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SOBRE A CONJUNTURA 
DA UNIVERSIDADE 
E A FORMAÇÃO DE 

MESTRES E DOUTORES 
ONTEM E HOJE

1. Um pouco de história
Sob um prisma socioeducacional, a univer-
sidade busca, desde sua já milenar concep-
ção, primar pela evolução do ser humano no 
�������	
�������	��
���	��������	�	������-
�����	 ��	 �����	 ���������	 ��	 ����
������	
objetivavam em sua origem a difusão da cha-
mada ��������	
������� que se dava inicial-
mente através da retórica, lógica e gramáti-
ca. O arquétipo de universidade no Ociden-
te como conhece-se hoje teve sua inspiração 
inicial modelada à �������� de Platão (MA-
LATO, 2009); esta criada em 386 ou 387 a. C. 
�	�����	�����	���
��	��
	�����	��	������	
sendo fechada por Justiniano em 525 d. C. 
(HOSSNE, 2003). Diga-se de passagem que essa 
seria apenas uma das razões que para Mar-
tins (1995) a magnitude do legado platônico 
é tão vasta que não pode ser aferida. A locali-
zação da Academia situava-se em um jardim 
de oliveiras nos arredores de Atenas popu-
larmente conhecido como Jardim de Akade-
mos (ou Hekademos) em homenagem ao he-
rói mítico de Ática (MALATO, 2009).

Resumo:
Este trabalho analisa brevemente a história, 
ideologias e objetivos da criação das univer-
sidades e dos títulos Mestre e Doutor, fazen-
��	����	���	
������	��������	�	��������	
sobre esses temas conduzindo-os até os dias 
atuais. Fez-se uso da revisão de literatura 
��

����	 �	 ������	 �
����!
�������	 "�
��	
������
����	��������	������
��	��	����
�-
zas eclesiásticas, políticas, econômicas e so-
ciais nas universidades e em seus modelos de 
ensino. Destaca-se a importância de religar a 
função de Mestres e Doutores à docência de 
valores educacionais profundos e não torná-
-los apenas produtores de estudos que nunca 
tornam-se práticos e úteis à sociedade. As dis-
����#��	�	
����#��	���������	����	���	��-
cessárias nos dias de hoje.
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Platão buscou autorização para abrir sua 
escola sob a razão de culto dedicado a Apolo 
(mítico Deus grego antigo) e suas musas (MA-
LATO, 2009). Talvez aí esteja mais uma genia-
lidade de Platão, pois Apolo era mais comu-
mente relacionado ao Sol, à beleza e perfei-
$���	 ��	 �������	 %�	 ���	
��	 ��&�
	 ��������	 
�-
zoavelmente mais apro-
fundado, também era 
citado como Deus patro-
no da harmonia, equilí-
�
�	 �	 
�'��*	 �����	 �	
representação da supe-
rioridade da luz divina 
do saber sobre a escuri-
dão da ignorância ani-
mal humana (BRANDÃO, 
2010). Exatamente por 
tais argumentos não é raro encontrar asso-
ciações de Apolo como um “Deus educador” 
que promove inspirações pedagógicas (SCHU-
RE, 1996). Entende-se aqui que estes também 
eram objetivos fundamentais de Platão com 
a Academia.

Ainda é pontuado por Hossne (2003) e 
Chauí (2010) que Aristóteles, pupilo de Pla-
tão, ao seu modo (importante dizer), deu con-
tinuidade às obras de seu Mestre criando ou-
tra importantíssima escola, chamada ����
. 

