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É  belo quando tem 
graça e dignidade  e 
quando é surpreendente e 

e  inusitado. 
F. Schiller



ENSINEI    A   VOAR

APONTEI   O  INFINITO   E   O   ETERNO

...NÃO    VOLTARÃO...

Ernesto Jacob Keim





QUAL A RELAÇÃO DESSAS IMAGENS COM 
AS  QUESTÕES  AMBIENTAIS E COM A 

VIDA PLANETÁRIA?

QUAL A RELAÇÃO DA FILOSOFIA E DA ARTE COM A 
ESCOLARIZAÇÃO?

ESCOLARIZAÇÃO É SINÔNIMO DE 
EDUCAÇÃO?



Botero: Escultor colombiano que rompeu com a postura de repetir as 

proporções reais em suas representações , como forma de criar uma nova 
abordagem nas perspectivas, para valorizar o que é rejeitado pelo 
contexto de consumo eurocêntrico, portanto colonialista e colonizador. A 
estética assumida por Botero mostra que o belo, conforme Schiller é o que 
tem graça, dignidade e é surpreendente e inusitado.   

Tapeçaria que decora a sala de recepção e trabalho do centro de 

Direitos Humanos de Petrópolis e se caracteriza como o local de trabalho 
público de Leonardo Boff. Ela foi tecida e bordada por mulheres que 
moram em um local que se urbanizou a partir das ações humanizadoras 
coordenadas por esse ícone da humanização e do Bem Viver. Ela 
representa os passos da Divina Comédia de Dante Alighieri na qual o 
inferno está representado pelos pés e o céu está sintonizado na cabeça. 
Ela traz também a mística de São Francisco de Assis como agente cristão 
que se refere à responsabilidade dos humanos com a vida 



ALGUNS APONTAMENTOS INICIAIS

Educação Ambiental , significa que devemos educar o ambiente para 
tolerar e aceitar as agressões que a ele impomos, por isso defendo a posição 

de utilizarmos o título EDUCAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO HUMANA .

A seguir apresento um suporte teórico para fundamentar um debate que 
diferencia educação de escolarização para que se tenha claro que educação 
é um conceito e uma atribuição essencialmente humana, por isso muito 
mais abrangente que escolarização a qual se caracteriza como 
institucionalização e controle da educação. 
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EDUCAÇÃO E  ESCOLARIZAÇÃO



Escola Escola de

Bancária Emancipação

Formação alienada

Formação crítica

Treinamento –
processo tecnicista/produtivista de
repetição alienada de posturas e 
procedimentos conforme interesses
pré-estabelecidas. 

Ensino Aprendizagem –

processo metodológico que propaga, 

modifica e amplia conhecimentos

Formação –

busca pela interação/superação com

com as tensões-conflitos e equivalências

de matriz filosófica ontológico-histórica 

com foco na raiz

EDUCAÇÃO



LINGUAGEM E EMANCIPAÇÃO HUMANA



BALBUCEAR

PALAVRAS  SOLTAS

FRASES  SEM ARGUMENTOS

SUSPEITAS  DEFENSÁVEIS

ARGUMENTOS CONSOLIDADOS

CONHECIMENTO INOVADOR

SILÊNCIO  AUTÊNTICO

sujeito silencioso, contemplativo movido pelos paradigmas

da ciência e da filosofia, geradores de autonomia e libertação.  

SILÊNCIO  INAUTÊNTICO

sujeito silenciado movido pelo senso comum
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TRANSITIVIDADE 
MOVIMENTOS-MUDANÇAS



Reflexões e contradições desse teorema quanto à 

postura anti-colonial 

Numa primeira observação pode-se dizer que o 

quarto quadrante contempla os iluminados pela 

academia. Isto é verdade?

Em que medida os trabalhadores braçais estão 

representados no quarto quadrante e os 

intelectuais e graduados pela academia estão 

no primeiro quadrante?



EDUCAÇÃO E CIÊNCIA NOS 

PRIMEIROS ANOS
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METODOLOGIA CIENTÍFICA





Espiral do método científico



A CIÊNCIA E A ARTE POSSUEM UM STATUS RECONHECIDO EM NOSSO 
CONTEXTO CIVILIZATÓRIO, MAS COMO ESSES PROCESSOS OCORREM NO 

CONTEXTO QUE CONSTITUI O HUMANO NA SUA PERSPECTIVA 
ONTOLÓGICA  E  BIOLÓGICA ?

Os neurocientistas e biólogos insistem que é no cérebro que arte e 
ciência se manifestam como processos mediados pelos neurônios. 

Mas neurônios são movidos por energia eletro-química e na 
perspectiva quântica essa energia é muito lenta para promover a 

sutileza das emoções que perpassam a arte e a ciência. 

