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Resumo: Esse texto se propõe tecer uma análise da educação brasileira atual, fazendo uso da 
teoria castoriadiana como motor problematizador, e trazendo a História da Educação como 
testemunha indicativa daquilo que se pode apontar como ensídico instituidor do sujeito criador. 
Tal construção filosófica busca construir uma análise razoável, que relaciona a atual situação da 
educação brasileira ao estado de “estar sendo” do coletivo social brasileiro, e tem como objetivo 
apontar novos horizontes críticos sobre o tema Educação, que auxiliem ao sujeito criador se 
perceber instituinte dos seus metaespaços sociais. Essa analise filosófica ontológica propõe uma 
discussão – partindo do processo teórico de reconciliação do eu com o coletivo, que se utiliza 
teoricamente de uma ontologia sensível magmária – e busca mostrar a razoabilidade do 
pensamento não-determinista. Espera-se que com esse olhar somático possibilite-se a 
construção de uma consciência ativa do eu social que, ao se perceber responsável coletivamente 
pela instituição do seu meio social em todas suas contradições, não só torna-se percebedor da 
mutabilidade do seu meio organizador, mas também criador de novos modos de organizações 
desses metaespaços. 
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Brazil, We need to talk about our Education. 
 
Abstract: This text proposes itself to make an analysis of the current Brazilian education 
making use of Castoriadian theory as a problematizing engine, bringing the history of education 
as an evidence indicator of what can be pointed out as an ensidic that institutes the creative 
subject. Such a philosophical construction that seeks to build a reasonable analysis that relates 
the current situation of Brazilian education to the ongoing state of the social collective aims to 
identify new critical horizons on education that help the creative subject to notice how to 
establish its social meta-spaces. This ontological philosophical analysis aims to discuss starting 
from the theoretical reconciliation process of the self with the collective, which in theory uses a 
sensitive magmatic ontology and seeks to show the reasonability of the nondeterministic 
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thought. It is expected that with this somatic view it will be possible to build an active 
consciousness of the social-self which, by perceiving itself collectively responsible for the 
institution of its own social environment in all its contradictions, not only becomes aware of the 
mutability of its organizing conditions, but creator of new ways of organizing these meta-
spaces. 
 
Keywords: Education; Magma Creator. 
 
 
Introdução 
 

o buscar pensar a educação em suas dimensões, nos deparamos com a 
complexidade de conceituar a mesma, sem correr o risco de nos fecharmos 
para os elementos que devem estar necessariamente vinculados ao tema 

educar. Nessa tentativa reflexiva, somos imersos por questões filosóficas, que 
circundam qualquer movimento de compreensão nessa direção; pois construir um 
conceito base sobre educação é, antes de tudo, passar “entre” uma compreensão 
ontológica do que é o humano, uma vez que como afirma Jerome Bruner (BRUNER, 
2011), só o ser humano, dotado de sua singularidade, foi capaz de deliberadamente 
ensinar “em ambientes fora daqueles em que o conhecimento que está sendo ensinado será 
utilizado. Em nenhum outro lugar no reino animal pode-se encontrar este ensino deliberado” 
(BRUNER, 2011, p. 29). Por esse motivo é razoável concordar com o filósofo Cornelius 
Castoriadis (CASTORIADIS, 2000) quando ele afirma que a educação, enquanto 
instituída pelo poder de criação do ser humano, carrega consigo as impressões desse 
próprio ser humano, como tudo mais que é instituído pela ação de criação do humano. 

Com esse pressuposto, o filósofo deixa claro seu entendimento sobre o tema: um 
entendimento ontológico, que parte da hipótese de que o ser humano é em si uma 
exposição do devir que é o mundo, e que, ao se deparar com sua necessidade de volta à 
fluidez constante desse devir, cria ininterruptamente para si sentidos, identidade, formas 
constantes que lhe conferem segurança no estado de “sem fundo”. Estas criações devem 
lhe assegurar identidade diante dos demais, e por isso deve ser vivenciada coletivamente 
por aqueles que são vistos como semelhantes. Vale salientar que dentro desse 
entendimento ontológico, o ser humano – enquanto um –, e sua coletividade – enquanto 
vários – são coexistentes, uma vez que só podemos falar de ser humano, na medida em 
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que falamos da coletividade, o grupo humano. Dessa forma, não existiria uma 
justaposição, ou uma precedência temporal ou lógica entre o ser humano e sua 
coletividade, mas um existir mútuo, entrelaçado, que torna possível a identidade, seja de 
um, ou de outro. Logo, toda sociedade é a materialidade dessa relação de coexistência 
entre o ser humano e sua coletividade, e a História humana, sua obra (CASTORIADIS, 
2000, p 129). 

