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Os quadros com textos estão nessa apresentação, para serem lidos 
depois, quando vocês acessarem a gravação dessa apresentação.

Meu Foco é apontar como a filosofia e a educação podem contribuir 
para lidarmos nas crises sociais com mais :

• RESPONSABILIDADE na conduta
• LEALDADE na intrepidez das ações
• ÉTICA na postura leal
• CUIDADO  no bom senso 
• AMOROSIDADE ao estar junto

Minha contribuição está amparada na
Filosofia, para desafiar reflexões.

Grandes realizações da ciência brotaram
de perguntas geradas na cadeira de
balanço do filósofo em sua biblioteca.

Site: profjacob.com.br



O quadro que segue, apresenta um esquema sequencial, que aponta cinco círculos concêntricos
que apontam para um encadeamento teórico, que se propõe a instrumentalizar as reflexões
referentes ao debate a que nos propomos, como ação reflexiva junto aos docentes, mestrandos e
público em geral do PROFCIAMB ao tratar de Cotidiano, Cultura e Ambiente em Tempos de
Pandemia: Planetaridade, Mundialidade, e Internacionalidade na perspectiva da Ética como
foco das Ciências Ambientais.

Entendemos que é papel da Universidade Pública, na área das Ciências Humanas gerar meios e
recursos que substanciem práticas necessárias para lidar com os desafios postos pela quarentena
e pela realidade sanitária e política que enfrentamos no Brasil e no mundo.

Temos, que à Filosofia, não cabe a geração de respostas para os problemas, mas é seu papel
fundamental e prioritário gerar meios, que substancie debates e formule questões, pois se deve
considerar que de muitas questões geradas no seio da Filosofia, a Ciência se viu desafiada a
buscar respostas criativas e inovadoras.

Assim espera-se que esse material contribua efetivamente para a geração de questões que
possam animar debates junto aos integrantes dessa rede, cujo tema referencial trata das Ciências
Ambientais, buscando debater aspectos filosóficos, antropológicos, sociológicos, artísticos,
culturais e científicos, referentes e relacionados à Emancipação da Vida em nosso Planeta.
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POLÍTICA É A CONSCIÊNCIA, O 
DEBATE E A RESPONSABILIDADE 
ASSUMIDA FRENTE ÀS FORÇAS E 
PODERES A QUE ESTAMOS 
EXPOSTOS E QUE EXERCEMOS

ALIMENTO,
ABRIGO,
OCUPAÇÃO, 
PARTILHA, 
AFETO, 
CUIDADO,
PERTENCIMENTO 
ESPIRITUALIDADE

ÉTICA É A RADICALIDADE DAS 
AÇÕES HUMANAS A FAVOR 
DA VIDA e MORAL É A 
RADICALIDADE DAS AÇÕES A 
FAVOR DO CONTRATO SOCIAL

ESTÉTICA COMO O BELO PORQUE 
TEM GRAÇA E DIGNIDADE E É 
SURPREENDENTE E INUSITADO
PARA ALCANÇAR O SUBLIME

ÉTICA/ETHOS
Ser sublime

MORAL
Ser social

JUSTIÇA
lealdade



Que compreensão se tem da relação planeta, mundo, e internacionalização para lidar com aspectos 
que desafiam a vida... 

... ao se considerar uma dinâmica de complexificação social,

... sem um embasamento conceitual que contribua para identificar, como a cultura e consciência de 
pertencimento, contribuem para a perspectiva de responsabilização frente ao que gera e promove vida.

Se a vida é um direito de todos, apesar de ser mais legalizada (direito e
moral), do que legitimada (justiça e ética), quais são as ações que
devemos assumir para lidar com os desafios atuais?

O Justo implica na partilha de tudo para todos e o legal atende a quem?

Como fazer com que a internacionalização referenciada na ética, seja
mais referenciada que a globalização referenciada na moral?

Como a internacionalização pode intervir como agente de cooperação
planetária no sentido de promover ruptura de fronteiras?



Habermas coloca cultura e ambiente, como aspectos que se
apresentam como criações e percepções humanas e por isso
altamente dialéticas.

Leonardo Boff aponta que há um descuido e um descaso pela
coisa pública, para com os pobres e marginalizados da
humanidade. Para os pobres, são organizadas políticas pobres.
Estes, já flagelados pela fome crônica, mal sobreviventes da
tribulação de mil doenças outrora erradicadas, mas que
atualmente os aflige com redobrada virulência, a eles, aos
pobres, resta um premeditado abandono da reverência,
indispensável para cuidar da vida.