As teorias quântica, do caos, da complexidade, da relatividade e do acaso 
desafiam os neurocientistas e os biólogos apontando que o humano é 
mais que estrutura biológica. Elas apontam para dimensões  de 
materialidade, de imaterialidade e de transmaterialidade para inserir o 
humano na perspectiva do cosmo,  das emoções e dos sentimentos.



ABORDAGEM  FENOMENOLÓGICA  DA 

PESQUISA  CIENTÍFICA



O Esquema/teorema  que segue tem o propósito de 
mostrar a dinâmica fenomenológica da pesquisa e da 
educação trans, inter e disciplinar escolar e não 
escolar.

A abordagem fenomenológica apresentada nesse 
teorema reflete a fenomenologia  desenvolvida a 
partir da obra científica e filosófica de Johann 
Goethe,  tendo por base o trabalho pós-doutoral de 
Jonas Bach Jr.

A leitura pode ser realizada do centro para as bordas 
ou vce-versa.



COSMO

PLANETA

LOCAL

VIDA DESCRITA

abord. empírico-analítica

VIDA HISTORICIZADA

abordagem crítica

VIDA EMANCIPADA

Abordagem fenomenológica

VIDA SENTIDA

abordagem hermenêutica
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Morfologia

Fisiologia

Anatomia
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espacial 
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Cosmovisão

Transcendência

Metamorfose

Consciência 

temporal 

(eterno)

SER HUMANO PESQUISADOR/ESTUDIOSO

SER HUMANO INTERIORIZADO/CONTEMPLATIVO

ESPAÇO/TEMPO/CONHECIMENTO, ESTABELECIDOS E DEFINIDOS

(topos/cronos/sofia - utopia/ucronia/usofia)

SER INERENTE 
(registros arquivados)

SER IMANENTE

(transcendência)

(infinito/eterno/sabedoria – utopia/ucronia/usofia)

TEMPO/ESPAÇO/CONHECIMENTO, SENTIDOS E INTUÍDOS

ABORDAGEM
FENOMENOLÓGICA  
DA PESQUISA 

Ernesto Jacob Keim
Jonas Bach

Janeiro 2015

VIDA - MATERIALIDADE

VIDA - IMATERIALIDADE

TRANSITIVIDADE TRANSITIVIDADE



Como postura pessoal o pesquisador deve...
...estimular com suas percepções, as intuições e argumentos mentais.
...assumir postura de permanente processo de humanização como processo 
permanente de intensificação e aprimoramento,
...buscar em seus registros internos os meios para interagir com as percepções 
alcançadas com a observação externa.
...valorizar e estimular a abstração e a intuição
...olhar para dentro de si e se reconhecer em processo de metamorfose.
...se incorporar ao processo reconhecendo sua dinamicidade e pluralidade, mediado 
pela intensificação (Steigerum)
...olhar para dentro de si para mergulhar e se integrar intimamente com o que é 
pesquisado.
...exercitar a serenidade e assumir postura inclusiva, espontânea e persistente.
...compreender o ato de observar como percepção acurada e contextualizada dos 
agentes relacionados com o tema.
...desenvolver o refinamento dos sentidos, considerando as estruturas biológicas e 
as estruturas de percepção subjetiva.



Como procedimentos investigativos o  pesquisador deve...
...promover descrição que identifique o ritmo como o objeto observado se 
modifica/metamorfoseia no tempo, no espaço e nos conhecimentos.
...observar e descrever marcas e sinais que transcendam o que é percebido por suas 
modalidades sensoriais.
...buscar os ritmos e movimentos do que é investigado em seu contexto próprio para 
compreender as aparências e potências que lhe são inerentes.
...considerar durante todo o processo investigativo a relação e interação existente 
entre tempo, espaço e conhecimento.
...identificar aspectos originários de cultura e cosmovisão, bem como a história e 
contexto do tema em estudo.
...identificar relação simbiótica de tempo, espaço e conhecimento, considerando a 
diversidade de significações.
...considerar o tempo como espiral tendo passado, presente e futuro.
...considerar as perspectivas de temporalidade caracterizadas como Sucessão, 
Simultaneidade, Espontaneidade e Permanência.
...caracterizar a metamorfose do que é investigado e do pesquisador como decorrência 
de tempo, espaço e conhecimento, constituintes da realidade e do contexto onde se 
encontram; 



Como responsabilidade investigativa o pesquisador deve...
...reconhecer tempo, espaço e conhecimento como concepções que regem os 
ritmos. 
...compreender que o foco da investigação se amplia de forma infinita e 
ininterrupta.
...valorizar a fenomenologia como postura que não visa conclusão ou resposta 
definitiva ao que é investigado.
...reconhecer como inerente ao processo os sentimentos e intuições 
contextualizados com os sentidos e a realidade.
...considerar o potencial comunicativo das palavras como meio de diversidade, 
política e ideológica.
...considerar as implicações sobre a vida e sobre a sociedade do que está em 
estudo.
...considerar a perspectiva estética do processo como tendo graça e dignidade  e 
ser surpreendente e inusitado.
...conceber a investigação como relações de: Unidade (versus) Multiplicidade; 
Verticalidade (versus) Horizontalidade; Expansão (versus) Contração; Sucessivo 
(versus) Simultâneo; Espacial (versus) Temporal; Ausência (versus) Presença; 
Realidade (versus) Possibilidade.
...construir e valorizar intimidade subjetiva juntamente com imagem objetiva do 
que é investigado.
...promover direcionamento da investigação para o que promove dignidade da vida 
e integridade planetária.