Nesse sentido, o objetivo desse artigo é discutir sobre a situação da educação 
formal1 brasileira relacionando aquilo que será apresentado como elementos 
constituintes dessa situação a um movimento de visualização possível desse “deixar-se” 
do criador na criação. Operando um movimento de “autoanálise” social-histórico, que 
compreende o fluxo social-histórico como consequência desse outro do coletivo, 
materializado no presente vivido, que, a partir de seus lapsos, denuncia aquilo que esse 
mesmo coletivo não reconhece como formador de si mesmo. Buscando, então, delimitar 
as contradições, e tomá-las como indicativos dos potenciais caminhos para a construção 
de uma educação mais coerente com o humano-social-criador consciente de si. Portanto, 
de uma sociedade que não seja tão falha em criar-se institucionalmente, sem que nesse 
movimento perca de vista suas próprias potencias, alienando-se coletivamente pelo 
brilho de sua criação em estado de se “autoinstituir”. 

Para isso, partiremos da problematização da situação da educação formal 
brasileira trazendo para a discussão, de forma introdutória, a reforma da educação do 
ensino médio, e seu contexto atual, citando a História da Educação no Brasil como uma 
testemunha que aclara aquilo que uma análise traz à tona sobre a nossa sociedade. Por 
último, buscaremos usar os pontos emergidos, como indicativos de novos caminhos 
construtores de uma possível mudança, que nos traga a esperança lúcida da edificação 
de uma educação onde realmente aconteça a humanização, e não uma mera capacitação, 
coerente com paradigmas funcionalistas, ainda que legitimados por nós mesmos, como 
afirma a filósofa brasileira Marilena Chauí (2014) ao tratar sobre o conceito de 
“Ideologia da competência” 2 relacionando o mesmo à educação formal brasileira. 

                                                           
1 Educação formal é tratada aqui como conjuntos de elementos identificadores de um tipo de 
conhecimento que é instituído socialmente e pelo metaespaço social, a escola, como o conhecimento 
necessário para se garantir a formação de um modo de ser agregado ao conjunto de instituições que dão 
forma ao Estado, como também a coletividade que institui e é instituída por esse “estado de ser”. 2 Sendo exposto por Chauí em sua obra, A Ideologia da Competência, a ideologia como “conjunto lógico 
e sistemático e coerente de representações (ideias e valores) e normas ou regras que indicam e prescrevem 
aos membros de uma sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como 
devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer” 
(2014, p 53) e a ideologia da competência como a ação que “realiza a dominação pelo descomunal 
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Uma breve reflexão sobre os possíveis conceitos elucidativos de nossa situação  
Antes de adentrarmos em nossas elucubrações sobre a situação da educação 

brasileira em nosso presente momento histórico, é necessário que se exponha aqueles 
que serão nossos balizadores nesse processo de autoanálise do nosso “ser coletivo” em 
suas extensões. Conceitos que se propõem tornar inteligível o olhar sobre o reflexo de 
nosso espelho, tornando-se, eles mesmos,  também as retinas dos olhos da compreensão 
que se deixa afetar pelos ensídicos3 de luz, que tocam os planos das nossas instituições; 
magma formador dos fios de tecer a realidade, como em nossa metáfora 
presentificadora, o metal por trás da superfície de vidro.  

Tais retinas serão um entrelaçado de conceitos filosóficos ontológicos que visam 
a materialização teórica do que Castoriadis (2009) identifica como magma criador, e 
que seria, como o mesmo afirma, o devir. Filosoficamente falando, “o abismo que se 
encontra por trás de toda existência” (CASTORIADIS, 2000, p268) e que, ainda, “é ao 
mesmo tempo poder de formação” (CASTORIADIS, 2000, p 268). É o que sustenta, 
portanto, o próprio fenômeno do existir relacionado de todos os elementos que tornam 
possível o refletir dos imagináveis. Por sua vez, toda a forma de vida humana seria uma 
fração desse magma, que encarna em si o continuo movimento de transformação – 
característica perceptível desse sem fundo, e que faz uso desse poder encarnado para 
criar um tecido ensídico, que lhe ofereça um sentido assegurador. Ao mesmo tempo, 
deixa impresso nesse tecido também algo que traz consigo do seu estado de “sem 
fundo”, possibilitando um continuo mover-se, em busca do que lhe ofereça sentido, no 
próprio movimento de fechar-se e abrir-se. 

Logo, identificamos uma dimensão formativa ensídica – que corresponde ao 
movimento de fechamento, e uma dimensão formativa magmaria – que corresponde ao 
movimento de abertura, que se inter-costuram, e são a base de possibilidade de toda e 
qualquer criação humana, pois são tais dimensões relacionais, que viabilizam, ao 
mesmo tempo em que indicam, a constante relação de “um” com o “todo”, e do “todo” 

                                                                                                                                                                          
prestígio e poder do conhecimento científico-tecnológico, ou seja, pelo prestígio e poder das ideias 
científicas e tecnológicas ” (CHAUÍ, 2014, p 57), logo o paradigma da capacitação que dá base a 
educação brasileira será um movimento identitário que preconiza um modo de ser coerente com os 
preceitos ideológicos racionalista.  3 Conceito que Castoriadis formula para se referir a dimensão humana formativa, ou como ele também 
chama “dimensão conjuntista-identitária” (CASTORIADIS, 2009, P 11) que torna possível a criação de 
identidades, de categorias, e por isso é a base da distinção formadora, e está relacionado ao mesma a o 
instinto de sobrevivência, as determinações direcionadoras, a alienação, ao processo de instituir do ser 
humano, como o filósofo supracitado esclarece em sua obra “A instituição imaginária da sociedade”. 