+����
	 ��	 ��
��	 �
������	 ���������	 
���-
tivamente distintos, ambas as escolas servi-
ram de molde, juntamente com escolas ára-
bes (OLIVEIRA, 2007), para as universidades 
���	��
�
��	���	�4�����	�����
�
���	��	��-
tanto, a Academia de Platão destacou-se sob 

���	 ��
�����	 ��������	
moral enquanto o Liceu 
de Aristóteles sob uma 
vertente lógico cienti-
������	 �	 ���	 :����
-
cio e Del Pino (2007) 
chamam de ������	 ��	
�������. “Por isso o Li-
ceu é invocado, por al-
guns, como germe e o 
embrião dos Institutos 
de Pesquisa” (HOSSNE, 
2003, p.374). Entretan-

to, faz-se necessário prestar honras a Platão e 
Aristóteles, pois mesmo havendo discordân-
���	���
�	������	��	���	��	���	����%����	�	
mesma conquista com suas escolas, isto é, al-
cançar a Paideia (NÓVOA, 1991).

Outro dado que merece também ser res-
saltado vem das diversas aproximações e 
afastamentos da universidade com o poder 
eclesiástico pelo mundo ao decorrer da his-
tória (OLIVEIRA, 2007). Principalmente nos 
anos da Era Medieval na Europa (séculos 

O arquétipo de 
universidade no Ocidente 
como conhece-se hoje teve 

sua inspiração inicial 
modelada à Academia 

de Platão

Escola de Atenas, fresco de Rafael Sanzio (1510)
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XII e XIII), o papado e monarquias vigentes 
de outrora olharam a construção do mode-
lo de universidade como forma estratégica 
para perpetuarem ali suas ideologias e incli-
nações políticas e culturais. E pontua-se que 
“Em função disso, editaram leis e bulas com o 
objetivo de instituí-las, protegê-las e nelas in-
tervir, tanto no ensino como nas relações en-
tre estudantes e mestres e entre estes e a co-
munidade” (OLIVEIRA, 2007, p.120).

Progressivamente com o decorrer dos sé-
culos, o conceito de universidade criou um 
afastamento (em alguns casos bastante sóli-
���������	
��	������������������������(MAR-
TÍNEZ; SOUZA, 2011) e, mais recentemente, go-
vernamentais (NÓVOA, 1991). Importante es-
clarecer que tal vínculo não macula ou mes-
mo enobrece a referida universidade; porém, 
��������������	����	�������������
�������-
tica sobre a sociedade mundial clamou por 
uma posição de afastamento, despojada de 
“grilhões”, buscando maior ética e justiça de 
avaliação nos julgamentos (MORIN, 2003; BEN-
TO, 2008)�� �	���� ���� ��������� ����� ��	����
���	��������	��	�������������������������-
�!����������������������"����#��������(HER-
MANN, 2005), convergido ao estudo da cultu-
ra geral e não apenas ao ensino religioso (OLI-
VEIRA, 2007)$������%�������	���&!����'*++*��
é relativamente recente. Como cita Morin 
(2000a, p.21): “mais vale uma cabeça bem–
feita que bem cheia”.

Contudo, apesar de a universidade pos-
suir seus próprios valores, não deve limi-
tar-se a eles, encerrando-se em um universo 
próprio, isolada do resto do mundo. Ao que 
���	���&!����'*++*����������/���������������
�/������������������������������������������-
cente das congregações acadêmicas foi ful-
cral, trazendo maior homogeneidade e laici-
"����������������������	�������������������
���	���������3���4����������������������-
nal do magistério de propor e vivenciar ex-
periências concretas de ensino e aprendiza-
gem” (CORREIA��56*7����858���9��������������-
são docente no Ocidente ter origem na Ida-
de Média, tal processo de adaptação só con-
quistou maior estabilidade no século XVIII, 
mais próximo à Idade Moderna (NÓVOA, 
1991; ARAÚJO, 2002). Já nas antigas civiliza-
ções do Oriente, o professor (ou docente) não 

se distinguia de sacerdotes ou escribas, sen-
do ele o responsável pela sabedoria sagrada, 
��	��������������������	����������(MARTINI; 
GLASORESTER, 2009).