Como especificidade do processo investigativo o pesquisador deve...
...interagir o que é investigado com filosofia, sociologia, antropologia, arte e 
cultura
...integrar a dimensão material e objetiva do que é investigado com a dimensão 
imaterial e inserção no cosmos.
...se incorporar ao processo e nele imergir como se ele fosse parte de seu 
contexto vital.
...reconhecer que o processo investigativo se caracteriza como inacabado, 
incompleto e inconcluso.
...valorizar e ampliar a complexidade e as múltiplas abrangências próprias do 
tema.
...assumir a condição de continuidade do processo investigativo integrando-o a 
outros similares, constituindo o conhecimento como um tecido e não como uma 
rede.
...reconhecer e promover a investigação como processo de aprimoramento e de 
metamorfoses.
...estabelecer suspeitas e não hipóteses.
...buscar sempre a dinâmica de interação e não de exclusão.
...promover a intuição e a subjetividade como elementos fundamentais para a 
investigação.



FENOMENOLOGIA   ANDINA   E   A 

EMANCIPAÇÃO   HUMANA 

NA  EDUCAÇÃO  INTERDISCIPLINAR



O esquema apresentado a seguir tem o propósito de
apontar como se dá a inter e a transdisciplinaridade.

A Transdisciplinaridade se caracteriza por meio de
Princípios Essenciais, sendo princípios os aspectos dos
quais não podemos abrir mão. Assim o esquema mostra
oito princípios elaborados de forma conjunta com um
professor indígena do povo Pasto residente na cidade de
Tuqueres na Colômbia

A Interdisciplinaridade se caracteriza pela adoção, no
processo escolar, de organização dos conteúdos com
base em Referenciais Cognitivos representados no
esquema por retângulos brancos, encabeçados por
disciplinas escolares que lhes dão maior abrangência.



ANCESTRALIDADE

Transcendência - tradições 

Espiritualidade - crenças

Conhecimento – certezas???

COSMOS – ETERNO - INFINITO

Eu Sou e Tu És

De onde vim e p/ onde vou

Como somos e como seremos 

SER DE RELAÇÃO 

Materialidade 

Imaterialidade

Transmaterialidade

CONTEXTO CIVILIZATÓRIO

Responsabilidade e ética

Economia e produção

Cosmovisão e cuidado

LIBERTAÇÃO E AUTONOMIA

Propagação e mudanças

Cenários e representações

Metamorfoses

TRAMA CÓSMICA

Interações e trocas 

Cibernética e  semiótica

Reconhecimentos

PARTILHA

Meios de produção

Arte e Vivencia ambiental  

Alimentos e abrigos

LINGUAGENS RELACIONAIS

Grandezas,valores e padrões

Tempos e espaços

Estruturas, formas e funções

Cultura 
Imaterial

Identidade

Comunicação 
e Linguagem Corporeidade

Mãe Terra e o
Ser Humano

Cultura 
Material

Matemáticas Pedagogias

PRINCÍPIOS  ESSENCIAIS  DE  MATRIZ  ANDINA   -- BIEN VIVIR - (EL  SOL  DE  PASTO)

Prof.  Ernesto  Jacob  Keim  e Prof . José  Anibal Cucás Nasner

Educ. do sagrado e filosofiaCiências Sociais

Humanidades

Oficinas manuais e artes

Matemát., historia e geograf Estudos do meio

Teatro e Educ. Física

Ciências naturais

SensibilizaçãoSentimentos

Percepções

Elaborações 

Interações Conhecimentos

Relações. Vitais

Saberes









O SOL DE PASTO está representado pela figura de oito pontas que
representa petróglifos existentes em diferentes locais de grande
altitude na Cordilheira dos Andes.

A figura representa o Sol com oito pontas, as quais caracterizam oito
etapas/fases constituintes do conhecimento de povos originários
dos Andes .

A palavra PASTO se refere ao povo originário, que vive no local onde
estão gravadas muitas dessas marcas.

O movimento de leitura e de interpretação dos dados deste
esquema, é no sentido anti-horário e os quadros apresentam
aspectos característicos de processo transdisciplinar que propomos
para a educação escolar.