Acesso Livre n. 7  Jan-Jun 2017 

 
138 

com os vários “uns”, de forma determinante, porém, nunca determinista 
(CASTORIADIS, 2000).  Isso torna razoável a relação da História com o indivíduo 
social e a afirmação dialética que criamos a História na medida em que ela também nos 
cria. Contudo tais afirmativas não devem extrapolar para uma interpretação para além 
do mundo humano, isso é, para além de nossa relação com esse magma, pois assim 
corremos o risco de relativizarmos esse sem fundo, e com isso perdemos o sentido 
vivencial dessa elucubração. 

No movimento da cautela reflexiva, o Social-Histórico se apresenta como a 
materialização desse estado criador magmático e ensídico, tecido por aquilo que 
instituímos coletivamente, pois como afirma o filosofo grego: por sermos seres 
conscientes, somos dotados de uma dimensão materializável, e de uma dimensão que se 
expõe na materialidade, mas que é, ela mesma, metamaterial. Como por exemplo, a 
psiquê, o espírito – entendido enquanto aquilo que distinguimos do que não é físico e ao 
mesmo tempo está atrelado a ele, e que não pode se limitar a ele ou vice-versa, pois são 
coexistentes (CASTORIADIS, 2000). Somos, portanto, dotados de uma imaginação 
radical4, que coexiste com uma imaginação social5; Dimensões que se entrecruzam para 
fornecer o sentido de significação da realidade construída por nós como abrigo palpável, 
isso é, aquilo que instituímos, e que, ao ser instituída, por sua vez, também ela nos 
institui como indivíduos sociais.   

Por isso é razoável entendermos as relações passíveis de serem desveladas 
quando tomamos como modelo essa relação não-hierárquica, e coexistente entre o 
macro-mundo e o micro-mundo: entre a objetividade formadora e a subjetividade 
criadora. Relações que ao mesmo tempo também podem ser lidas funcionalmente, como 
fazem muitos cientistas sociais, em busca de uma leitura racional do funcionamento das 
relações sociais, da História, e das estruturas que dão corpo aos seus espaços, mas que 
não são completamente explicáveis por tais leituras, porque se dão para além de suas 
funcionalidades perceptíveis ensidicamente, pois essas próprias funcionalidades, mesmo 
que aparentemente determinadas por um nexo causal, são frutos também dessa 
dimensão magmática não ensídica. (CASTORIADIS, 2000) 

O ser humano, por sua vez, sendo ele a materialidade desse instante de sem 
fundo, traz para seus fenômenos ulteriores, elementos constituintes de si, determinados 
por seu meio, e que são gravados nas suas ações criadoras, que são tanto ensdicas como 

                                                           
4 Imaginário radical, ver o VII 5 Imaginário coletivo, ver o VII 
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magmarias. Visto que está aí presente o entrelaçamento das dimensões referidas 
anteriormente, aquilo que é instituído por ele pela criação, tanto leva a impressão desses 
elementos determinadores – mas não deterministas, como também representa em sua 
percepção de si o estado de “estar sendo”. Imaginemos que aquilo que é instituído por 
nós seria tal como uma foto em que se inscrevem as nuanças formativas da face de 
nosso imaginário social entrelaçado ao nosso imaginário radical, em um tempo e espaço 
dados. Assim, aquilo que construímos como metaespaço comum, como por exemplo, o 
próprio Estado, a Educação, as leis que organizam esse Estado, expõe, na sua forma, a 
face trêmula de nós mesmos: a  da coletividade tecida por nossa relação com o meio que 
nos cerca. Sendo, antes de tudo, esse próprio meio, um tecido inextricável entre criação 
e determinação do eu-coletivo.  

Para aqueles que estão pensando que tal construção reflexiva é incoerente com 
as singularidades ruidosas que dão forma a aquilo que aqui foi trazido como sendo 
instituído pela criação humana em busca de um sentido assegurador, peço que façam um 
exercício, usando a si mesmos como laboratórios elucidativos, e reflitam: internamente, 
não vivenciamos incoerências ruidosas, que parecem denunciar a existência de vários 
‘eus’ dentro daquilo que entendemos como o que somos? Suponho que, retiradas 
excessões, uma grande maioria responderia que sim, que em vários momentos de nossas 
vidas parecemos habitados por muitos, o que gera eventualmente ruídos internos. Por 
que, então, não podemos lidar com a realidade paradoxal da existência de vozes dos 
vários “eus” que povoam a coletividade, mas que resistem a se diluir completamente 
nessa coletividade? Por que não podemos ser sensíveis a uma lógica elucidativa não-
excludente, mas sim aditiva, que nos ofereça a oportunidade de pensar a coletividade de 
forma não-hierárquica? 

