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4 Cassiano Reimão

“A vida é tributária da educação”
Michel Henry, La Barbarie, Bernard Grasset, Paris,
1987, p. 206

“Mas o que a um exame sereno se me oferece é que a
crise do homem de hoje é uma crise de valores. (...)
Ora o que se me afigura a crise maior tem que ver com
uma radicalidade de reintegração da vida em pleni-
tude”.
VERGÍLIO FERREIRA, Espaço do Invisível, INCM,
Lisboa, 1987, p. 83

Introdução

Michel Henry1 (MH), ao reflectir sobre a educação, estabelece um
questionamento humano radical, numa conjuntura social em que há
“muitas mãos sujas com iniquidade, com a exploração dos fracos
e com as conjuras de interesses”, reconhecendo que o mundo mo-
derno é uma vitrina do processo de exclusão da vida, uma prova
da expulsão do Si vivo para fora do agir humano (Cf. CMV, pp.
340-341).

Tendo, também, presentes os holocaustos e os atentados contra
a vida e a humanidade, praticados como se o homem fosse su-

1 Michel Henry – nasceu em Haiphong (Vietname), em 1922. Por volta dos
sete anos, foi para França, onde fez a sua formação. Doutorou-se na Universi-
dade de Lille. Entre 1960 e 1987 foi professor titular de Filosofia na Universi-
dade Paul Valéry, em Montpellier. Foi, também, professor convidado da École
Normale Supérieure e da Sorbonne, em Paris, da Universidade Católica de Lo-
vaina, da Universidade de Washington (Seattle) e da Universidade de Tóquio.
Morreu em Albi (França), em 2002.

www.lusosofia.net
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Educação e vida, em Michel Henry 5

pérfluo, pergunta MH: “Mas o mundo pode ainda ser salvo por
alguns?” (B, p. 247)

Numa altura em que “a cultura foi lançada na clandestinidade”
(B, p. 241), MH reconhece à educação, na sua relação com a vida,
um estatuto essencial: “A vida é tributária da educação”. A fe-
nomenologia material henriana reveste-se, por isso, de elevado in-
teresse para a problemática educativa, até porque a educação não
tem senão como único objectivo permitir a um Si entrar na posse
de si mesmo, das suas potencialidades. MH propõe, neste sentido,
uma pedagogia ao serviço da afectividade; contudo, uma fenome-
nologia radical da afectividade verifica que a vida não tem senão
necessidade da vida. Daí a relação intrínseca entre a educação e a
vida.

Mas, no contexto educativo, “um acontecimento singular, ao
qual ainda não se prestou suficientemente atenção e pelo qual a
instituição que tinha a seu cargo transmitir e desenvolver a cultura
deixou de o fazer, reveste-se de uma importância dramática: a des-
truição da Universidade” (B, p. 199). Há, então, que recuperá-la,
com urgência, pondo-a ao serviço da vida. A formação dos profes-
sores, neste nível de ensino, reveste-se, por isso, de uma importân-
cia fundamental.

I – Contextualização da questão da educação, a
partir do arquétipo da passibilidade, no

pensamento de MH

MH afirma a irredutível dimensão de imanência, a original relação
afectiva a si que caracteriza a vida. Numa abertura ao princípio de
todo o saber possível, MH aproxima-se do pensamento do Mestre
Eckart (1260-1328); mas Henry não perde de vista a prioridade

www.lusosofia.net
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6 Cassiano Reimão

metodológica das condições de exercício do pensar, reconhecendo
que, para o pensamento científico, a vida é um processo objectivo,
situado no universo dos corpos.

A filosofia tem como função própria referir as condições de
possibilidade da argumentação cognitiva na interioridade original
do aparecer, donde recebem a sua efectividade. Por isso, mer-
gulhar na experiência original e irredutível da vida, acolhê-la no
“experienciar-se a si mesmo” é o seu caminho.

Não há outra medida do ser senão a relação a si que é o viver,
entendido como o acto de auto-afecção no qual a existência se dá
em si mesma a si. O sujeito consciente interpreta-se a si próprio
como o caso particular que é ele mesmo entre todos os objectos
conhecidos.

A fenomenologia é uma “filosofia transcendental” que reco-
nhece o “sentir-se” e o “saber-se” como primordiais, excluindo que
o pensante possa interpretar-se a si mesmo como um objecto parti-
cular.