A fenomenologia Schiller-Goethiana apresenta a ciência como processo de metamorfose do pesquisador
organizando-a a partir do Steigerung com três aspectos fundamentais para a ação investigativa, ou seja:
• A Intensificação como o aprofundamento do desejo e do foco interessado pelo tratado;

• A sensibilização como a capacidade de ampliar a interação entre os integrantes do processo e a
percepção de aspectos não visíveis e subjetivos;

• O ritmo como ponto referencial na ação, ao estabelecer a cadência, o estilo e a conotação da
mobilidade que envolve o tema, as circunstâncias e as intencionalidades do processo investigativo.



TRÊS ASPECTOS REFERENCIAIS PARA LIDAR COM A VIDA:
- ESTÉTICA NA PERSPECTIVA DA INTERNACIONALIZAÇÃO;
- ÉTICA E RESPONSABILIZAÇÃO;
- MAIS LEALDADE E MENOS LEGALIDADE PARA ROMPER FRONTEIRAS

Estas três questões nos remetem a pensar em que medida a tecnicização que acompanha os modelos
matemáticos, informáticos e midiáticos se configuram, como agentes de mediação a favor da Emancipação
da Vida em tempos de Pandemia, buscando formas de mudança psico social referendada na liberdade.
Liberdade que representa o direito e a oportunidade da responsabilização.

Qual o lugar e o tempo para a expansão do pensamento crítico e criativo para instigar dúvidas e suspeitas
que apontem para novos e velhos procedimentos em que a afetividade e a amorosidade se mostrem
prevalentes, de forma a perguntar, em que medida a elaboração requintada dos dados oferecem
legitimidade e segurança para que as ações sejam seguras na perspectiva da afetividade e amorosidade?

Qual o lugar reservado para o humano que ri e que chora frente a uma tecnicização amparada em legalidade 
que endurece e embrutece os sentimentos, impedindo e dificultando as necessárias indignações. 

É importante e imprescindível fazer com que a tecnicização amplie a humanização e a sensibilização dos
humanos para a dimensão de humanidade medida pela patilha e o sublime?

A filosofia, e as demais elementos do conhecimento das humanidades devem ser elementos de mediação
para o alvo e o desenvolvimento dos dados reconhecidos como recortes de dada realidade.

EM TERMOS DE TECNOLOGIA, POR QUE AINDA EXISTE UM ALTO POTENCIAL DE RESIDENCIAS SEM SANEAMENTO????



Referenciado em Jürgen Habermas apontamos que EDUCAR É PROMOVER 

VIVÊNCIA COGNITIVA, NORMATIVA, ESTÉTICA, ÉTICA E TANTAS MAIS, QUANTAS FOREM 
AS POSSIBILIDADES DA PESSOA SE PERCEBER E SE MANIFESTAR 

COMO SER VIVO, A FAVOR DA VIDA COM DIGNIDADE.

Para Friedrich Schiller, EDUCAR É VIVENCIAR A DIMENSÃO DO SUBLIME

EMANCIPAÇÃO, (MÜNDIGSLICHTKEIT), 

... É MAIORIDADE ILUMINADA/LUMINOSA

... É ILUMINAÇÃO COMO MAIORIDADE

SEJAMOS FRATERNOS, FELIZES E AMOROSOS PAZ E BEM

TRÊS ASPECTOS REFERENCIAIS PARA LIDAR COM A VIDA:
ESTÉTICA NA PERSPECTIVA DA INTERNACIONALIZAÇÃO;
ÉTICA E RESPONSABILIZAÇÃO;
MAIS LEALDADE E MENOS LEGALIDADE PARA ROMPER FRONTEIRAS



Como recado final para debate aponto alguns conceitos e algumas perguntas:
• Emancipação (MÜNDIGSLICHTKEIT) é algo como maioridade iluminada ou maioridade luminosa

que irradia luz.

• Cosmovisão (WELTANSSCHAUNG) é um olhar para dentro do mundo, da cultura, da comunidade e
para dentro de si.

• Competências como capacidade criteriosa para julgar com base na razão

• Graça (GNADE) ter quem faça por mim, o que não consigo fazer por mim.

Assim qual o desafio filosófico que a Pandemia nos oferece quanto à Emancipação, à Cosmovisão, à
Competência e à Graça?

Conseguimos equacionar esse desafio com base na percepção: de emancipação, como nos tornarmos mais
iluminados e menos obscuros; de olhar para dentro, e não apenas com quem admira paisagens; de julgar,
com base numa racionalidade e de crer que alguém pode fazer por você, mas que você não consegue fazer
por ti?

Como será a Educação e o Ensino depois da Pandemia, quanto à Emancipação da vida, à Cosmovisão, às
Competências e quanto à Graça?



CREDITOS:
Texto e organização da apresentação Prof. Dr. Ernesto Jacob Keim
Imagem do quadro 1, 3 e 4,  flores do Jardim Botânico de Buenos Aires.
Imagem do quadro 5  rosa em Guaratuba PR.
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