É razoável, portanto, tratar nosso presente real-vivido como exposição alargada 
dessa coletividade de “eus”, que se mostra como um “eu-magmário”, uma vez que é 
gerado pela trama de todos os vários “eus”. Todos os “eus” cuja representação como 
indivíduos sociais é dada a partir do que foi instituído como sociedade, isto é, o 
amálgama que serve para formar neles uma sociabilidade, que proporcione uma relação 
palpável, que se organiza pela funcionalidade. E que, dado esse critério, estabelece 
regras acerca de como se vive, nos seus variados modos distintos possíveis- afinal, 
existem algumas nuanças diferenciadoras, e outras comuns, dentro de toda coletividade 
social dotada de “polos de orientação do fazer social dos indivíduos e de finalidades às 
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quais o funcionamento da sociedade instituída está subjugada” (CASTORIADIS, 2009, 
p 12). 

É importante compreendermos melhor também os conceitos de instituinte, 
instituído e instituição, uma vez que os mesmos fazem parte do tecer conceitual que nos 
oferece meios para que possamos prosseguir. Numa tentativa de simplificação teórica 
daquilo que está exposto na obra “A instituição imaginária da sociedade” de Castoriadis 
(CASTORIADES, 2007), podemos dizer que o ser humano cria os símbolos, 
preenchendo-os de tudo aquilo que está em sua volta, inclusive de representações de si 
mesmo, por meio do uso do imaginário radical6, portanto, esse não é necessariamente 
abstrato, ou somente concreto, nem tampouco uma construção aleatória, ou puramente 
determinada. Devemos entender que “Os detalhes possuem uma referência, não 
funcional, mas simbólica, ao conteúdo” (CASTORIADIS, 2009, p 143). Logo, temos 
que: por estar o ser humano em um estado de continua criação, institui as teias que 
materializam sua relação complexa com o seu exterior, fazendo uso dos símbolos e das 
representações, cria sistemas dos mesmos, instituindo algo.  

 
Criação significa aqui criação ex nihilo, o fazer-se de um forma que 
não existia, a instituição, a música, a pintura – ou então de uma forma 
particular, de determinada obra musical, pictórica, poética, etc. 
(CASTORIADIS, 2000, p. 91). 
 

Aquilo que é instituído pelo humano em seu estado coletivo age ligando 
“símbolos (a significantes) significados (representações, ordens, injunções ou incitações 
para fazer ou não fazer, consequências [...]) e fazê-los valer como tais, ou seja, a tornar 
esta ligação mais ou menos forçosa para a sociedade ou o grupo considerado” 
(CATORIADIS,2007, p. 142), e isto é o instituído, uma vez que “Tudo o que nos 
apresenta, no mundo social-histórico, está indissociavelmente entrelaçado com o 
simbólico. Não que se esgote nele.” (CATORIADIS, 2007, p. 142), mas as instituições 
são impossíveis fora “de uma rede simbólica” (CATORIADIS, 2007, p. 142), por isso 
elas próprias, já instituídas, instituem “significações imaginarias sociais” que nos 

                                                           
6 Teremos em Castoriadis uma magma criador, fruto do devir, que por sua vez se relaciona com a 
imaginação radical do ser humano, essa imaginação radical seria uma dimensão humana que estaria 
diretamente vinculada ao magma criador , por isso ela também seria um vínculo direto com a imaginação 
social, sendo que uma faz parte da internalidade do ser humano em seu fechamento e a outra faz parte da 
externalidade humana em seu movimento de fechamento no processo de alargamento, que é o se 
relacionar com o outro, ou melhor com seu externo. Vide Figuras do Pensamento; as encruzilhadas do 
labirinto. 
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determinam modos de ser, que garantem suas próprias existências. (CASTORIADIS, 
2000. p 63)  

Ao pensarmos no fenômeno educativo, como faz Carlos Rodrigues Brandão 
(BRANDÃO, 1995), chegamos à compreensão de que o tal seria um metaespaço 
instituído. Quando diz que: “Não há uma forma única nem um único modelo [...] Existe 
a educação de cada [...] sujeito de um povo” (BRANDÃO, 1995, p. 9) provoca 
implicitamente a percepção de que a educação pode ser usada tanto para libertação 
como para opressão, exatamente por conter um modo de ser que determina modos de 
vida, pois participa da construção de “tipos de homens” (BRANDÃO, 1995, p.11), logo, 
são metaespaços porque representam um emaranhado de instituintes que se suportam 
mutuamente para continuarem existindo como tal. Por sua vez, a Escola, enquanto 
espaço instituído pela própria instituição do Estado, institui para si um modelo 
especifico de educação que corrobora com determinações da instituição do Estado.    