Assim, a criação e difusão das universida-
des no continente europeu através de seus 
quatro primeiros cursos – Direito, Medicina, 
Teologia e Artes Liberais – (PENIN, 2001), abri-
ram portas para a disseminação do raciocí-
nio lógico e crítico, que foram ingredientes 
base do Renascimento e Iluminismo nos sé-
����������	�����#��������	���=���%������	�-
versidade, em toda sua compleição, foi um 
����� ��� >����� ?@����� �	
��	��	��� ����-
ta ou indiretamente toda mentalidade euro-
peia e posteriormente mundial, contribuindo 
para o delinear da sociedade e da comunida-
�����	�����(OLIVEIRA, 2007).

Como missão primal da universidade en-
tende-se que esta deve estimular seus alu-
nos para além de questões cognitivas, auxi-
liando-os nas suas formações como seres hu-
manos em seus campos culturais gerais (OR-
TEGA Y GASSET, 1946), tornando-os o que Kant 
(1958) nomeou como ��������	
�, objetivan-
do o pensamento em prol da sociedade em 
um estado de vanguarda. Lamentavelmen-
te, em muitos casos não só atuais, mas tam-
bém de outrora, a universidade não conse-
guiu abalar e transformar positivamente a 
sociedade nas proporções esperadas (PAZE-
TO, 2005). Como exemplo, destaca-se a uni-
versidade mais antiga que se tem registro da 

“Já nas antigas civilizações 
do Oriente, o professor (ou 
docente) não se distinguia 
de sacerdotes ou escribas, 

sendo ele o responsável 
pela sabedoria sagrada, 

��������	
�������	���
administrativa”

?9y{>&>$�|}9[Sy�[{�y��566+
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humanidade, chama-
da �	� ���������� e 
fundada em 859 d.C. 
não apenas como uni-
versidade, mas tam-
bém como mostei-
ro. Encontra-se onde 
hoje é a histórica ci-
dade de Fez (Marro-
cos) que foi tomba-
da como Patrimônio 
?�	����������S���	�"���������&��U���W	�����
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNES-
CO). Dá-se aí o contrassenso histórico sendo o 
continente africano lar da primeira universi-
dade e ainda este ser hoje o continente com 
menor índice mundial de educação e de de-
senvolvimento humano (IDH). Algo de cer-
ta forma já discutido por Chauí (2001) em 
�������������	
�����%������	������������	-
frenta no cotidiano, tendo que superar a ca-
rência do conhecimento populacional e seus 
atritos socioculturais. E exatamente por con-
������������	
�����@�%���Z��	�"���[�����'5665��
��*86���������%��\�4S��	�����������������-
tico e cultural sempre pressionou a universi-
dade a cumprir funções que nem sempre lhe 
são próprias (...)”.

2. Universidade, mestre, doutor:
�������	�
���������������������
sobre seus conceitos
Remetendo inicialmente à etimologia da pa-
lavra universidade, é esclarecido por Silva 
(1991, p.39) que 

A palavra universidade deriva do latim 
Universus, formada por unus��%������	��-
ca um; e versus, particípio passado de ver-
tere��%������	����������������������	��=����
_�����	��������������������	�����������-
lógico profundo de “tornar um”, ou seja, 
de expressar/articular a diversidade na 
unidade, que representa, em última ins-
tância, sua missão histórica e razão de ser.

Hoje, Steiner (2005) aponta que as univer-
sidades basicamente seguem moldes simila-
res entre si no cenário mundial com algumas 
ressalvas culturais. Uma diferenciação básica 

vem da sua estrutura, 
podendo essas serem 
públicas ou privadas 
e ainda comunitárias, 
confessionais, ou em-
presariais.

Para Edgar Morin 
(2000b, p. 10),

&��� ��� ������ ���
apenas modernizar a 
cultura, mas de cul-

turalizar a modernidade. A universidade 
conclama a sociedade a adotar sua men-
sagem e suas normas: ela introduz na so-
ciedade uma cultura que não é feita para 
sustentar formas tradicionais ou efême-
ras do aqui e agora, mas está pronta para 
ajudar os cidadãos a rever seu destino ‘����
������’. A universidade defende, ilustra e 
promove no mundo social e político va-
lores intrínsecos à cultura universitária, 
tais como a autonomia da consciência e a 
problematização, o que tem como conse-
quências o fato de que a investigação deva 
manter-se aberta e plural, que verdade te-
nha sempre a primazia sobre a utilidade, 
que a ética do conhecimento seja mantida.