Os oito quadros se referem a oito categorias que se caracterizam
como Princípios Essenciais representados pelas duplas: Cultura
Imaterial e Sensibilidade; Identidade e Sentimentos;
Comunicação/Linguagem e Percepções; Cultura Material/
Elaborações e Construções; Matemáticas e Interações; Pedagogias
e Conhecimentos; Mãe Terra e Conhecimentos; Corporeidade e
Saberes.

Cada um desses oito Princípios Essenciais, tem um quadro com
Referenciais Cognitivos e Relacionais e trazem na parte superior
uma proposta de disciplina que os contempla como meio de
proposição cognitiva para viabilizar interação.

No centro se tem a marca da pessoa humana que se situa num
contexto de complexidade espiral e de interação da linha do
tempo horizontal e vertical que se caracterizam por duas espirais
com sentidos invertidos e contrários. O futuro está nas costas da
pessoa e o passado à sua frente.



Essa imagem como 
representação 

histórica da 
realidade 

educacional tem 
algo a nos dizer?



EDUCAÇÃO  DA  EMANCIPAÇÃO  HUMANA
(Educação Ambiental)



O QUE SIGNIFICA DE FATO “EDUCAÇÃO AMBIENTAL”????

• Será educar o ambiente a ser tolerante com nossas mazelas?

• É normal e não histórico o que acontece com a qualidade da vida 
em nosso planeta? 

• A expressão “conservação do meio ambiente” significa conservar 
um ambiente poluído? O que de fato significa sustentabilidade? 

• Sustentabilidade de quem e para quem?

• Educação ambiental implica em debater o que é política, o que é 
economia, o que é classse social e o que são valores, como valor 
de uso e valor de troca, o que é acumulação e partilha, o que é 
responsabilidade e compromisso. O professor sabe o que é isso? 

Entendo que deveríamos utilizar a expressão 
EDUCAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO HUMANA.



Uma Proposta para mediar a EDUCAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO HUMANA:
1. Caracterizar o tempo e o espaço como eternidade e infinito e apontar a 

responsabilidade como sendo algo mais abrangente que o compromisso. 
Reponsabilidade é um atributo pessoal e compromisso está vinculado a algo 
institucional.

2. Estabelecer a historicidade a que os ambientes planetários foram, são e serão 
submetidos pela ação e vontade humana.  Levantar quem ocupava esse 
ambiente no passado, quais eram suas crenças e relações com os ambientes. 
Relacionar os ambientes com os modos de produção e as motivações com que 
a sociedade humana  se organizou e se organiza em diferentes épocas.

3. Apontar em que medida a ocupação dos ambientes terrestres se deram numa 
perspectiva de valorizar as pessoas individual ou coletivamente, favorecendo a 
partilha ou a acumulação individualista.

4. Debater a postura humana na relação com a Mãe Terra referenciada na 
conscientização de sua responsabilidade ou em postura alienada, a fim de 
superar a relação amparada na ingenuidade e em procedimento romântico. 

Ou seja: quem é o humano que atuou e atua junto ao planeta. Quais seus 
verdadeiros propósitos nessa relação. O que pode ser feito para reverter a 
dinânica de morte que está posta para o planeta?



Princípios Eco-Vitais

ALIMENTO com dignidade no atual estado mediado pela educação 
por um trabalho amparado na justiça e não apenas no direito.
ABRIGO com dignidade no atual estado mediado pela educação por 
um trabalho amparado na justiça e não apenas no direito.
OCUPAÇÃO com dignidade no atual estado mediado pela educação 
por um trabalho amparado na justiça e não apenas no direito. 
AFETO com dignidade no atual estado mediado pela educação por um 
trabalho amparado na justiça e não apenas no direito.
PARTILHA com dignidade no atual estado mediado pela educação por 
um trabalho amparado na justiça e não apenas no direito.
CUIDADO com dignidade no atual estado mediado pela educação por 
um trabalho amparado na justiça e não apenas no direito.
TRANSCENDÊNCIA com dignidade no atual estado mediado pela 
educação por um trabalho amparado na justiça e não apenas no 
direito.



EDUCAÇÃO  E  CONTEXTO  SOCIAL



O QUE SIGNIFICA EDUCAÇÃO EM NOSSA SOCIEDADE?

A educação, como processo pedagógico sistematizado de
intervenção na dinâmica da vida social, se caracteriza como
mediação básica da vida social das comunidades humanas,
amparada em abordagem filosófico-educacional que leva em
consideração o que a ciência faz da educação. Nesse contexto o
pensar filosófico não parte de referências abstratas e idealizadas,
aprioristicamente colocadas, mas sim da própria realidade de seu
objeto, conforme Antônio Joaquim Severino (2010).

Octavio Ianni (1998:28) afirma que, o que está em causa pela
Educação amparada pelo estado liberal “é a busca de maior e
crescente produtividade, competitividade e lucratividade, tendo em
conta mercados nacionais, regionais e mundiais. Daí a impressão de
que o mundo se transforma no território de uma vasta e complexa
fábrica global e, ao mesmo tempo, em shopping center e
disneylândia global".