Dá-se, dessa forma, que as instituições, tais como Escolas, Leis, Estados, são 
formadas pela ação conjunta do imaginário radical – internalidade do ser humano em 
seu fechamento – e pelo imaginário social – externalidade humana, e, portanto, 
coletiva, em movimento de fechamento no processo de abertura –, por sua vez, o 
instituído encarna também esse poder de criação instituinte, podendo ele mesmo – como 
geralmente o faz de forma automatizada – instituir. Porque faz parte do  “círculo de 
criação” (CASTORIADIS, 2000.p. 132) , que mantém o magma criador.  

Por isso, é plausível afirmar que tudo que é instituído pelo humano carrega em 
si, aquilo que essa própria instituição institui no indivíduo social, gerando assim a 
possibilidade de compreensão daquilo que caracteriza um coletivo, por uma análise de 
suas instituições. E, na contramão: sendo o coletivo formado por indivíduos, este 
processo de exame não deixa de ser, em alguma medida, uma “autonálise”. É por esse 
motivo que chamamos aqui essa análise do contexto histórico brasileiro educacional de 
“autoanálise”, sinalizando, assim, nosso objetivo reflexivo-filosófico sobre a relação da 
conjuntura atual da educação, e da sociedade que institui coletivamente suas dimensões 
institucionais.   

Contudo deve-se ressaltar que: 
 
Não se trata também de uma sociedade que coincidiria integralmente 
com suas instituições, que seria exatamente recoberta, sem excessos 
nem falhas, pelo tecido institucional, e que, por baixo desse tecido, 
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não teria carne, uma sociedade que não passaria de um entrelaçamento 
de instituições infinitamente chãs. Haverá sempre uma distância entre 
a sociedade instituínte e o que é, a cada instante, instituído – e esta 
distância não é nem um negativo nem um déficit, ela é uma das 
expressões, da criatividade da história, o que a impede de condensar-
se para sempre na “forma por fim encontrada” das relações sociais e 
das atividades humanas, o que faz com que uma sociedade contenha 
sempre mais do que apresenta (CASTORIADIS, 2007. p. 137).  
 

É importante que entendamos que: se partirmos dos pressupostos castoriadianos, 
nossas instituições não só nos formam, mas também dizem quem nós somos, 
exatamente por serem elas nossas criações significadoras, uma vez que são criadas por 
nós, nutridas pelo nosso imaginário coletivo, entrelaçado ao nosso imaginário radical. 
Nossa potência criadora, que ao ser instituída por nós, nutre-se de nosso movimento de 
distanciamento do criado, se automatiza, tornando-se ela mesma instituinte do que será 
determinado. É, por isso, percebida como reflexo daquela face coletiva que negamos. 

 O movimento de não-reconhecimento quando se olha para o eu-refletido na 
criação, torna possível a formação de uma espécie de circuito de retroalimentação das 
instituições já instituídas, e que levam a um movimento criador, que deixa de se arriscar 
na construção de novas formas organizadoras, para continuar se deixando instituir por 
instituições já engessadas pelo seu próprio processo de automação. Instituições que 
encontram meramente na longevidade o sentido significativo para o seu próprio 
movimento de recriação. Colocado o devido esclarecimento conceitual, exporemos os 
fatos que materializam o presente brasileiro.  
 
O que fala a nossa história... 
 Nossa História como macro-mundo em relação ao micro-mundo das histórias 
das instituições, como a Educação, que formam nossos espaços, e meta-espaços, são 
entrelaçadas da mesma forma que a História de nossa nação se entrelaça à História da 
humanidade. Como exemplo disso, podemos trazer o fato histórico que mostra o quanto 
nossa fundação, enquanto lugar existente historicamente, denuncia um estado de “estar 
sendo”, no geral, relacionado ao nosso modo de colonização exploratória, e que, por 
outro lado, se relaciona a um contexto social-histórico específico, que foi “digerido” por 
nossa coletividade-singular dando forma ao que conhecemos por nação brasileira. 
Pensemos no que infere Eduardo Galeano :“A história do subdesenvolvimento da América 
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Latina integra [...] a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Nossa derrota esteve 
sempre implícita na vitória dos outros. [...] O desenvolvimento desenvolve a desigualdade” 
(GALEANO, 2014, p. 18-19). 

Percebendo as relações entre determinações e não-determinações, tornamos 
possível compreender que nossa coletividade enquanto nação é fruto de determinação 
externa, que se relaciona com a gestação de determinação interna, organizadoras e 
identificadoras, resultado do movimento de costura dessas próprias determinações 
externas, por aquilo que podemos identificar como nossa singularidade ulterior 
identificadora. Nosso modo de ser, que não é só fruto das determinações, mas também 
do imaginário radical. 

Por esse motivo, tudo aquilo que foi elemento histórico, nos marca e foi marcado 
por nós: A impossibilidade de se ter tipografia no Brasil até 1808 (Schwarcz e Starling, 
2015); O processo de catequização dos nativos; Os casamentos dos portugueses 
moradores das terras brasileiras com órfãos da mesma nacionalidade; A obrigatoriedade 
de se gastar o lucro proporcionado pela exploração em terras brasileiras fora com 
produtos europeus; A exploração escrava, e a submissão estrangeira, bem como vários 
outros fatos históricos discutidas por obras tais como: Brasil: uma Bibliografia; e 
Estórias da educação no Brasil: de Pombal a Passarinho. Respectivamente, de autoria 
das historiadoras Lilia M.Schwarcz e Heloisa M.Starling (2015), e do historiador e 
educador Lauro de Oliveira Lima (1974). Todos esses fatos históricos, e outros, tudo foi 
massa ensídica para a formação do nosso estado de ser magmático. 