[��� ��� ������� �	������������� ��
�������
Hossne (2003) traz à baile o termo �����, 
que atualmente muitas vezes passa a ter co-
notação relativa à universidade. Este pode 
ainda expressar pessoas vinculadas à univer-
sidade (estudantes e/ou docentes). Tal ques-
tão não é meramente ao acaso, enaltecendo 
de fato a importância da universidade abran-
ger pessoas velhas e jovens, antigas e novas. 
Ali conglomeram-se (ou deveriam conglome-
rar-se) indivíduos focados na educação e não 
apenas no ensino, pois esclarece-se que o en-
sino é apenas uma parte da educação, sendo 
papel objetivo da universidade a formação. 
A universidade deve ser uma escola, ou seja, 
um centro educacional e não uma assem-
bleia de interessados a cumprir obrigações, 
��3������������������w�����������	����'MALA-
TO, 2009). Ali estabelece-se como o local de di-
/���������	�������������	������������������-
turação e potencialização do conhecimento e 
intelectualidade, prestando ainda apoio à co-
munidade (BAHIA, 2014).

“O contexto social, político e 
cultural sempre pressionou 
a universidade a cumprir 

funções que nem sempre lhe 
são próprias (...)”



18Organização 
do Ensino

EN
SI

N
O

 S
U

PE
RI

O
R 

  o
ut

/n
ov

/d
ez

 2
01

7

Já percebe-se há tempos que a universida-
de é uma fonte geradora não apenas de conhe-
cimento e saberes, mas também de líderes e 
autoridades (mesmo que em diferentes esca-
las), que se espalham por toda as comuni-
dades, acompanhando as transformações e 
mudanças da sociedade e da cultura. E “a cul-
tura é, no seu princípio, a fonte geradora/rege-
neradora da complexidade das sociedades 
humanas. Integra os indivíduos na comple-
xidade social e condiciona o desenvolvimen-
to da sua complexidade individual” (MORIN, 
2003, p.160). De forma lamentosa, Bento (2014) 
anuncia que a universidade atual encontra-se 
enferma e quase refém de ideologias neolibe-

ralistas e mercadológicas, perdendo assim seu 
espírito de liberdade, sendo o ninho de dou-
trinas advindas de um “reformismo” que faz 
com que a universidade praticamente não 
ofereça mais nada, apenas venda.

Sobre a pós-graduação, Steiner (2005) res-
salta que nem todas as universidades rea-
lizam pesquisas assim como cursos de pós-
-graduação. Todavia, o mesmo autor aler-
ta que é exatamente a pós-graduação que 
está no topo da pirâmide do sistema de en-
sino, sendo ela a via que encaminha à ele-
vação maior do estudante, conduzindo-o à 
cumeeira intelectual e axiológica, estimulan-
do-o à leitura de clássicos, à busca de pesqui-
sas atualizadas, ao incentivo à produção in-
����������	
������	�	�������	����������	��-
sim o desenvolvimento amplo de suas capa-
������	 ����	 ��
	 �	 ����	 �
���������	 ��
�	
muito além de simples práticas tecnicistas. 
Diga-se de passagem, este sim é o espírito da 
formação pedagógica (BENTO, 1995). Decisi-
vamente pode-se entender como uma função 
da pós-graduação o estimulo do ser (pensa-
mento do indivíduo), para que com sua evo-
lução holística possa também progredir atra-
vés do seu meio de trabalho sua comunidade 
(pensamento do coletivo).

