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cultura: a invenção do humano 

 

Podemos dar ao que nos torna humanos o nome de cultura. A natureza é o 

mundo de quem somos e o mundo em que nos é dado viver. Lembremos uma vez mais 

que somos, como os outros seres vivos, seres naturais. Más, à diferença deles, nós 

somos naturalmente humanos. E somos humanos porque somos culturalmente naturais.  

A cultura  é todo o mundo que transformamos da natureza, em nós e para nós. 

Quando o Deus dos hebreus, dos cristãos e dos muçulmanos disse aos seres criados: 

crescei e multiplicai-vos, eles e também nós respondemos com a extensão natural de nós 

mesmos. Quando ele disse: habitai a Terra, os homens responderam transformando os 

seus mundos e a si mesmos. Responderam criando diferentes maneiras de não apenas 

colher os frutos das árvores e os peixes dos rios, mas de lavrar a terra e dar aos seus 

frutos e aos dos rios, nomes. Clifford Geertz, um antropólogo norte-americano,  escreve 

isto assim: 

Somando tudo isso, nós somos animais incompletos e inacabados que 

nos completamos e acabamos através da cultura – não através da 

cultura em geral, mas através de formas altamente particulares de 

cultura: dobuana e javanesa, Hopi ou italiana, de classe alta e classe 

baixa, acadêmica e comercial. A grande capacidade de aprendizagem do 

homem, sua plasticidade, tem sido observada muitas vezes, mas o que é 

ainda mais crítico é sua extrema dependência de uma espécie de 

aprendizado: atingir conceitos, a apreensão e aplicação de sistemas 

específicos de significado simbólico. Os castores constroem diques, os 

pássaros constroem ninhos, as abelhas localizam o seu alimento, os 

balbuinos organizam grupos sociais e os ratos acasalam-se à base de 

formas de aprendizado que repousam predominantemente em instruções 

codificadas em seus genes e evocadas por padrões apropriados de 

estímulos externos – chaves físicas inseridas nas fechaduras orgânicas. 

Mas os homens constroem diques ou refúgios, localizam o alimento, 

organizam seus grupos sociais ou descobrem seus companheiros 

sexuais sob a direção de instruções codificadas em diagramas e plantas, 

na tradição da caça, nos sistemas morais, e nos julgamentos estéticos: 

estruturas conceptuais que moldam talentos amorfos1.  

                                                 
1
  A interpretação das culturas, páginas 62 e 63, 
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Nomes, símbolos, palavras, sentidos e significados. Pois para a ave que pousa 

num galho a árvore é a sombra, o abrigo, a referência no espaço e o fruto. Para nós, 

seres da natureza habitantes da cultura, ela é tudo isto e é bem mais ainda. É um nome, 

uma lembrança, uma tecnologia de cultivo e de aproveitamento. É uma imagem 

carregada de afetos, o objeto da tela de um pintor, um poema, uma possível morada de 

um deus ou, quem sabe? uma divindade que por um instante divide com um povo 

indígena uma fração de seu mundo.  

A cultura é algo que sempre e inevitavelmente estamos criando. Não apenas as 

coisas  da matéria da Terra transformadas em objetos da Vida, mas as tessituras de 

palavras, de regras, de códigos e de gramáticas sociais, de imagens e de idéias 

partilhadas que tornam em nós possível o viver e o conviver. Culturas são panelas, mas 

também sistemas sociais de alimentação. São vestimentas, acompanhadas de preceitos 

e princípios sobre modos de se vestir em diferentes situações sociais e rituais. São 

estruturas simbólicas e complicados sistemas de falas e de gestos entre categorias de 

sujeitos. Mapas simbólicos, tessituras de significados que nós próprios criamos e em 

cujas tramas e teias nos enredamos de uma maneira inevitável. Esta é a nossa liberdade 

e a nossa servidão. Pois é dentro, entre e através de tais teias tramas que estabelecemos 

os mundos sociais criamos, para podermos viver juntos no mundo natural que nos é 

dado.  