Como nosso contexto sempre foi de buscar a sobrevivência diante da contínua 
exploração, por ser imposta a nós uma posição de inferioridade que nos localiza sócio-
historicamente (GALEANO, 2014), esse seria o ensídico externo que se entrelaça com 
as formas ensídicas internas. Por esse motivo, não é difícil localizar em nossa educação 
a exposição do que Nelson Rodrigues (1912-1980) nomeou como “complexo de vira-
latas”. Esse “complexo de vira-latas” pode ser visto como um sintoma da relação da 
coletividade brasileira com um contexto externo específico: o contexto de exploração. 
Essa, impõe a construção de um “jeitinho brasileiro”, que tanto busca burlar as 
determinações que a ele são impostas, como confere legitimidade a essas mesmas 
determinações, por não entender que as mesmas poderiam ser desconstruídas em seu 
espaço de vivência. 

Como a instituição educacional está intimamente relacionada à própria 
institucionalização do modo de “estar sendo” brasileiro, esse metaespaço coletivo irá 
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expor também esse modo de ser, complexidade que não só busca se assemelhar àquele 
que é instituído como superior, como também nesse movimento de se identificar com o 
outro não inferiorizado, determina para os identificados como inferiores a naturalização 
da inferioridade. Por esse motivo a História da nossa educação é marcada pela História 
da opressão mundial (GENTILI, 2007), fato que esclarece o porquê: 

 
Nunca tivemos escolas que não fossem, estritamente, 
profissionalizantes. Podemos, pois, nos vangloriar de sermos uma 
nação de trabalhadores, de modo que nada mais justo que o sistema 
escolar reflita esta característica nacional. [...]. O hábito colonial de 
trabalhar sem refletir e sem questionar (presença do feitor) imprimiu-
se na índole nacional (LIMA, 1974, p.43). 
 

Como também explica o fato do porquê: 
 

Nossos ricos não se sentem responsáveis pela sociedade em que 
vivem. Sentem como se a desigualdade viesse de Marte, não de nós – 
ou deles – mesmos (RIBEIRO, 2004, p. 49). 
 

Dessa forma, a História da educação brasileira, enquanto História da 
Institucionalização desse metaespaço coletivo, materializa a internalização do ensídico 
de inferioridade que foi imposta a nós por um contexto Social-Histórico macro, que por 
ser macro participa do nosso processo de formação identitária ensídica, que fazendo 
parte da formação de nossa coletividade também, não só faz parte da formação do eu 
não instituído, como também faz parte desse eu instituído – do individuo social. A 
internalização dessa determinação ensídica externa se materializa na maioria das 
contradições que formam a institucionalização do espaço educacional formal em nosso 
país, bem como também da sua história. Por sua vez, é essa história sintomática que se 
torna o ensídico do contexto histórico da situação desse metaespaço. Explicando o 
porquê, independente de estarmos tecnicamente em um Estado democrático, estamos 
prestes a passar por profundas transformações do nosso Sistema Educacional Formal. 
Transformações que são fruto de uma mudança abrupta no projeto político de gestão, 
que impõe não só cortes profundos de investimento, como também a reestruturação da 
Lei que normatiza a Educação no Ensino Médio, por meio de uma Medida Provisória, 
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que ignora a soberania do povo brasileiro, e seu direito democrático de participar 
ativamente das modificações das Leis que estruturam os espaços do Estado. 

Essa negação da ação criadora não-passiva relacionada a instituições dos 
metaespaços coletivos, como as possíveis modificações das Leis em um Estado 
Democrático sem a participação do povo, é sintoma de um processo de criação coletiva 
alienada, que desconhecendo seus espaços sociais, seus metaespaços coletivos, como 
criações coletivas que respondem a suas construções, são levadas a ignorar o princípio 
de soberania do Povo em um Estado Democrático. Tal alienação é reflexo de um estado 
de ser vira-latas7, para usar o conceito rodriguiano, que indica um estado de “estar 
sendo” em que o indivíduo social entrega-se a um processo de heteronomia, que 
sobrecarrega com um peso inamovível o movimento de criação do sujeito, fazendo com 
que para ele sua criação se manifeste “como massa de condições de privação e de 
opressão, como estrutura solidificada global, material e institucional, [...] como indução, 
mistificação manipulação e violência [...] efeitos sobre nossa vida, da estrutura 
opressiva da sociedade na qual vivemos” (CASTORIADIS, 2000, p 131). 