“Hoje, o título Doutor 
recebe um patamar mais 
prestigioso, tendo o título 

Mestre uma posição 
intermediária”

STEINER, 2005
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Tradicionalmente, a conquista da conclu-
são dos cursos �������� �	
�� de pós-gradua-
ção proporcionam ao indivíduo as titulações 
Mestre e/ou Doutor. Hoje, o título Doutor re-
cebe um patamar mais prestigioso, tendo o tí-
tulo Mestre uma posição intermediária (STEI-
NER, 2005). Tais postulados advêm historica-
mente da universidade medieval. Mais espe-
����������	 �	 ����
�����	 ��	 ��
�	 ��
��-
ça), fundada no século XIII, serviu como refe-
rência na época em aspectos organizacionais 
e modelares para a maioria das universida-
des no mundo, sendo o primeiro local insti-
tucional totalmente dedicado ao estudo, bus-
cando formar, segundo Oliveira (2007, p.123-
����	�	!�
��������	��	�����
��	��"�	�
�#��$�	
é o estudo, a ciência, o saber”. Assim, Verger 
��%%��	���
���	&��	�	��
	$�����	����	���-
car-se ao estudo perse-
guindo o conhecimen-
to, afastando a crença 
que este apenas seria 
possível por uma dádi-
va milagrosa.

Etimologicamente, 
a palavra Mestre vem 
do Latim (magister) 
�'�������	 professor. 
Já a palavra Doutor 
também vem do Latim 
(���	���	 �'�������	
eu ensino. Tais termi-
nologias quando destacadas como titulações 
hierarquizadas geraram (e ainda geram) di-
versas discussões ideológicas por conta de 
seus nivelamentos superiores ou inferiores. 
Este texto não se prenderá à esta questão, 
mas apenas ao princípio ideológico de ensi-
no dos referidos títulos citados.

Gadotti (1975) diz que Mestre é o indiví-
duo que busca a elevação de seus educan-
dos objetivando a superação e transposição 
até dele mesmo por seus alunos. Tal ato se 
daria com o acompanhamento e supervisão 
do Mestre e progressivamente a autonomia 
e independência do educando se concretiza-

�*	+�#	��	��$�
	����8����	�	�����
�	 "���-
nesa traz à luz a terminologia Sensei, mui-
tas vezes usada como sinônimo para profes-
��
*	:�	��
�����	�	��
��	�'����	aquele que 

��	��
�	�*	;����	��	
����$�������	"<	

maduro e consagrado do saber do indivíduo 
��	���	��=��*	:�	��������	��	��
��	�<�
���	
é na clássica obra de Guimarães Rosa Gran-
�	��	�������	�	�� (1958), que é exposto uma 
��'��
��	 
����?�@	 !C���
�	 �?�	 �	 �&����	
que sempre ensina, mas aquele que de re-
pente aprende”. Entende-se assim que o pa-
pel do verdadeiro Mestre é buscar o espíri-
to do aprendizado, alimentando nele mes-
��	�	��	���	�
8���	�	
����?�	�	����?�	��	
pensamento crítico através da transmissão 
e compartilhamento de conhecimentos mil, 
��
��������	 
�������	 �	 ��������	 ��
��-
tuamente. “É no seio de tais aspectos que 
nascem, se cruzam e se consolidam as re-
presentações morais e éticas” (ARAÚJO, 2002, 
p.47). Transcreve-se aí um forte exemplo de 
um clássico ensinamento de Confúcio (anti-

go pensador chinês), a 
etocracia, onde o su-
perior deve almejar 
ser sempre exemplo 
vivo (técnico e moral) 
aos seus subordinados 
(MOCARZEL, 2011). Já a 
posição de Doutor tem 
sido cada vez mais fo-
cada atualmente ao 
mundo da docência do 
ensino superior, con-
vergindo suas aten-
ções à pesquisa, à van-

guarda e à formação de novos pesquisado-
res nos cursos de pós-graduações.