Em pelo menos duas direções mais conhecidas podemos compreender a 

experiência da criação das culturas ao longo da múltipla história da humanidade. Em uma 

direção a cultura surge e está  no processo do trabalho e nos produtos do trabalho, na 

transformação da natureza dada, em um mundo intencionalmente criado. Trabalhos, 

labores, ciências, tecnologias, artes, das mais simples, primitivas e arcaicas às 

complexas, elaboradas e atuais, eis aí os processos, os procedimentos e os produtos das 

diversas culturas humanas. A casa construída em qualquer lugar é um produto do 

trabalho de mulheres e de homens empenhados em criar cultura através de 

conhecimentos, atos e princípios de convivência que envolvem, como práticas do saber,  

as mais diferentes tecnologias de relações com forças, energias e matérias da natureza. 

Que envolvem como éticas do agir,  as várias gramáticas sociais através das quais 

indivíduos tornam-se pessoas e pessoas tornam-se atores sociais. Que envolvem lógicas 

do pensar fundadas em e fundadoras dos sistemas múltiplos sistemas humanos de 

conhecimentos, de que as ciências são apenas uma forma de realização. E entre os 
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humanos tudo isto e s interações entre “tudo isto” valem para uma aldeia indígena da 

Amazônia tanto quanto para uma grande cidade da Europa. 

Há uma outra direção para pensarmos a origem da cultura e da própria vida 

social. Ela não se opõe à primeira, mais a integra e amplia. E é através dela retornaremos 

ao dar-receber-retribuir de Marcel Mauss, que dá título a estas reflexões. Sabemos que a 

experiência humana da cultura é e está contida nos atos e nos fatos através dos quais 

nós nos apropriamos do mundo natural e o transformamos em um mundo humano. Mas 

ela está também nos gestos e nos feitos com que nos criamos a nós próprios no mundo 

de natureza em que vivemos. Gestos dotados de simbologia e de significados. Gestos 

realizados em situações interativas de troca e reciprocidade, e gerados em e geradores 

das diferentes dimensões da vida social que culturalmente realizamos na medida em que 

em cada indivíduo, em um pequeno grupo, como a família, ou em uma ampla 

comunidade, desde o nascimento nós nos transformamos de organismos biológicos e 

indivíduos em sujeitos sociais: em pessoas. E gestos interativos através dos quais 

continuamente transformamos coletividades orgânicas em comunidades sociais. Somos 

seres sempre sociais em pelo menos dois sentidos. Um primeiro em que somos de 

maneira inevitável e contínua criadores e re-criadores dos mundos sociais em eu 

vivemos. Não criamos apenas coisas materiais e instrumentais através de nossas ações 

de labor e trabalho sobre a natureza. Com coisas criamos casas em que abrigamos o 

plural de nosso ser. E para podermos habitar as casas que criamos com as coisas de que 

nos apropriamos da natureza, nós a preenchemos tanto de objetos que são os nossos 

utensílios, artefatos, ferramentas e instrumentos, quanto de símbolos, com que os 

revestimos de afetos, memórias, significados. Por isso depois que aprenderam a 

transformar o barro em  potes, os homens aprenderam a pintar flores nos potes e cores 

nos corpos das mulheres. Em um segundo, porque uma vez socializados na(s) cultura(s) 

de uma dada sociedade, nós a trazemos dentro de nós. A diferença entre Amala e 

Robinson Crusoé é evidente. Ela, uma menina da Índia perdida dos seus, criada por lobos 

e encontrada pelos homens já quando adolescente, era um pequeno lobo sob forma 

humana. Nada tinha de cultural em seu ser porque não aprendeu a internalizar 

culturalmente em seu espírito o mundo social humano que lhe foi negado. Ele, um homem 

adulto socializado em um tempo-e-lugar ingleses de sua época, levou para a ilha deserta 

onde, náufrago, sobreviveu vários anos, não apenas a sua individualidade, mas a 

sociedade e a cultura de que era parte e que carregava dentro de si. Tanto assim que 
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quando salvou o silvícola que logo depois batizou com o nome de Sexta-Feira, ele 

começou a interagir com ele ensinando-o em inglês a ser um bom-selvagem britânico2. 