Nessa direção, os elementos social-históricos formadores da Educação instituída, 
como o saber a ser socializado nos espaços de ensino coletivos oficiais, tornam evidente 
esse achaque coletivo. Conclusão admissível, frente à tomada de consciência histórica, 
que indica que a educação brasileira, no geral, forma para o conformismo (CHAUÍ, 
2014), bem como também frente ao fato de que existe uma “fossa” qualitativa entre a 
educação pública e a privada, independente da grande parte da população brasileira ser 
formada pelas instituições públicas de ensino. Outro indicativo da razoabilidade de 
nossa afirmativa são os dados do elevado número de evasão escolar, e de violência 
contra a imagem representativa dessa educação: os professores. É indicativo também, a 
relação de descaso geral do brasileiro com sua formação, com os livros, ou com grande 
parte dos símbolos que se relacionam com a dimensão do conhecimento humano. 

A relação apática do brasileiro com a instituição educacional denuncia o estado 
de inferiorização do individuo social brasileiro, provavelmente influindo no tecer do seu 
imaginário coletivo, que nutre como ensídico coletivo um estado de adormecimento, de 
distanciamento do que lhe cabe enquanto indivíduo social ativo na construção dos seus 
espaços. O sujeito criador nesse estado é levado pelas suas próprias Instituições a se 
ignorar como criador instituinte. Contudo, sendo o humano determinado e determinador 

                                                           
7 Criado pelo escritor Nelson Rodrigues, o termo definiu a falta de autoestima dos brasileiros. 



Acesso Livre n. 7  Jan-Jun 2017 

 
146 

de seus processos, sua relação com seu procedimento de criação instituinte irá denunciar 
seu estado de ser. 

As instituições, enquanto sistemas de representações e símbolos que formam um 
metaespaço coletivo, seja palpável ou não, seria o reflexo no espelho de um todo 
coletivo disforme que encontra na sua criação a possibilidade de exposição do seu 
estado de ser coletivo. Dessa forma a passividade do povo brasileiro diante de uma 
Reforma Educacional, para a qual não foi convidado a participar, se mostra como 
sintoma de um estado de ser coletivo cerceado, que materializa seu “estar sendo” em 
uma história de frequente apatia e distanciamento. 
 
Refletindo sobre as possibilidades 

Decerto que a sociedade brasileira é fruto de seu conflito social, decerto que 
existe um grupo de opressores que fazem uso de seus poderes enquanto classe 
dominante para manter seus poderes, decerto que essa relação de poder hierarquizada 
reflete a estruturação da relação de poder orquestrada por oprimidos x opressores, mas 
também é óbvio que todas essas estruturas são povoadas, e criadas pelo ser humano, 
esse que aqui colocamos como fragmento criador ontológico, que encontra na sua 
constância criadora seu poder de conferir sentido, ou mesmo vivenciar uma 
aproximação possível com o “sem fundo”. 

É no movimento de dar-se sentido que o ser humano cria sua história, seu espaço 
de vivência, a sociedade, a coletividade. Germina aquilo que irá manter sua criação; sua 
cultura, o tornar-se ele mesmo criador de si mesmo, medida do seu próprio ser 
instituído, uma vez que suas criações instituídas encarnam sua potência criadora. Por 
isso é impossível acontecer a automatização completa do procedimento de instituir por 
instituições já existentes, pois o poder criador do ser humano sempre encontra 
estratégias de sobrevivência de sua potência criadora. Contudo quanto mais 
automatizado o processo de instituir, mais há o desconhecimento do humano diante de 
suas instituições, mais se perdem as oportunidades da criação de novos modos de ser. 

Por esse motivo, é tão importante a consciência de que somos medidas de nós 
mesmos, de que até aquilo que temos como determinadores externos a nós são produto 
de nosso poder de instituir sentido, de tornar percebível o viver, dando uma identidade 
inteligível a modos de vida identificadores. Assim, as nossas estruturas sociais fazem 
parte desse movimento de instituição de sentidos compartilhados, complexidades que 
tornam possível sermos criadores e, ao mesmo tempo, criações, instituídos e ao mesmo 
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tempo instituintes. Por isso, só o olhar crítico sobre a história iria nos oferecer a 
possibilidade de vermos nossos lapsos, falhas, ruídos, contradições como elementos 
negativos passíveis de mudanças positivas, como afirma Theodor Adorno (ADORNO, 
2009) em sua obra sobre a Dialética Negativa. 

Para isso, os conhecimentos deveriam ser reapresentados ao nosso modo de ser, 
deveríamos reaprender a olhar o mundo sem as lentes da racionalidade determinista, 
buscando nos relacionarmos com esse magma criador que é marginalizado por medo da 
ambiguidade, da insegurança diante do disforme. Nesse sentido, a própria história 
enquanto instituída se abriria em seu leque interpretativo, possibilitando o mover-se 
diante do lado ensídico da episteme, que nos determinou o paradigma epistemológico 
como crivo afiançador dos conhecimentos instituídos, ao mesmo tempo em que nos 
distanciou da poiésis da episteme, ou melhor, o conhecer gnosiológico.  