MH presta atenção ao acto original do pensar, vendo uma con-
vergência do ser e da consciência na manifestação do logos. Mer-
gulha na transparência a si que é a vida, na auto-afecção que con-
siste em pôr-se a si mesmo à prova. Trata-se de muito mais do
que ter simplesmente a experiência de si. A transparência a si, na
interioridade, é um acto que pode e deve tornar-se sempre mais
intenso, mais alto e mais verdadeiro. A interioridade é o perceber-
se, o conhecer-se; e este é o objectivo essencial de MH. A vida
actualiza-se no acréscimo da sua própria intensidade; esta torna-se
uma presença a si mais autêntica e nisso realiza-se como a mais
alta verdade.

Na descoberta do ser como verdade original, o que importa é
o surgimento da vida que gera os viventes; na verdade, “A vida é
sem porquê. E isto porque ela não tolera em si nenhum fora de si ao
qual deveria manifestar-se” (E, p. 246). Ainda na linha de Mestre
Eckhart, pergunta MH: “Mas porque é que tu vives? Para viver,

www.lusosofia.net
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Educação e vida, em Michel Henry 7

dizes tu, e no entanto não sabes porque é que vives” (E, p. 247).
Porque a vida vive do seu próprio fundo e brota do seu próprio ser
– tal é a razão pela qual ela vive sem outra razão senão viver por
si mesma. A vida é tão desejável que se deseja por si mesma. O
próprio ser é vida enquanto ele é e se percebe a si mesmo, enquanto
tem, na sua própria auto-afecção, a sua essência.

Na perspectiva de Nietzsche, no Super-Homem, o fim e o co-
meço (em virtude do carácter cíclico do eterno retorno) acabam
por coincidir. Em MH, a vida original exprime-se num nascimento
eterno (como em Eckhart). Seguindo o evangelho de S. João, em
que o Logos é o Filho, considera este Arqui-Filho, a partir do qual
todos somos chamados à vida. Leitura orientada para Cristo, não
a partir de uma reflexão teológica, mas a partir da exigência de um
ponto focal no qual pensamento e ser são um.

MH faz da afirmação de Jesus “Eu sou a Verdade” a chave de
toda a investigação, vendo aí o acto em que pensamento e ser são
uma mesma coisa. E fá-lo em ligação com a outra afirmação “Antes
que Abraão fosse, eu sou”.

O acontecimento do nascimento na carne tem raízes distantes,
muito para além do querer da carne e do sangue: “vir à vida quer
dizer vir da vida, a partir dela, de tal modo que a vida não é, por
assim dizer, o ponto de chegada, mas o ponto de partida do nas-
cimento” (CMV, p.79). E afirma ainda Henry: “Na verdade do
mundo, todo o homem é filho de um homem e também de uma mu-
lher. Na Verdade da Vida, todo o homem é o filho da Vida, isto
é, do próprio Deus” (CMV, p. 91). Já o Mestre Eckhart referira:
“Por que é que Deus se fez homem? Para que eu possa ser gerado
como Deus mesmo”; como se fosse possível colmatar a diferença
ontológica (do ser com os entes) entre o Criador e a criatura: “É
justo aquele que é idêntico a si mesmo na alegria e na dor (...). O
homem justo é um Deus” (Eckhart).

MH retira também a noção de affectio da filosofia medieval de
Mestre Eckhart e a noção de imanência (sobre a carne) de Maine

www.lusosofia.net
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8 Cassiano Reimão

de Biran, para criar a Fenomenologia Material ou Fenomenologia
da Vida. Segundo Henry, o pensamento ocidental distanciou-se da
vida. Há, por isso, que voltar ao questionamento da vida, vida que
é affectus, que é um Si dado a si mesmo na própria vida. A vida
prova-se na vida. Assim, a felicidade é auto-fruição da vida. Mas
a vida é passibilidade, porque a vida é dádiva, vem sem esforço e
sem solicitação. Neste sentido, a vida é sofrimento também, por
isso é pathos. A vida “traz em si este princípio último de inteligi-
bilidade e de justificação. É porque ela se revela ela mesma de tal
forma que nesta revelação patética imanente de si é ela também que
é revelada” (E, p. 247). Daí que a felicidade não seja, para MH, a
manutenção do ser ou do bem-estar, mas a recepção, na imanência,
do dom da vida, absoluta e infinita.