Esse modo de ver e existir atua, de matriz neoliberal, com suas
decorrências e expressões no plano cultural, exacerba o
individualismo, o produtivismo e o consumismo, da indústria
cultural e da mercadorização dos bens simbólicos e não
instaura ações de autonomia e libertação.

Partindo dessas reflexões adotamos como referencial de educação para a
análise a que propõe essa atividade pedagógico-didática, apresento a
concepção que segue:

Educação como busca contínua de interação/superação, em
conformidade com o inédito viável, considerando as tensões
decorrentes dos conflitos existenciais e transcendentais,
inerentes ao contexto pós-moderno multireferencial a que
estamos submetidos. É processo cultural de matriz ontológica
que constrói discernimento historicizado e político, por isso
crítico, a partir e em torno da raiz. (Keim, 2011)



COMO ESSA CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO SE RELACIONA COM
ESTADO E TRABALHO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL?

Educação como busca contínua de interação/superação, ... 

A educação como ação eminentemente humana teve início com a
descoberta de como controlar a natureza, domesticando animais e
vegetais para seu sustento. Ai se dá o começo do trabalho
consciente e do estado de controle, ao delimitar a natureza dos
entes planetários e dos território para o cultivo propagado e
afirmado por meio de processo educativo.

ATUALMENTE, a educação se caracteriza como ente social mediado
fundamentalmente por instâncias governamentais e midiáticas,
controlados indiretamente pelo estado, mas que coloca o trabalho
como ação alienada mais como valor de troca do que de uso, sem
viabilizar interação e possível superação do que gera miséria e
marginalização.



Educação como busca contínua de interação/superação, em conformidade
com o inédito viável, ...

Os desafios postos pela necessidade de produzir cada vez mais,
estimula e estimulou na história brasileira a organização cada vez
mais requintada das relações de poder, portanto do estado, para
ampliar e controlar. formas de troca e manejos, buscando novos
meios de interação ao assumir a educação como agente político,
que maneja forças e poderes para controlar e também inovar e
criar.

ATUALMENTE, o contexto de massificação estabelecido pela
indústria cultural, desafia a educação frente aos modernos
artifícios e equipamentos eletrônicos, para pensar trabalho e
organização de estado que acompanhe essa ampliação mutante
voltada fundamentalmente para o mercado internacional de
matriz monopolizadora. Nessas circunstâncias é um desafio
pensar no inédito viável.



Educação como busca contínua de interação/superação, em conformidade

com o inédito viável, considerando as tensões decorrentes dos
conflitos existenciais e transcendentais, ...

As tensões decorrentes das necessidades postas e impostas pelos
ambientes como resposta às agressões sofridas por milênios desafia a
capacidade de interação do humano (trabalho) que sente limitadas as
possibilidades de organizar reações (estado) sem contudo reduzir por
meio da educação a postura competitiva e individualista geradora
dessas tensões.

ATUALMENTE, apesar de ações e reações de diversas naturezas, os
grandes problemas que afligem a humanidade continuam
descontrolados frente às frágeis ações de enfrentamento adotadas
pelas instâncias estatais e no contexto da educação o trabalho com sua
histórica precarização e limitação conceitual em como a amedrontada
e controlada abordagem dos problemas mais abrangentes, somado à
dinâmica corporativista que permeia as instâncias de formação,
caracterizam um fortalecimento das tensões que se camuflam como
diferentes fetichizações e reificações.



Educação como busca contínua de interação/superação, em conformidade com o
inédito viável, considerando as tensões decorrentes dos conflitos existenciais e

transcendentais, inerentes ao contexto de modernidade multireferencial
a que estamos submetidos. ...

A modernidade se manifesta com base principalmente na dinâmica
liberal por meio da qual a competitividade e o individualismo se
ampliaram tanto nas instâncias de governo, do trabalho quanto nas da
educação, promovendo um contexto de progresso ilusório por meio do
qual se vive na esperança de alcançar para todos, um estado de bem
estar e fartura, o que vai em sentido contrário ao que é realizado
efetivamente.

ATUALMENTE, o estado se vê atrelado a essa matriz histórica por meio
de processo financeiro e econômico de alcance mundial por meio do
qual os estados ficam reféns desse processo excludente e limitador e
como decorrência o trabalho e a educação cada vez ficam mais
precarizados, cabendo todavia, à educação a possibilidade de
promover movimentos de ruptura dessa lógica que promove miséria e
marginalização,



Educação como busca contínua de interação/superação, em conformidade com o
inédito viável, considerando as tensões decorrentes dos conflitos existenciais e
transcendentais, inerentes ao contexto pós-moderno multireferencial a que

estamos submetidos. É processo cultural de matriz ontológica que
constrói discernimento historicizado e político, ...