 

O espírito social e a atividade social não existem apenas na forma de 

uma atividade diretamente comunitária, de um espírito imediatamente 

comunal, embora a atividade e o espírito comunal, ou melhor, a atividade 

e o espírito que se exprimem e confirmam diretamente na associação 

real com os outros homens, ocorrem em toda a parte em que a imediata 

expressão da sociabilidade decorre do conteúdo da atividade ou 

corresponde à atividade do espírito. (...) Mesmo nos momentos em que 

eu sozinho desenvolvo uma atividde científica, uma atividade que 

raramente posso levar ao fim em direta associação com os outros, sou 

social, porque é como homem que realizo tal atividade. Não só o material 

de minha atividade, como também a própria linguagem que o pensador 

emprega, me foi dada como produto social. A minha própria existência é 

atividade social3   

     

Eis porque em termos modernos dizemos que a cultura está mais no quê e no 

como nós nos dizemos palavras, imagens e idéias entre nós, para nós e a nosso respeito,  

do que no  que nós fazemos em nosso mundo, ao nos organizarmos socialmente para 

viver nele e transformá-lo. Ao levarmos a Vida do reflexo à reflexão e do conhecimento à 

consciência, nós acrescentamos ao Mundo o dom gratuito do espírito. Com ele nós nos 

tornamos senhores do sentido e criadores de uma vida regida não pelo sinal e  o instinto, 

como entre nossos parentes animais, mas pelo símbolo e pelo sentimento. Somos uma 

espécie  que ao longo de  toda a história da humanidade, e também em cada pequenino 

momento da vida cotidiana, está a todo o tempo criando e recriando as teias e as tramas 

de símbolos e de significados com o quê, para muito além dos simples atos dos trabalhos 

indispensáveis à nossa sobrevivência biológica, buscamos respostas às nossas 

perguntas, estabelecemos sentidos para as nossas vidas, consagramos princípios para a 

nossa difícil convivência e nos impomos princípios e preceitos para podermos viver no 

                                                 
2
 Um outro filme, O náufrago, de  que não me lembro detalhes da ficha técnica, retoma este tema de maneira 

ainda mais dramática. Um homem já de nossa era é o sobrevivente único de um desastre aéreo. Náufrago e  

sozinho  em uma ilha deserta por quatro anos, ele pinta um rosto humano em uma bola de vôlei, sobrevivente 

também do desastre e que, com outros poucos objetos, veio dar na praia da ilha, e com este rosto em uma bola 

ele dialoga a sua solidão. Dá um nome ao ser material humanizado e torna-o o seu confidente. O filme reconte 

uma história real.   
3
 Karl Marx, Manuscritos econômico e filosóficos, (2002) página 140. 
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único mundo que nos é possível: a sociedade humana e as suas várias culturas. Os 

animais se movem entre as coisas materiais de seus mundos de natureza. Nós nos 

movemos também entre elas: “uma rosa é uma rosa, uma rosa, uma rosa”. Só que para 

um beija-flor ela é uma flor e, eventualmente, uma fonte de alimentos. Para nós ela é uma 

flor, uma figura de flor, um símbolo, uma palavra, um nome de mulher, um poema. De 

igual maneira, podemos ver e perceber uma pessoa real e concreta diante de nós. Mas a 

própria relação que estabelecemos ao interagir, não pode ser “vista” e “percebida” na sua 

realidade concreta. Ela não existe para nós, a não ser como feixes de símbolos e de 

significados culturais que atribuem a toda e qualquer relação inter-humana a sua própria 

substância. Assim. 

 

Nós podemos observar os indivíduos na realidade concreta, mas as 

relações entre eles são abstrações que só podem ser observadas 

através de símbolos, pois as relações sociais se desenvolvem e são 

mantidas através deles. Valores, normas, regras e conceitos abstratos, 

como a honra, o prestígio, a posição hierárquica, a justiça, o bem e o mal 

se tornam tangíveis através de símbolos, e os homens da sociedade são 

ajudados a tomar consciência deles, a compreende-los e a relaciona-los 

com a vida cotidiana4.  

 

Compartimos com inúmeras outras espécies de animais de vida coletiva, o fato 

de só sabermos existir em uma coletividade. Mas, das abelhas e formigas aos lobos e 

gorilas, cada família animal está aprisionada nos limites orgânicos de regência biológica 

da constituição de seus indivíduos e da estrutura e dinâmica do grupo, do bando. E nós 

viemos a ser a única forma de Vida na Terra que transcendeu o domínio natural das leis 

biológicas impressas geneticamente em cada um e de todos os participantes de um grupo 

animal, ao criar um mundo de interações pessoa-pessoa, pessoa-símbolo, símbolo-

símbolo através de pessoas. Ao criarmos um múltiplo universo de interações edificado 

sobre regras sociais. Um mundo regido pela experiência da fala e da comunicação de 

saberes, de sentidos e de sentimentos e estabelecido sobre integrações de sistemas de 

identificação de atores (quem é quem em cada contexto, em cada momento, em cada 

interação) e de sistemas de gramáticas das relações sociais  (quem pode viver o que com 

quem, em cada contexto, em cada momento, em cada interação).  