A proposta da fenomenologia da Vida de compreender o ser
humano com base em outros parâmetros diferentes do do logos
grego que se prende à exterioridade (seguido por Galileu e Des-
cartes), passa pela aceitação do pathos como definidor da condição
humana. Torna-se, por isso, urgente um resgate do contacto com a
vida, operando a integração do sofrer e do fruir da vida no pathos
humano. Esse é o papel da educação.

II – A visão henriana da educação, no contexto de
La Barbarie – A passibilidade como arquétipo

educativo

A vida, fenomenologicamente acolhida e concebida, não é um pro-
cesso objectivo e anónimo, mas a vinda a si de uma subjectividade
efectiva e singular, integrando as possibilidades de ser que estão
em jogo na educação. A vida não é um processo biológico impes-
soal, mas a própria subjectividade viva, a prova auto-afectiva de si

www.lusosofia.net
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Educação e vida, em Michel Henry 9

nos seus diferentes poderes. Ao afirmar que o sujeito é tributário
da educação, MH coloca a educação ao nível do fundamental, ao
mesmo título que a própria fenomenologia material (“A teoria pura
da comunicação e assim a pedagogia, enqunto tal, é a filosofia pri-
meira” – B, p. 219).

De acordo com Jean-Michel LONGNEAUX2, cujo trabalho a-
companhamos de perto, na presente análise, há três pontos princi-
pais a considerar nesta problemática:

1. A fenomenologia material dá um contributo decisivo aos es-
pecialistas da educação.

2. O lugar do processo educativo na fenomenologia material;
há que saber em que medida a vida subjectiva originária pode
depender da qualidade e dos conteúdos da educação.

3. Consequências pedagógicas práticas resultantes do pensa-
mento henriano.

1. A fenomenologia material e a educação

Jean-Michel LONGNEAUX segue, na sua reflexão, Catherine
Meyor3. Observa Longneaux, em primeiro lugar, que a afectivi-
dade é uma temática que assume cada vez mais importância no
campo da educação; por outro lado, qualquer que seja a corrente

2 LONGNEAUX, Jean-Michel, em Michel Henry. Pensée de la vie et culture
contemporaine – Colloque international de Montpellier (3-5 de Dezembro de
2003), Beauchesne, Paris, 2006, La vie tributaire de l’éducation (pp. 131-145).

3 Doutora em Ciências da Educação da Universidade Laval, autora da obra
L’affectivité en éducation. Pour une pensée de la sensibilité, De Boeck, Bruxe-
las, 2002, a única pessoa que, até então, se tinha debruçado sobre este tema em
MH.

www.lusosofia.net
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10 Cassiano Reimão

educativa, nota-se que ninguém se interrogava, face à problemática
da educação, sobre a afectividade em si mesma; reconhece que há
interesse por ela apenas enquanto problema a resolver. C. Meyor
distingue três formas de considerar a afectividade no campo edu-
cativo: a 1a é funcional; a 2a instrumental; e a última terapêutica4.

No primeiro caso, considera-se a afectividade à maneira de um
comportamento objectivo, mensurável e quantificável; o behavio-
rismo falará dela como um “segmento comportamental adaptado”.
Mas diz que a afectividade será instrumentalizada quando for pen-
sada exclusivamente ao serviço das aprendizagens. Nesta visão,
que é a do cognitivismo, a afectividade não oferece, em si mesma,
nenhum interesse. Na visão terapêutica, a afectividade será um
problema a resolver. Estas visões não cuidam da afectividade em
si mesma, mas utilizam-na em vista de objectivos, considerando-a
apenas como meio ou como sintoma. É por issso que C. Meyor se
volta para a fenomenologia, em particular a de MH. Vê nela uma
disciplina que, fora de objectivos pré-definidos, se interessa pela
afectividade em si mesma colocando-a na vida mesma do sujeito5.

