazer educação.

A hiperdisciplinarização e suas derivações são fios condutores naquilo que pertence a formação docente, e nas
estruturas dos currículos no ensino superior na atualidade. Os resquícios de um pensamento exageradamente
hiperespecializado, fragmentado, durante anos consecutivos dentro da educação, proporcionaram lacunas
morais em nossa formação, “e a mente que só exercita no saber positivo é incapaz de compreender a vida na
sua variedade e sutileza, nas suas profundezas e culminâncias" (KRISHNAMURTI, 1994, p. 22-23).

Não raro, essas lacunas morais, deixadas pelo excesso da hiperespecialização passaram e passam
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despercebidas, nos cegando, bloqueando o livre acesso para dentro de nós mesmos. Assim, selecionados
“pela ciência, vivendo de produtos, [as sociedades modernas] tornaram-se tão dependentes deles como um
viciado da sua droga” (FEYERABEND, 2006, p. 29). O sucesso social da ciência e os progressos tecnológicos
transformaram as pessoas em viciados.

E todo viciado tem uma necessidade de saciar sua abstinência. Quanto mais fragmentamos a forma de
conhecer o mundo, mais procuramos fragmentá-lo. A sensação prazerosa de poder gerada por esse (pseudo)
desbravamento total, milimetricamente calculado é um combustível perfeito para manutenção das nossas
vaidades, egos acadêmicos. O egocentrismo epistemológico é um vício acadêmico, a sede aumenta mais à
medida que a sacias.

Tudo aquilo em que exageramos nos gera consequências igualmente proporcionais (causa e efeito).
Acreditamos que o nome dessa consequência é o egocentrismo epistemológico, que leva ao profissional
pensar sobre si mesmo como sendo o centro do universo, centro do mundo, detentor absoluto do
conhecimento. Desta maneira, o profissional egocêntrico (não) se percebe e reverbera o seu mantra.

O egocentrismo epistemológico expressado em nossa formação, enquanto docente, repercute na ação que
seria: a da limitação da capacidade do indivíduo intelectualizado compreender ou enxergar outras
possibilidades ou realidades além do seu próprio campo de estudo; o deixando cada vez mais distante do
fazer educativo, do fazer acontecer a vida na sua plenitude. Sem uma devida atenção, criamos camadas de
distanciamentos em nossa formação, e consequentemente na nossa prática pedagógica.

Se continuarmos neste emaranhado de equívocos, enclausuramo-nos no cerne do conhecimento ao ponto de
construirmos verdadeiras muralhas científicas a nossa volta. Todo conhecimento deve ser usado para o
avanço e para a evolução do ser. Conhecimento e formação, técnica ou humana, sem uma dedicação à
prática da reflexão leva à estagnação e a morte dos ensejos do indivíduo, nos transfigurando em meras
ferramentas descartáveis, valorizando em demasia o simples e raso saber técnico, e seja ele

[...] embora necessário, de modo algum resolverá as nossas premências interiores; e
porque adquirimos saber técnico sem compreender o processo total da vida, a
técnica se tornou meio de destruição. O homem que sabe dividir o átomo, mas não
tem amor no coração transforma-se num monstro [...] (KRISHNAMURTI, 1994, p.
17).

Sendo assim, quando avançamos em direção à sobrevalorização do conhecimento, anulando nessa sanha
cega o outro e a nós mesmo, em detrimento da nossa vaidade acadêmica, esquecemo-nos do e de Ser quem
verdadeiramente somos. Essa racionalidade vaidosa dos processos científicos na formação docente, não
elimina aquilo que não é apreensível pela ciência. O fato de não conhecermos determinado objeto, não anula
a sua existência ou seu potencial.

A devoção extrema que possuímos perante a ciência empírica, necessita ser revisada. Caso não façamos essa
reflexão, continuaremos a compactuar com o nosso próprio egocentrismo epistemológico. Esse que se alastra
silenciosamente em nossa formação e influência diretamente em nossos atos; e “a fé cega, substituída pela
ditadura da razão destruiu ou substituiu os mitos nos quais se sustentavam os homens, apresentando outros,
igualmente frágeis que novamente sofrem a agressão dos valores contemporâneos” (FRANCO, 2011, p. 83),
vivemos em uma eterna crença ilusória.