                                                 
4
 Abner Cohen, Um homem bimensional – antropologia do poder e o simbolismo em sociedades complexas, 

1978, página 46. 
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De uma simples comunidade tribal à sociedade humana mais complexa, onde 

quer que haja vida humana,  há símbolos que transformam atos em gestos, gritos em 

palavras, intenções em idéias e idéias em preceitos, em sistemas de princípios, em 

gramáticas de  regras culturais, em ideologia das práticas sociais, em universos 

simbólicos. Mary Douglas, uma conhecida antropóloga lembrou isto, ao lembrar que até 

“onde há lixo há sistema”. Isto é, até no que rejeitamos como dejeto aparentemente inútil,  

existem sistemas de saberes, de sentidos, de  princípios e de  preceitos5.  Ainda mais 

agora, quando uma nova cultura do desejo nos desafia a classificar tipos de lixos, a dotar 

seus recipientes de cores simbólicas diferentes e a atribuir a cada “qualidade natural ou 

cultural de  lixo” um destino diverso.  

Onde quer que haja vida humana, logo, social e significativa, há, por toda a parte,  

critérios de atribuição de identidades pessoais, étnicas, sociais. Há códigos que 

transformam comportamentos individuais em padrões de condutas interativas. Há 

gramáticas sociais que classificam e prescrevem tipos de  relacionamentos entre as 

diferentes categorias de sujeitos  (homens-e-mulheres, pais-e-filhos, jovens-e-adultos,  

companheiros de uma equipe de trabalho, ou senhores-e-servos). Há sistemas que 

interligam os saberes e os valores da vida interativa com-o-outro e da vida social entre-

outros. E, universais e, ao mesmo tempo, peculiares de cultura para cultura, como eles 

são, esses valores e saberes recebem em diferentes línguas palavras semelhantes ou 

diversas, Eles são os nossos imaginários, as ideologias, as representações sociais, os 

universos simbólicos. Os pássaros vivem do som de seus cantos, enquanto nós vivemos 

dos sentimentos que damos aos sons de nossas musicas e dos sentidos que damos às 

palavras dos cantos que cantamos. Como os pássaros e os macacos, interagimos com o 

meio ambiente para vivermos uma primeira esfera de nossa própria condição: a 

sobrevivência material do indivíduo, do grupo e da espécie. Em uma segundo dimensão, 

interagimos entre nós no ambiente humano que sobre a natureza criamos para vivermos 

uma segunda esfera de nossa condição: a sociedade. Em um terceiro plano (mas não na 

seqüência, pois os três momentos de interações acontecem juntos, entre eles, uma 

através dos outros) interagimos com um terceiro ambiente: o dos símbolos e significados 

a que a experiência da vida social, e não apenas coletiva, como entre os outros primatas, 

nos conduz. E, uma vez enlaçados entre símbolos e significados, uma vez mais à 

diferença dos animais, nós nos relacionamos com o próprio ambiente natural através de 

sistema de sentidos que atribuímos à natureza como um todo e a cada um de seus 

                                                 
5
  Pureza e perigo, da Editora Perspectiva,de São Paulo, em  1978. 



8 

 

componentes. Vemos, ao mesmo tempo, uma árvore, um ser vivo do reino vegetal, um 

sentimento e um feixe de palavras: “este ano os ipês amarelos estão florindo no cerrado 

como há muito tempo não acontece”. 

 

Um primeiro ângulo é a existência prática, na qual o sujeito se dirige à 

existência física, seu primeiro ambiente natural, e estabelece uma 

relação de troca e apropriação fundamental para sua sobrevivência. (...) 

num segundo ângulo o agir humano se refere ao seu semelhante. A 

esfera social é o ambiente com o qual precisa continuamente interagir 

para sobreviver como membro do grupo (...) Num terceiro ângulo, a ação 

humana relaciona-se com outro ambiente, igualmente imprescindível, 

formado pelas referências de sua subjetividade: a cultura simbólica, 

universo no qual também se desdobra a sua existência6.   