É fundamental que o Mestre/Doutor em 
���	 ���K?�	 ����'8'��	 �
��������	 ���$�	
mais que certeza da sua responsabilidade: a 
formação do ser. Complementa-se, outrossim, 
!���	 P��
��K?�Q	 ���	 ��	 ������	 ��	 P��
��
Q@	
aperfeiçoar o homem, melhorá-lo, aumentá-
-lo em humanidade. (...) Uma ‘formação’ para 
ser mais e melhor como pessoa e, nesta quali-
dade, professor” (BENTO, 1995, p.65).

 Patrício (1993) deixa transparente que o 
papel do professor perpassa questões com 
valores éticos simples, sendo visto ao pen-
samento da doutrina kierkegaardiana como 
sagrado. “Compete ao professor, com efeito, 
�	��=��	�	'
���	��
���	��	��Y�
Z��
*	:?�	��	
fazer-ser técnico; mas um fazer-ser ético” 
(PATRÍCIO, 1993, p.20). Fica claro que o papel 

c

“Compete ao professor, 
com efeito, a difícil e grave 

tarefa de fazer-ser. Não 
um fazer-ser técnico; mas 

um fazer-ser ético”  
PATRÍCIO, 1993
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solidário do professor também se transpor-
ta para a universidade, adequando-se ao 
tempo e transformações da sociedade (Ben-
to, 2008). A universidade se faz como início, 
a casa e órgão gerador do processo. A pós-
-graduação torna-se o meio, o caminho mol-
de embrionário para o processo que se ado-
ta à transmissão da educação e pensamen-
��� �������	�
�
����� ���� ���� �� �
���
����-
tor professor é o ator principal, agente fun-
damental que move todo o ciclo maturacio-
�������
�������������
����������������
���
�
e de si mesmo.

3. Corolário conclusivo

A importância da universidade como uma 
das ferramentas-chave na construção da so-
ciedade em geral é inquestionável já sendo 
um axioma (MORIN, 2003). E é na universida-
de que cabe ao Mestre e ao Doutor exerce-
rem sob o cargo de professor docente muito 
mais e para além do que os atos de um instru-
tor, visto aqui como um orientador tecnicista. 
A posição de professor docente deve sim ter 
preocupações com o domínio teórico, meto-
dológico e ético (CORREIA, 2006). Todavia, cla-
ma há muito tempo (quiçá desde sua origem) 
pela práxis da ideologia ao amor à técnica 
enquanto processo educacional produtivo, 
������ ����� ������ �
��� ����������� !���"�-
de pelo ser humano). Espera-se indubitavel-
mente que o professor deva não só portar-se, 
mas sim ser uma pessoa virtuosa tendo para 
si o magistério como uma ação de altruísmo, 
o que Araújo (2002, p.44) cita chamando de 
“sacerdote da cultura”. Ser uma pessoa de 
alma e caráter belos (ECO��#$$%&��'����� ���-
nar-se alguém que suprima seus egos e ma-
nifestações humanas “falhas”, coloque-se em 
diversos momentos em segundo plano e bus-
que ser um agente ativo em prol de uma so-
ciedade melhor para si e para todos.

Torna-se, a partir daqui, compreensí-
vel que só a boa vontade possa ser dita 
propriamente moral: os talentos, que são 
dons naturais, não têm valor ético em si 
próprios. A inteligência, a força, a beleza 
e até mesmo a coragem podem ser postas 
ao serviço, não só dos nossos interesses 

egoístas, mas do crime (da ilegalidade). 
Medimos a este propósito como estamos 
nos antípodas da ideia de excelência: lon-
ge de residir no aperfeiçoamento dos dons 
naturais, na realização de uma função em 
���*�������
� ���� �� �����
"�� 
��
������
do homem, a virtude torna-se entre os Mo-
dernos luta contra a naturalidade em nós, 
capacidade de resistir às inclinações que 
são as da nossa natureza egoística (MORIN, 
2003, p.283).