Apesar do grande acúmulo de conhecimento científico, nos metamorfoseamos em verdadeiros ignorantes
perante as questões humanas. O egocentrismo epistemológico nos remete a esse estado de ignorância. Essa
ignorância, essa maneira de pensar a educação, de pensar a formação, cria indivíduos sem a compreensão
profunda e necessária para as questões fundamentais da vida, mesmo com a hiperespecialização nas suas
pesquisas acadêmicas. A grande ironia encontra-se nesse quesito: Somos conhecedores profundos dos nossos
temas de estudo e, por vezes, se não tomarmos os devidos cuidados, viramos mais que superficiais nas
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questões mais profundas da vida, principalmente acerca do quesito: Formação Humana, que é o tema mais
imprescindível da área de educação.

É importante levarmos em consideração que todos nós possuímos, de alguma maneira, o egocentrismo
epistemológico, seja num aspecto mais ou menos evidente, tendo ou não consciência da sua presença. Às
vezes é necessário sabermos administrá-lo, para não deixar dominar as nossas práticas educacionais,
enquanto noutras vezes nem perceberemos que a ele estamos submetidos.

Existem diversas formas de manifestação do egocentrismo epistemológico em nossa formação e práxis
educacional. O grande ponto de interseção nasce com o seguinte questionamento: A partir do momento em
que admitimos que nós possuímos o egocentrismo epistemológico, quais ações podemos adotar para
superá-lo e utilizá-lo para o bem maior da educação, da humanidade?
Talvez uma dessas ações, viva na questão que denominamos de: Práticas Filantrópicas.

A FORMAÇÃO HUMANA SENSÍVEL, VIRTUOSA.

Ciência sem consciência só é ruína da alma.

(François Rabelais)

A vida toda é uma servidão.

(Sêneca)

É necessário que a universidade reconheça a importância de incluir na formação docente algo a mais do que o
contemplado pelo conhecimento científico e tecnológico. Precisamos avançar em direção a uma sólida e
solidária formação humana como forma de resgatar a função social dessa instituição em sua plenitude,
baseada em conhecimentos práticos com bases filosóficas. Este fato se configura num conjunto de
conhecimentos que sempre fizeram parte do cabedal de nossas necessidades. “Nada tenho de novo a ensinar
ao mundo. A verdade e a não violência são tão antigas quanto as montanhas” (GANDHI, 1982, p. 10).

Neste sentido, a nossa proposta, consiste em estudar a respeito da significância e influência das práticas
filantrópicas na formação do indivíduo. Filantropia é um termo grego e em essência significa “amor à
humanidade”. Quando trazemos esse “amor” na perspectiva epistemológica para a formação docente,
fundamentalmente reconhecemos o nosso comprometimento com a responsabilidade social. É quando
traduzimos nossas ações em projetos sociais, em dedicação sincera com a nossa profissão, em questões
atitudinais nas mais distintas relações diárias e todas aquelas peças imprescindíveis na constituição do ser
humano sensível, virtuoso.

Cremos que o processo das vivências filantrópicas, esse experienciar de doação humana (solidariedade), a
partir de estímulos à reflexão, antes e depois dessas vivências, nos leva ao caminho inexorável do
autoconhecimento, recordando que a melhor das obras que podemos realizar é a do crescimento em conjunto
com o próximo. Se autoconhecer é emancipar-se dos próprios vícios, ego, do egocentrismo epistemológico.

Assim como Gandhi, o que estamos buscando é divulgar, refletir e praticar em grande escala essas duas
ações: filantropia e autoconhecimento, para rememoramos em nossa formação a questão basilar da
educação: a formação humana sensível, virtuosa. Assim, trazendo para o cerne do ensino universitário “a
cultura de doação humana”, exaltamos mais uma vez a importância da universidade na sociedade e o seu
papel mais digno: o de servir aqueles que batem ou estão ao redor dos seus portões (extensão).