 

 

“Compreendemos quando fazemos parte do que é compreendido” 

 

Lembrei linhas acima que mais do que racionais, nós somos seres aprendentes. 

E nos tornamos seres do pensamento e da razão porque estamos sempre aprendendo a 

saber. E estamos sempre aprendendo a saber para sabermos ampliar círculos interiores 

de compreensão, e para ampliarmos a nossa presença e participação em circuitos sociais 

de pessoas-que-compreendem. “Compreendemos quando fazemos parte do que é 

compreendido”. Esta sábia e estranha sentença eu a li um dia em um texto de Emannuel 

Carneiro Leão, e ele a atribui a Martin Heidegger.  Mais do que uma posse ou uma 

acumulação de conteúdos, o saber existe em na e através da totalidade de nosso ser 

como um fluxo. Melhor ainda, ele sequer “existe” como um acúmulo, uma “coisa 

aprendida e guardada”, possuída. O saber flui em nós e nos atravessa sob a condição de 

ser sempre frágil e efêmero, mutável e dinâmico. Não possuímos qualquer saber, mas 

uma fração do saber de quem somos parte e partilha por um momento, vem a nós e nos 

transforma, transformando-se a si próprio    

Os animais aprendem para se adaptar e, nós, para nos transformarmos. Pois em 

nós o saber não apenas nos molda, mas ele continuamente nos desequilibra, nos 

                                                 
6
 Antônio Joaquim Severino, Educação, sujeito e história,  (2001)  página 47. Devo a lembrança desta 

passagem  a Lindalva Maria Novaes Garske em sua tese de doutorado em educação brasileira, apresentada na 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, em 2006.  
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desinstala do “conhecido” e nos tornar o-mesmo em um outro. Colocadas lado a lado, a 

pequeninas crianças humana e chimpanzé desenvolvem-se desde os primeiros 

momentos de vida. Até por volta dos cinco meses a pequena chimpanzé parece levar 

vantagem sobre a humana. Aprende mais depressa e gera padrões adaptativos dos 

comportamentos de sua espécie com mais segurança. Mas quando justamente ela 

estaciona e está pronta para viver a vida de sua espécie em seu bando, a criança 

humana “explode” em aprendizagem. Tardará um pouco ainda a tornar-se um “ser 

simbólico”, mas com o acesso ao símbolo e à linguagem ela multiplicará em breve tempo 

o seu aprender a saber e o seu saber para continuar aprendendo. Quando aos três anos 

de idade a criança chimpanzé contenta-se em comer folhas e frutos, e a conviver e se 

comunicar através de alguns poucos sinais com os seus outros, no bando, a criança 

humana crivará os pais de perguntas e ousará começar a ser uma inquieta filósofa... e 

provavelmente encontrará na mãe e, pior ainda, no pai, impacientes pedagogos.  

Os macacos nunca ultrapassaram o domínio da natureza e do sinal, como limite 

da comunicação e da compreensão, porque não precisaram , não quiseram ou – o que é 

o mais provável – não lograram criar entre eles padrões e sistemas de reciprocidades  - 

trocas, partilhas, intercâmbios, interações simbólicas, comércios – que envolvam, como 

ponto inicial de partida, um sair-de-si em busca de um outro. Somos sociais porque 

somos seres de renúncia de si e de doação ao outro. Isto que parece ser um retorno a um 

generoso romantismo é, na verdade, a nossa mais radical realidade7. De um jovem 

doutorando em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia, em uma tese familiar 

aos meus afetos de pesquisa – os rituais das “folias do Divino Espírito Santo” em Goiás, 

aprendi o que transcrevo abaixo e que, no entanto, poderia haver lido com igual clareza e 

valor em Martin Buber, Emmanuel Lévinas ou Paul Ricouer. 

 

Como é possível o outro homem? O homem é possível na existência do 

outro. É este outro, “a tribo da afinidade, a alteridade da natureza, ou o 

Grande Outro, que é a divindade” (Maffesoli, 1998, página 12) ou o outro 

                                                 
7
 Um antigo mito da filosofia Vedanta talvez traduza, com outros seres e para outros fins, esta mesma 

diferença. Diz o mito que inúmeras divindades disputavam entre elas para decidirem quem eram as mais 

superiores, as mais próximas à divindade suprema (cujo complicado nome não irei lembrar agora). E como 

entre elas não chegavam a um acordo, foram procurar a  própria divindade. Antes de dizer a sua palavra, a 

divindade ofereceu um banquete aos outros seres. Postos os manjares na mesa, alguns começaram a colocar a 

comida em suas próprias bocas; outras, nas bocas dos outros. E os primeiros transformam-se  demônios e, os  

segundos,  em deuses.  
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eu em função dialógica, que se concretiza no ponto para o qual dirigimos 

todas as nossas ações8. 