Para esclarecer o que é um sujeito, MH estabelece uma redução
radicalizada, pondo de lado tudo o que dele conhecemos de modo
indirecto. Quer se trate da linguagem, da consciência, da ciência ou
dos sentidos, cada um destes meios implica aquilo que ele designa,
em L’essence de la manifestation, por transcendência, esse modo
de aparecer que “ex-põe” todas as coisas colocando-as à distância,
para delas fazer um “ob-jecto”. Mas o sujeito, submetido ao reino
da transcendência não poderia conhecer-se senão objectivando-se.

Se quisermos salvar a possibilidade de dar conta da experiência
– e da realidade do mundo – é preciso reconhecer que, antes de se
“ex-por” a si mesmo, o sujeito possui já um certo conhecimento de
si. Libertá-lo desta manifestação originária exige o cumprimento

4 Cf. LONGNEAUX, J.-M., o. cit., p. 132.
5 Cf. Idem, o. cit., p. 133.

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

Educação e vida, em Michel Henry 11

de uma última redução, a da própria transcendência como poder
revelador de si6.

O génio de MH soube reconduzir-nos a uma experiência origi-
nária a que chama, nos primeiros escritos “o sentimento de exis-
tir” ou a “auto-afecção”7. Esta é, com efeito, uma manifestação
imediata e imanente que não depende das nossas faculdades ou de
uma qualquer mediação, residindo numa indefectível ligação a si
como fruir (jouissance) e sofrimento (souffrance). Esta vida auto-
afectiva, recusando toda e qualquer “ex-posição”, não é uma vida
anónima em nós, mas a vida que não cessamos de ser enquanto
somos a prova dela, que nos coloca como sujeitos, como ipseidade
inalienável. É ela a íntima condição de possibilidade de todas as
nossas faculdades e, por conseguinte, de todos e quaisquer fenó-
menos.

É por isso que nós experimentamos sempre que a nossa existên-
cia se ilumina, e com ela o mundo em que nos é dado viver, pois é
somente através de um processo que suspende toda a objectividade
que se desvela a afectividade. “Esta, uma vez liberada,manifesta-se
tal qual é, como aquilo que nos é de mais essencial na vida, porque
ela é a própria vida que não cessamos de ser”8.

A radicalidade da fenomenologia material “não permite apenas
uma descrição rigorosa da afectividade. Tendo em conta as referên-
cias clássicas da afectividade em ciências da educação (funcionais,
instrumentais ou terapêuticas), torna-se possível a sua crítica. É,
sem dúvida, o contributo mais considerável e mais visível da feno-
menologia material para as ciências humanas e, em particular, para
as ciências da educação: mostrar que os postulados de base das
grandes correntes da educação se tornaram totalmente cegas nesta
matéria”9.

6 Cf. Idem, o. cit., p. 134.
7 Cf. Idem, o. cit., p. 134.
8 LONGNEAUX, J.-M., o. cit., p. 134.
9 Idem, o. cit., pp. 134-135.

www.lusosofia.net
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12 Cassiano Reimão

A aproximação funcional é a do behaviorismo (Pavlov, Skin-
ner) que pratica em Psicologia aquilo a que MH chamou “redução
galilaica”: sob a capa de cientificidade, põe deliberadamente a vida
subjectiva entre parêntesis para não reter como realidade senão re-
presentações abstractas e objectivas. O behaviorismo concebe o
ser humano como um conjunto de comportamentos objectivamente
mensuráveis. O seu método passa por pôr entre parêntesis a vida
interior, a subjectividade e, portanto, a vida afectiva10. Não sendo o
homem senão aquilo que dele se observa, os seus comportamentos
explicam-se exclusivamente através da acção do meio. A fórmula
“estímulo-resposta” resume esta visão. Embora o behaviorismo,
não negando os estados de consciência, os sentimentos e, de uma
forma geral, a vida interior, faz deles subprodutos do biológico,
caindo sob a alçada da neurobiologia e da fisiologia. Neste con-
texto, a afectividade é apenas tida em conta como conteúdo reifi-
cado e mensurável, manipulável pelo condicionamento; a afectivi-
dade (tomada como interesse, disposição, sentimento) não é senão
um comportamento objectivado, resultante de uma aprendizgem.
O ensino visa, então, reunir as condições ambientais que tornem
possível a aprendizagem.