Nesse item, cabe destacar que a cultura que permeia o contexto de
vida apresentada como civilizada se mostra mais como barbárie na
medida em que privilegia corporações e grupos distintos ao nível do
estado, do trabalho e da educação de tal forma que as dificuldades são
naturalizadas e não historicizadas, o individualismo não é contraposto
pelo coletivismo e a alienação não é confrontada pela conscientização.

ATUALMENTE, esse perfil se mantém e se agrava pelo fato de que as
dimensões ontológicas apesar de serem um pouco mais referenciadas
na literatura e nas pesquisas sociais e educacionais, para referendar
governos, trabalho e educação mais voltada para a natureza humana,
são muito tímidas para enfrentar a hegemonia da verdade, da certeza
e do rigor positivista que anula a subjetividade necessária para a
ampliação da ciência como meio de emancipação da vida.



Educação como busca contínua de interação/superação, em conformidade com o
inédito viável, considerando as tensões decorrentes dos conflitos existenciais e
transcendentais, inerentes ao contexto pós-moderno multireferencial a que estamos
submetidos. É processo cultural de matriz ontológica que constrói discernimento

historicizado e político, por isso crítico, a partir e em torno da raiz.

Se tem nesse item a criticidade e a referência à raiz, sendo que essas
palavras nos remetem a compreender a criticidade como a capacidade de
argumentar com posições confiáveis e balizadas nos debates que
envolvem relações de poder, portanto de estado de trabalho e de
educação, bem como ir à raiz, isto é, ir às bases conceituais e às origens
dos aspectos que interagem com a vida social, pessoal e planetária, o que
historicamente foi e é marginalizado.

ATUALMENTE, se tem no Brasil reações ao adotar ações de estado e de
trabalho, voltados para a compreensão crítica da raiz de nossa histórica
condição de miserabilidade humana, promovendo por meio da educação
meios de revitalização dos desumanizados desenvolvendo programas
como FUNDEB e os diversos processos de financiamento e bolsas que
ampliam a capacidade de inserção de pessoas historicamente alijadas de
cursos universitários



Essa proposição referenda o fato de a relação entre ESTADO,
EDUCAÇÃO E TRABALHO ser mediada por diferentes agentes que se
consolidam historicamente como Política, como Ética, como Moral e
como Estética para caracterizar o que é justo e de direito à vida.
Assim, se tem:
• POLÍTICA como o debate em torno da consciência, do debate e das 

ações que se promove a partir das forças e poderes que se sofre e 
que se exerce.

• ÉTICA amparada no ETHOS (esteio que sustenta armada a lona da 
barraca), se caracteriza como a radicalidade a favor da vida.

• MORAL amparada no MORALIS (regras para o comportamento na 
sociedade) que se caracteriza como a radicalidade a favor da 
sociedade e eus princípios e contratos.

• ESTÉTICA como a dimensão da ação humana constituída por meio 
da graça e da dignidade e também por ser surpreendente e 
inusitada conforme Schiller. (Keim 2012)



EDUCAÇÃO EM LUCKÁCS E FREIRE



Power point LUCKÁSC E FREIRE

para debater teoria crítica e educação



A EDUCAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO DA VIDA COMO 
PROCESSO TRANS E INTER E DISCIPLINAR



TRANSDISCIPLINARIDADE,  INTERDISCIPLINARIDADE  E  
DISCIPLINARIDADE

Uma alternativa educativa para ressignificar a dinâmica 
escolar.

A Insurreição está na ruptura dos dualismos considernado
que por exemplo: 

entre o OBJETIVO e o SUBJETIVO se tem o TRANSITIVO

entre o MATERIAL e o IMATERIAL se tem o TRANSMATERIAL

entre o ENSINO e a APRENDIZAGEM se tem a EDUCAÇÃO.



Na perspectiva de pensar a ação humana como algo que favoreça a 
vida, apontamos os princípios ECO-VITAIS como alternativa de 
partilha e relação humana a favor da emancipação da vida.

Essa perspectiva mostra que os debates que tratam da relação dos 
humanos com o planeta, devem se referenciar no debate das relações em 
classes e na reflexão como se dá a partilha dos bens próprios do planeta e 
dos que foram desenvolvidos pelos humanos.

O debate referente às questões da vida devem se dar na perspectiva da 
cultura e da civilização, sendo fundamental estabelecer qual a comovisão
que perpassa cada grupo social e como as relações humanas, sociias e 
ambientais se amparam:
• na HISTORICIZAÇÃO e não na NATURALIZAÇÃO,

• na COLETIVIZAÇÃO  e não no INDIVIDUALISMO,

• na CONSCIENTIZAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES e não na ALIENAÇÃO, 
amparada na ingenuidade e no perfil romântico   



Transdisciplinaridade   Interdisciplinaridade    
Disciplinaridade



Toda educação escolar é TRANS, INTER E DISCIPLINAR.