 

Os verbos que entre nós, desde tempos bem passados até hoje, qualificam a 

substância do ato de educar nos são bem conhecidos. Eles vão de instrumentalizar a 

formar, passando por: capacitar, desenvolver competências, adaptar, reciclar, preparar, 

instruir, desenvolver competências, conscientizar, educar,  formar.  No entanto, ao longo 

da ponte que separa-e-une o instruir e o educar, ou o capacitar do formar, permanece 

muitas vezes uma compreensão da educação com uma oferta uni-dirigida de saber e,o 

aprender, como uma aquisição acumulativa de saberes ensinados. Acredito que exista 

um certo teor de consagrada verdade aí. No entanto tudo o que foi escrito até aqui serve 

a trazer á volta de nossa mesa o “outro lado” do trabalho de ensinar associado ao 

trabalho de aprender. Se quisermos ser coerentes por inteiro com as idéias que nos 

chegam anunciadas pelos paradigmas emergentes nas ciências e na educação, devemos 

então repensar todo o sentido da aprendizagem. Ela pode ser pensada como “aquisição”, 

como “apropriação legítima”, como “interação e interação” de saberes destinados a algum 

fim determinado. Mas aprender é, antes de tudo, exercitar o alargamento do diálogo. É 

alçar-se a planos cada vez mais densos, mais complexos, mais diferenciados, mais 

conectivos, mais recíprocos e, portanto, mais dialógicos de intertrocas de saberes e de 

sentidos.  

Mais do que possuir, interligar e acumular conhecimentos, posso crer que, ao 

aprender o que não sabia, estendo em mim e através de mim teias de reciprocidades que 

me tornam presente e participante em/de círculos de saberes/sentidos. E não pelo que eu 

possuo, pois aprendo saberes que não são meus e nem se tornam meus, mas passam 

por mim, que fluem entre teias e redes de partícipes, através de mim.  

\E o professor, o educador, eles são aqueles que, mais do que ensinar-o-que-

não-se-sabe, fazem fluir entre as pessoas e os seus símbolos os conhecimentos que 

fazem fluir e colocam em circulação. O educador é um elo de reciprocidades, um 

profissional especializado em não permitir que “aquilo que deve ser conhecido” fique 

restrito a esferas de “senhores do saber”. Por isso mesmo há algo de sempre 

transgressivo no ato de educar. Pois a experiência da educação é, em sua vocação mais 

singular, a de criar múltiplas situações em que algo porventura condenado a ser uma 

posse exclusiva e excludente, um valor de mercado, uma apropriação hierarquizante (eu 

                                                 
8
 José das Graças Veloso, A visita do divino, tese de doutorado, Departamento de Artes Cênicas, 

Universidade Federal da  Bahia, Salvador, 2005. Página 90.   
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valho pelo saber que demonstro possuir, quando comparado com outros), um domínio,  

venha a se tornar também e de forma crescente e irreversível, um dom de troca. Uma 

experiência ilimitada de reciprocidades, um circuito de que participa um número sempre 

aberto e igualmente ilimitado de “conhecedores”, abertos a tornar o saber um bem 

comum, tendo em cada um daqueles através dos quis ele flui, uma sua experiência 

momentaneamente única e irrepetível.  

Aprendemos porque somos seres permanentemente ignorantes. Isto é, seres 

humanos e sujeitos de culturas em quem sempre falta muito mais “o que saber”, do que 

“o que já é sabido’. Vale para qualquer ciência o que vale para qualquer pessoa, cientista 

ou não. O que eu-sei é a evidência do intervalo infinitamente mais entre o meu-saber e o 

saber interativo do círculo dos que conhecem-comigo-diferente-de-mim, o que eu sei. 

Aprendemos porque o nosso não-saber é sempre corrigível, ampliável, frágil e efêmero. 