A produção de conhecimento dos docen-
tes (Mestres/Doutores) deva talvez ser foca-
da mais sob o prisma humanista e menos ao 
cumprimento de cotas e metas produtivas ou 
mesmo mercadológicas (CHAUÍ, 2001); como 

������� +���
�� !5779�� ��#7&<� =>���
���� ?�-
manos, mas isso não basta: temos também 
que chegar a sê-lo”. A febre epidêmica da 
chamada “papermania” (BENTO, 2016), alas-
trada por diversos pontos do sistema de ensi-
no mundial, muitas vezes converge ao quan-
titativo da produção, não tendo o melhor dos 
zelos e preocupações com a qualidade da 
mesma. Em diversos casos, produções acadê-
micas surgem e permanecem apenas no pa-
pel, nunca sendo elevadas à graça da reali-
zação. De fato, escritas apenas para cumprir 
metas de produção; por vaidade, por com-
petição ou mesmo por imposição de siste-
mas políticos e econômicos, incluindo po-
deres governamentais. Sobre tais questões 
que envolvem o ego humano e que por con-
seguinte violam o cenário sociocultural, Luc 

“Esse constrangimento 
da liberdade académica 

��������	�
���������
�
“autonomia” é algo que 

temos vindo a pagar caro, 
expresso na emigração e 

abandono de uma geração 
��
��	�
�
��
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Ferry (1997) já alertava que não é raro teste-
munhar a ética muitas vezes sendo suprimi-
da pelo hedonismo e pelo narcisismo. Garcia 
(2006) clama por essa busca do princípio éti-
���
������
�������
����������
������������
e ideologias “semianárquicas” disseminadas 
pela sociedade, onde o relativismo axiológi-
co se sobressai quase como uma ditadura, o 
que Bauman (2003) adverte veementemente 
como uma sociedade líquida que se desfaz fu-
gazmente, proliferando o Homo Eligens e es-
quecendo diversos e importantes axiomas. 
Lamentável!

Acredita-se aqui que essa realidade se en-
contra bem longínqua da almejada ideologi-
camente nos conceitos educacionais e axio-
lógicos. Já foi elucidado pela nobre mente 
de Gilberto Freyre (1941) através da simples 
�I����<� =+
�� ��� ��� �������� �� ��K
�� �
�I�
a maior das futilidades”. Talvez, quando os 
atos e ações dos Mestres e Doutores se des-
virtuarem cada vez mais do ponto norteador 
�
��������������
��
���������������K
�I�N���-
ciedade mundial regressar ao foco ideológico 
primal, destacado por ele séculos atrás: a bus-
ca do verdadeiro, do bom e do belo na vida 
do ser humano, a virtude vívida propriamen-

te dita. Um bom caminho para tal parece ser 
���
�
��������������������
�
�����O���������
a maciça educação dos valores morais, que 
tentam frear as manifestações de violência 
do ego humano. Um dos clássicos fundadores 
da sociologia enquanto ciência, Dürkheim 
(1968), defendia a ideia de que a educação 
é uma “segunda natureza”, almejando “con-
ter” e mesmo “civilizar” a natureza primiti-
va humana, que pode ser repleta de manifes-
tações de violência (DADOUN��5779&��'�������
busca da verdadeira e genuína ética e estéti-
ca humana, falanges da educação (HERMANN, 
2005; BENTO, 2016), trabalhando em conjun-
to de maneira incessante em prol de uma ge-
��������K
����
�?���������
����
����
��
��
imediatamente ordem ou desordem; por isso, 
faz-se mais que necessário estabilidade socio-
cultural, ou seja, uma regularidade compor-
tamental moral difundida na e pela comuni-
dade. Dá-se assim a importância das capaci-
���
�� �������� 
��������� ��K� �Q������ ����-
cípios educacionais (MORIN��#$$R&��V������ =��
compromisso educativo não é possível fora 
do compromisso com os valores” (PATRÍCIO, 
1993, p.20).

ZYGMUNT BAUMAN
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