Relativamente ao behaviorismo, o cognitivismo apresenta um
certo progresso, uma vez que dá lugar a uma vida interior. Con-
tudo, esta vida interior é identificada com o desenvolvimento ob-
jectivado de pensamentos, de representações e de cognições. O
cognitivismo tem em vista descrever os mecanismos implicados
nestas operações (uma série de causas e de efeitos), fazendo inter-
vir diversas contribuições, como as neurociências, a filosofia, a psi-
cologia, a linguística11. Quer se trate da percepção, da atenção, da
memorização, compreender-se-á o processo estudado colocando-o

10 “A negação radical, ontológica, da subjectividade teve origem no começo
do século XX com a chegada do behaviorismo” (B, p. 229).

11 Cf. LONGNEAUX, J.-M., o. cit., pp. 135-136.

www.lusosofia.net
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Educação e vida, em Michel Henry 13

unicamente num plano objectivável, decompondo-o em etapas so-
bre as quais se pode agir para obter o resultado visado.

No plano da educação, a aprendizagem reduzir-se-á a um con-
junto de operações mentais a executar, com vista ao desenvolvi-
mento de novas competências12. O aluno obterá conhecimentos e
estratégias pertinentes tendo em vista os objectivos visados, funda-
mentalmente de índole cognitiva. A afectividade, se não é excluída,
não é mais que uma informação que há que gerir, um dado objec-
tivado13. MH mostrou, de modo definitivo, que a fenomenalidade
da afectividade, em toda a sua realidade, é refractária à objecti-
vidade: um sentimento não pode ser reduzido a uma informação,
não se mostra, experimenta-se; não se decompõe em várias par-
tes ou etapas: é uno e indivisível. Em relação ao behaviorismo, o
cognitivismo é, talvez, o produto mais conseguido da “redução ga-
lilaica aplicada ao homem”14. Quando, com as melhores intenções
do mundo, a educação se submete a processos objectivados, não
tendo outro critério de avaliação senão referências e realizações
objectivas, em conformidade com as exigências de uma sociedade
cada vez mais economicista e tecnocrata, torna-se num lento pro-
cesso de desumanização15.

A psicanálise é outra corrente que marca as Ciências da Educa-
ção. Segundo Longneaux, esta referência, que pode tomar a forma
de psicopedagogia ou de uma psicoterapia, aborda questões como
as dificuldades escolares, as perturbações de comportamento, a re-
lação professor-aluno, a relação com a disciplina e a autoridade.
Chama a atenção para uma afectividade subterrânea, inconsciente,
sob a forma de recalcamento, que perturba as aprendizagens ou os
comportamentos16. Ajudar o aluno é levá-lo a tomar consciência
de si para se libertar dos sofrimentos recalcados. A afectividade é

12 Cf. Idem, o. cit., p. 136.
13 Cf. Idem, o. cit., p. 136.
14 LONGNEAUX, J.-M., o. cit., p. 136.
15 Cf. LONGNEAUX, J.-M., o. cit., pp. 136-137.
16 Cf. Idem, o. cit., p. 137.

www.lusosofia.net
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14 Cassiano Reimão

tomada aqui como uma pulsão. A psicanálise pretende apreendê-
la no seu dinamismo próprio, como força. Mas, reparando bem, o
discurso psicanalítico de que a educação se reapropria não a con-
sidera em si mesma, mas como um problema a resolver. Como
MH demonstrou em Généalogie de la psychanalyse, a afectividade
pulsional é objecto das investigações de Freud, mas submetendo-a
ao jogo do consciente e do inconsciente, compreendeu-a exclusi-
vamente à luz da representação17. Neste contexto teórico, a visão
terapêutica é concebida como algo que visa submeter uma afecti-
vidade anónima a um processo de elucidação no campo da consci-
ência. A afectividade é minimizada e ignorada na sua natureza: “é
pervertida a essência do ser humano e com ela a da educação, uma
vez que ela não pode constituir um processo de alienação”.