Só é meu na verdade o saber de que eu partilho. Só conheço aquilo que posso trocar 

com outros. Uma pessoa que restasse como a última falante de uma língua perdida, não 

saberia língua alguma, pois não teria  ninguém com uem trocar o que sabe ou sente. 

Todo o conhecimento de que eu me aproprio para um uso interessado e tão exclusivo 

(meu, só meu, meu e de mais ninguém) é uma forma de não-saber. Só é meu o 

conhecimento que eu não possuo. Que a todo o momento flui através de mim e, tomando-

me como um elo entre tantos de uma comunidade aberta de sabedores, passa por mim e 

a mim retorna através de outros. Através da experiência da reciprocidade que completa 

na troca de símbolos, de saberes, de sentidos e de significados, aquilo que, começando 

com a troca perene de coisas e de pessoas, dá sentido a que nos transforma 

permanentemente em seres humanos, ao nos facultar o sair-de-si em direção ao único 

ser real em minha vida: a pessoa do outro. 

Que estas idéias ainda em rascunho acabem aqui com as palavras de um outro, 

próximo. 

 

Não basta o reconhecimento da alteridade; este ato de respeito se 

ordena ao aprendizado dos valores dos outros, ao desenvolvimento da 

reciprocidade (troca mútua de experiências e saberes) e 

complementaridade mútua. Nenhuma cultura expressa a totalidade do 

potencial criativo humano. Por isso, uma cultura pode completar a outra. 

Todas juntas mostram a versatilidade do mistério do ser humano e as 

distintas formas de realizarmos nossa humanidade. Por isso, cada 

cultura representa uma riqueza inestimável (língua, filosofia, religião, 
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artes, técnicas, numa palavra, as forma de habitar o mundo, seja as 

culturas singelas da Amazônia ou as culturas assim chamadas modernas 

científico-técnicas9.  

 

E por isso a educação. Por isso a troca de saberes que as pessoas realizam 

quando se encontram na educação. Pis a educação não é um poder e nem uma 

instituição social. Como a praça de uma cidade - Sócrates terá sido o primeiro a descobrir 

isto? – ela é um contexto, um lugar cultural, um cenário onde pessoas se aproxima e 

interagem para inter-trocar reciprocamente o que sabem. Isto e, o que são.  

Por isso sem cessar, da tenra infância ao outono da velhice  vivemos a vida 

envolvidos da indispensável vocação de nos ensinar-e-aprender. Lei do destino, que 

todos se aprendam! Escreveu um dia Holderlin, o poeta. Não para acumular saberes, 

como as nossas máquinas eletrônicas podem fazer por nós. Não para instrumentalmente 

nos capacitarmos especializada e competitivamente para o exercício em que tanto mais 

se sabe quanto menos se pensa e reflete, como  haverão de realizar um dia os robôs que 

saberemos construir com as matérias da natureza e os vôos do espírito de nossas 

mentes. E nós os construiremos quando aprendermos a nunca sermos como eles, mas o 

seu exato oposto.  

Por isso a educação, para que também e essencialmente através dela, estejamos 

sempre participando de círculos de perenes comunidades aprendentes.  Para que 

estejamos juntos e dialogicamente vivendo em nós e entre nós a grande aventura do ser 

humano:  saber compreender e, compreendendo sem algo um dia não sabido e 

compreendido, podermos nos alçar a círculos de símbolos, de saberes, de sentidos, de 

significados, e de sociabilidades cada vez mais amplos e densos e, por isso mesmo, cada 

vez mais efêmeros e transformáveis.  

Compreendemos quando fazemos parte do que é compreendido. Mas, será que 

círculos espirituais e sociais daqueles que compreendem valem alguma coisa se este “a 

mais” de compreensão - de consciência, portanto – não servir apenas compreender  

mundo, mas também a transforma-lo?  Para que um dia, e daí para frente, além de ser 

mais  solidariamente compreendido e compreensível, ele seja também mais justo e 

igualitário, livre e  feliz.  

                                                 
9
 Leonardo Boff, Ecologia, mundialização, espiritualidade, publicado pela editora Ática, de São Paulo, em 

1993. Está na página 130. 
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Na citação de Leonardo Boff acima substitua “cultura” por “pessoa” e observe que 

o que vale para uma, vale para outra. Depois, substitua “pessoa”  pelo seu nome ou pelo 

meu, e voe e eu veremos que o que vale para “ela’, vale também para  nós. 

 

 