Para que consigamos romper com nosso estado de heteronomia de não 
reconhecimento do instituído como outro externado, será necessário que consigamos 
transpor nosso complexo de vira-latas, que nos determina um olhar inferiorizador sobre 
nós mesmos, é necessário que construamos um ambiente de fruição onde a inteireza do 
sujeito humano seja buscada de forma coerente.  

Buscar essa inteireza deve possibilitar a experienciação da existência humana 
não só na dimensão ensídica, como na dimensão magmária, possibilitando o processo 
autônomo de criação de si mesmo, de forma contínua e coletiva, um permanente 
movimento de busca do ser – mais em estado de soma e não de fragmentação ante a 
vivência elucidativa do inacabamento do estado de ser humano.  

Uma institucionalização do educar coerente com esse processo de aprendizagem 
sensível, no seu sentido filosófico, vai em sentido oposto a uma reforma de ensino que 
intensifica, nos espaços educacionais, o embasamento no paradigma epistemológico, 
que enquadra o indivíduo social em um conjunto de competências preestabelecidas por 
fatores deterministas que lhes impõe um modo de ser utilitário, racionalmente 
explicável pelas conjunturais econômicas, pela ditadura de uma parte da matilha de 
lobos, que ceifa as potencialidades existências dos outros lobos. 

Uma educação para a inteireza, que possibilita o perceber-se criador instituinte e 
instituído da realidade social-histórica, busca se desvincular da ideologia da 
competência, do mito do cientificismo pela sensibilização do reencontro com o outro, o 
diferente, como ponto conciliador do distinto dentro do fluxo da pluralidade, 
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transformando as singularidades em pontos possibilitadores de diálogo, rompendo com 
a utilidade significativa da fragmentação esvaziadora do conhecimento. 
 
Conclusão 
 Concluímos que se partimos do pressuposto filosófico apresentado por esse 
texto, que nos coloca ante aquele que é identificado como diferente, sem nos fecharmos 
para a relação de coexistência, mas nos abrindo para o entrelaçamento entre o 
reconhecível e o não reconhecível, tornaremos possível a análise filosófica clarificadora 
dos traços ensidicos de nossa coletividade, que se mostram nos instituídos-instituintes 
da própria coletividade. Ao tornarmos inteligível para nós nosso próprio movimento 
coletivo de instituir, tornamos possível a localização das contradições dentro dessas 
ações coletivas instituintes.  
 Fazer esse movimento de elucidação filosófica, trazendo a Instituição 
Educacional brasileira como instituição a ser analisada, usando os elementos 
constituintes do contexto atual dessa instituição, é tornar inteligíveis os traços da 
coletividade brasileira impregnados nos metaespaços coletivos que esclarecem para 
além das elucubrações funcionalistas a situação educacional brasileira. Por essa forma 
de análise não ser um movimento de fechamento determinista racional que paralisa 
aquele que não consegue se reconhecer na contradição, é que essa possibilita um 
movimento explicativo relacional razoável que aqui foi proposto, ao construir sentidos 
conectivos, possibilitando o reconhecimento do contraditório ao sujeito que forma a 
coletividade, no mesmo momento em que também sofre os resultados dessa contradição 
cristalizada.  

O reconhecimento das contradições da educação formal brasileira enquanto 
metaespaço instituído materializa as próprias contradições da construção do eu 
brasileiro, que se reflete não só no eu-coletivo, como também em todas as ações 
instituídas por esse coletivo coexistente com os vários eus. Todos os traços ensídicos, 
que identificam a educação brasileira não só formam a coletividade brasileira, como são 
frutos dessa coletividade. Se reconhecermos esses traços ensídicos como extensões de 
nós mesmos, enquanto coletivo instituído-instituinte, possibilitar-nos-emos maiores 
chances de mudanças, porque estaremos trazendo para nós o poder de mudar, nos 
reconhecendo no papel de criadores dos nossos metaespaços. 

É importante, dessa forma, que busquemos construir para nós um movimento 
crítico que possibilite o reconhecimento coletivo das contradições que formam nossas 



Acesso Livre n. 7  Jan-Jun 2017 

 
149 

instituições. Contradições que não são simplesmente obstáculos sociais a se transpor, 
mas são também obstáculos ontológicos, que só serão superados por meio da 
experimentação de novos olhares, como também da busca pela construção de novas 
habitações explicativas que nos impulsionem para além da heteronomia que tem nos 
instituído pelo dogma do determinismo imutável. 

A Educação é uma porta estratégica para a construção de nossos espaços, uma 
vez que é por meio dessa instituição coletiva, que compartilhamos as demais várias 
outras instituições que formam nossa realidade social. A educação formal por sua vez, é 
a tentativa de intensificação do processo que não pode ser de outra coisa se não de 
humanização, e se for coerente com esse movimento de construção de uma identidade 
humana, ela não pode fugir da necessidade de proporcionar a busca pelo ser-mais de si 
mesmo do ser humano. Não pode, portanto, partir de outra coisa, senão da oposta no 
humano em busca por integridade em sem fundo, que é o seu devir no mundo. 
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