[...]A educação ao longo de toda vida é uma construção contínua da pessoa humana,
do seu saber e das suas aptidões, mas também da sua capacidade de discernir e
agir. Deve leva-la a tomar consciência de si própria e do meio que a envolve e
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a desempenhar o papel social que lhe cabe no mundo do trabalho e na
comunidade [...] (DELORS, 2003, p. 106, grifo nosso).

Há um elo que talvez nós esquecemos com o passar dos anos durante a nossa formação acadêmica, "A
ciência moderna consagrou o homem enquanto sujeito epistêmico, mas o expulsou enquanto sujeito
empírico" (SANTOS, 2002, p 81). Seria o prazer desafiador e revolucionário de elaborar o conhecimento a
partir das experiências além dos muros universitários. Toda experiência proporciona um contato direito com
todo nosso repertório existencial; não há espaço para “ensaios” quando a vida vivida nos solicita naquela
fração de segundo que solucionemos determinada situação com aquilo que possuímos estabelecido
(inconsciente ou consciente) em nós.

“A experiência singular de cada pessoa ela é, também, a mais complexa das relações sociais, dado que se
inscreve, ao mesmo tempo, no campo cultural, no laboral e no da cidadania” (DELORS, 2003, p. 107), a partir
da exposição que essa experiência nos proporciona, se ficarmos atentos a esse momento, há a possibilidade
de nos aprofundarmos a respeito de quem somos e transmutarmos aquilo que não desejamos mais em
nossas práxis.

Quando adicionarmos esse caráter epistemológico das experiências filantrópicas, somadas à reflexões
orientadas pelo educador, em nossa formação e o levarmos para o seio da universidade, um novo horizonte
para pensarmos a educação se revelará,

[...] O saber, o saber-fazer, o saber viver juntos e o saber-ser constituem quatro
aspectos, intimamente ligados, de uma mesma realidade. Experiência vivida no
quotidiano, e assinalada por momentos de intenso esforço de compreensão de dados
complexos, a educação ao longo de toda a vida é o produto de uma dialética com
várias dimensões [...] (DELORS, 2003, p. 107, grifos nosso).

No zênite educacional o céu está fervilhando, e as tempestades que desdobram em todo bojo universitário,
estrugem sobre nós, com isso “creiamos que já escreveram muitos volumes sobre ideais educativos e,
entretanto, estamos mais confusos agora do que nunca” (KRISHNAMURTI, p. 1994,). Essa confusão provém
da sensação de falta. Essa “falta” é o desdobramento dos anos a fio as cegas da ciência sendo feita e refeita
sem a dosagem necessária de humanidade, autoconhecimento,

[...] Por isso, todo o conhecimento emancipatório é autoconhecimento. Ele não
descobre, cria. Os pressupostos metafísicos, os sistemas de crença, os juízos de
valor, não estão antes nem depois da explicação científica da natureza ou da
sociedade. São parte integrante dessa mesma explicação [...] (SANTOS, 2000, p.
79).

Se não quisermos mais somente vislumbrar as potencialidades da universidade, e sim sermos agentes
práticos a respeito de um novo momento para as instituições de ensino superior e formação docente,
precisaremos cada vez mais despertarmos a nossa consciência referente à importância e necessidade de
servimos a humanidade com o nosso conhecimento formal (acadêmico) entrelaçado com a prática filantrópica
espontânea e aquelas construídas ao longo da formação do indivíduo.

Longe de se oporem, as práticas filantrópicas associadas aos estudos formais devem fecundar-se
mutuamente, por isso é necessário que os sistemas educativos e nós, profissionais de educação,
individualmente, façamos questionamentos ainda mais profundos a respeito do que verdadeiramente
carecemos em nossa formação. Com essas experiências, sentindo o cheiro e o calor da realidade não haverá
espaço para que nenhum tipo de “egocentrismo” cresça em nós. O vício é transformado em virtude. A
humanidade agradecerá e a vida fluirá naturalmente.
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