Pensar esses três aspectos de forma separada é negar que a educação
se caracteriza como processo que tem a finalidade de romper com a
prática viciada de negar a dinâmica de fragmentação a que estamos
submetidos. Pensar Trans, inter e disciplinaridade separadamente é
fazer o jogo da fragmentação.

Por isso ao iniciarmos essa abordagem pedagógico-didática o fazemos
para evidenciar a necessidade de debatermos as causas de nosso
contexto civilizatório se sustentar na fragmentação e não na totalidade
que não pode ser vista como finalização mas como meio de expressar o
eterno e o infinito.



Fragmentar os conhecimentos em disciplinar, cursos, abordagens, linhas,
etc. se caracteriza como processo de dominação na medida em que
impede a percepção de todo o contexto de poder que envolve os
conhecimentos que a humanidade conseguiu gerar e formular. Demos
sempre lembrar que a fragmentação é um processo ideológico, por isso
tem autor e local, por isso histórica para defender interesses e posições
que não se mostram por se reconhecerem voltadas para garantir
privilégios e posições particulares.

O foco do conhecimento e portanto da educação deve a nosso ver, ser
direcionado a favor da vida com dignidade, numa perspectiva de
emancipação humana e de valorização da complexidade que caracteriza a
Pachamama (Mãe Terra).



Devemos buscar a compreensão da complexidade que caracteriza a
vida e o cosmos. Nesse sentido se tem em Luckács que O Ser Social é
um complexo de complexos, matizado pelo trabalho. Essa perspectiva
ontológica mostra por que o trabalho deve sempre ser considerado
como algo absolutamente inerente ao que humaniza o humano como
ser social e portanto integrante da grande comunidade Pacha Mama.

Assim, se tem que a COMPLEXIFICAÇÃO é uma condição fundamental 
para que se compreenda o que vem a ser um HUMANO e por isso a 

educação deve ter um foco referencial nessa perspectiva.





A Transdisciplinaridade escolar se caracteriza como processo de matriz
filosófica e também sociológica crítica ao se considerar que TRANS significa ir
além de, significa estar acima e à frente, por isso adotei nessa construção
teórica que Transdisciplinaridade é uma perspectiva da escolarização,
mediada pela educação. Reveja a conceituação de educação já apresentada.
Ela soa como algo imaterial mas aprofunda a busca de sentido da ação
escolar.

Essa dimensão está a meu ver amparada em Princípios Essenciais, isto é,
Princípios são ações e intenções das quais não podemos abrir mão, portanto
é o que move a intencionalidade da ação escolar. É de natureza filosófica e
também sociológica na perspectiva crítica. Essenciais são aquelas ações que
não podem faltar pois representam o mais significativo do que se pretende.
Essencial é a alma e portanto Princípios Essenciais são os aspectos com os
quais movemos nosso fazer de professor para promover o que desejamos e
acreditamos.

A seguir apresento alguns exemplos de Princípios Essenciais que utilizo em 
minhas ações docentes.



PRINCÍPIOS ESSENCIAIS de Educação
ETHOS que é o esteio e RADIX que é o lado e a raiz, de 
Conhecimento e Vida que mobilizam meu fazer docente.
• Ética e planetarização da responsabilidade cósmica

• Ontologia ancestral, social e multidimensional

• Autonomia e reciprocidade de superação das classes sociais e da 
competitividade, da naturalização e da alienação.

• Libertação referenciada em responsabilidade e afetividade da 
consciência crítica na superação da consciência romântica e alienada.

• Amorosidade amparada em cuidado com sentimento e sensibilização.

• Emocionalidade como estética emancipatória.

• Estética pautada em ação com graça e dignidade e que seja 
surpreendente e inusitada.

• Historicidade como consciência e ação anti colonial.

• Percepção do cosmo e tudo que nele existe como materialidade, 
imaterialidade e transmaterialidade.





A Interdisciplinaridade escolar se caracteriza como processo de matriz
filosófica e também sociológica crítica ao se considerar que INTER
significa estar entre, significa estar junto de diferentes elementos
promovendo sua relação de dependência, por isso adotei nessa
construção teórica que Interdisciplinaridade é uma perspectiva da
escolarização, mediada pela educação. Reveja a conceituação de
educação já apresentada. Ela soa como algo imaterial mas aprofunda a
busca de sentido da ação escolar.

Essa dimensão está a meu ver amparada em Referenciais Cognitivvos,
isto é, Referenciais são ações e intenções com as quais se desenvolvem
processos de conhecimento com dependência conceitual, portanto é o
que move a interação entre os conteúdos escolares. Referenciais
Cognitivos são os aspectos com os quais movemos nosso fazer de
professor de forma que os conhecimentos deixem de ser fragmentados..

A seguir apresento alguns exemplos de Referencias Cognitivos que 
utilizo em minhas ações docentes organizados em diferentes naturezas.



A Interdisciplinaridade  amparada em REFERENCIAIS COGNITIVOS  
(Tempos e Espaços de Ensino)

Na Educação escolar e não Escolar e também  na Educação quando 

se debate a questão ambiental cabe refletir a abrangência dos 

conteúdos na perspectiva interdisciplinar  a partir das seguintes 

“naturezas”:

• Natureza  e implicação filosófica dos conteúdos

• Natureza de abordagem científica dos conteúdos

• Natureza multidimensional

• Natureza de dimensão operacional



Referenciais Cognitivos (Tempos e Espaços de Ensino)
Natureza  e implicação filosófica dos conteúdos
• Concepção cosmo-humana e a interação cérebro-mente com  

materialidade-imaterialidade
• Percepção vivencial na perspectiva das relações como postura 

representacional de natureza...
o substantiva e objetiva como identidade. 
o adjetiva e fenomenal como transitividade.

Natureza de abordagem científica dos conteúdos
• Compreensão multi referencial como abordagem nas perspectivas...

o empírico-analítica (positivismo, funcionalismo e experimentalismo)
o fenomenológica-hermeneutica (Historicismo, fenomenologia,     

etnografia, estruturalismo)
o crítico-analítica (materialismo histórico, materialismo dialético e       

teorias críticas)
o cientifico-contemporânea (teorias do caos, da complexidade, dos      

quanta, da relatividade e do acaso)



Natureza multidimensional
• Dimensão de materialidade (neuronal), imaterialidade (mental) e 

transmaterialidade (cosmológica). 
• Relação de Cognição em contexto de temporalidade (tempo -

eterno), espacialidade (espaço - infinito) e cognição 
(conhecimento)

• Abordagem comunicativa amparada na dinâmica de interação e 
ampliação comunicacional (teorema de Flusser); na concepção de 
comunicação como significação social e contextual (Habermas, 
Luckács e Bakthin).

• Organização temática pautada em Complexos (Pistrack)
• Ênfase intercultural amparada na perspectiva da ancestralidade, 

da cultura, da etnicidade e da alteridade.



Natureza de dimensão operacional

• Metodologia Fenomenológica e Científica

• Sistemática como organização de regras e critérios

• Classificação e medidas como organização estrutural e dimensional

• Composição de Estrutura e Dinâmica de relação dos integrantes do 
complexo de estudo e dos conteúdos entre as demais disciplinas.

• Interação e Vitalidade dos conteúdos envolvidos no complexo na 
perspectiva da
o Transitividade Estrutural
o Transitividade Organizacional
o Transitividade Existencial
o Transitividade Vital
o Transitividade Social



CAMINHOS E POSSIBILIDADES
CAMINHOS E POSSIBILIDADES



SEJAMOS

LINDOS  E 

FELIZES





Poema, Esquemas e Fotografias de Ernesto Jacob Keim
Slide 1 Cerejeira em flor no Jardim Botânico de Curitiba.
Slide 3 Escultura de Botero no Palácio Brenan - Recife PE
Slide 5 Tapeçaria na sala de trabalho de Leonardo Boff, no centro de

direitos humanos em Petrópolis, RJ
Slide 10 Paisagem na Baía de Paranaguá PR
Slide 11 Esquema desenvolvido por Keim em debate no Grupo de Pesquisa

Filosofia e Educação EDUCOGITANS 2002 a 2010.
Slide 12 Frutas Botero, Museu Botero, Bogotá CO.
Slide 13 Esquema desenvolvido a partir do Teorema de Flusser in Keim

& Santos 2012
Slide 15Gato – escultura de Botero, Museu Botero, Bogotá CO.
Slide 16Esquema desenvolvido por Ernesto Jacob Kiem como parte do

doutorado em educação. UNIMEP Piracicaba SP, 1997.
Slide 20 Paisagem na Baía de Paranaguá PR 
Slide 21 Esquema do Método Científico na perspectiva liear positivista, Keim.
Slide 22 Esquema de Método Científico na perspectiva crítica. Keim.
Slide 24 Paisagem em Morretes PR
Slide 2 Infinito. Obra de Vik Muniz. Museu Oscar Niemeyer, Curitiba
Slide 26 Esquema que representa a dinâmica fenomenológica na educação



Slide 27 Camelo. Parque Vila Velha. Paraná

Slide 29 a 32 – Esquema representando trans e interdisciplinaridade construído em 
parceria com professor indígena do povo Pasto na Colômbia
Slide  35 - Imagem presente em livro datado de 1894.
Slide  36- Cocal em exposição no Museu Oscar Niemeyer Curitiba PR
Slide  50 – Casal conversando em Campo Grande  MS
Slide 53 – Paisagem em Morretes PR
Slides 57 e 60 – Mila em sua cama
Slide 64 – Paisagem  próxima à Terra Indígena Laklãnõ – Jose Boiteux SC
Slide 65 – Dama da noite com sua flor que dura apenas uma noite.
Slide 66 Petrópolis RJ – Desastres anunciados
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