Refere Longneaux que C. Meyor inscreve, também, na abor-
dagem terapêutica, a psicologia existencial ou humanista, desen-
volvida sobretudo por Carl Rogers. O movimento educativo que
nela se inspira rejeita o determinismo da psicanálise, apoiando-se
na noção de liberdade, inspirando-se mais ou menos directamente
no pensamento de Martin Heidegger e de Jean-Paul Sartre. A re-
flexão pedagógica coloca o acento no projecto pessoal, na vontade,
na autonomia, na criatividade, na vida autêntica, na realização de
si; naquilo a que MH chama, em C’est moi la vérité, o “cuidado
de si”. Pedagogicamente, valoriza-se a não-directividade, a expe-
riência e a auto-avaliação. Neste contexto, a afectividade é consi-
derada como sintoma de uma inadequação a si, de um desvio entre
aquilo que o aluno quer ser e aquilo que realmente é. A pedagogia
visa, então, converter a afectividade sofredora do aluno na afirma-
ção desenvolvida da sua própria personalidade, numa reconciliação
harmoniosa consigo mesmo. Esta afirmação desenvolvida é com-
preendida em termos de conhecimento de si, de realização de si.
Ser o projecto de si mesmo, fazer chegar à luz aquilo que se é e
que permanece adormecido, é a grande tarefa da educação huma-

17 Cf. Idem, o. cit., p. 137.

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

Educação e vida, em Michel Henry 15

nista. Esta corrente desconhece, como as outras, a importância e
a especificidade da afectividade, fazendo passar para a educação
aquilo que, na verdade, não é senão um processo de alienação: “a
procura sem fim de um ser verdadeiro que a teoria apresenta como
estando separado do sujeito”18.

Estas quatro correntes que C. Meyor refere ignoram, portanto,
o essencial. Deixando de lado uma análise rigorosa da afectividade
não conseguem explicar os seus próprios resultados19. Não podem,
por isso, ser aceites. A fenomenologia material, pergunta Meyor,
poderá, por seu turno, ajudar os educadores a redefinir o seu papel?
Mas, como concebe MH a educação?

2. A educação como tarefa transcendental

MH apresenta as propriedades que determinam a essência da edu-
cação no capítulo de La barbárie dedicado à Universidade20. Me-
recem ser sublinhados quatro pontos.

1. Em primeiro lugar, a educação não tem senão um único fim:
permitir a um Si entrar na posse de si mesmo, das suas po-
tencialidades21. Trata-se de desenvolver os poderes de um
Si. Mas, ao desenvolvê-las, é a humanidade que nele se de-
senvolve. A ipseidade do Si é aquilo que define a sua huma-
nidade. A educação visa “permitir a cada um desenvolver o
conjunto dos seus dons e capacidades de modo a realizar a
sua individualidade própria, isto é, a essência da humanidade
em si” (B, p. 213).

18 LONGNEAUX, J.-M., o. cit., p. 138.
19 Cf. LONGNEAUX, J.-M., o. cit., p. 138.
20 Cap. VII – La destruction de l’université – pp. 201-239.
21 Cf. LONGNEAUX, J.-M., o. cit., p. 139.
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16 Cassiano Reimão

2. Depois, como é que a educação realiza o seu objectivo? Atra-
vés da repetição. A transmissão de um saber, seja qual for a
sua natureza, consiste, com efeito, “no acto pelo qual cada
evidência constitutiva deste saber, dos seus princípios, dos
seus axiomas, das suas inferências e das suas consequências,
se encontra repetida, reactualizada através daquele que, fa-
zendo dela a sua própria evidência, compreende este saber
e deste modo o adquire” (B, p. 217). Através dessa repe-
tição, o Si faz-se contemporâneo da verdade: “A repeti-
ção em que consiste toda a transmissão e toda a aquisição
possível de um saber, seja ele qual for, corporal, sensível,
cognitivo, axiológico ou afectivo, toda a repetição teórica,
ou mais geralmente, afectiva, designamo-la por contempo-
raneidade. Aquele que entra em relação com uma verdade
qualquer (...) torna-se contemporâneo dela (...), torna-se ele
próprio esta verdade, ou o que a torna possível” (B, p. 218).

Mas não é tudo: a transmissão de um saber conduz aquele que
o recebe a desvelar em si os poderes pelos quais este saber foi ela-
borado pelo seu inventor. Torna-se, assim, contemporâneo, não
apenas da verdade, mas do seu autor, para formar com ele uma co-
munidade (no pathos). Por isso, a educação não deve contentar-se
em transmitir saberes feitos. Educar é permitir àquele que é edu-
cado refazer o caminho, reabrir em si os poderes pelos quais um
saber foi adquirido. Deparamos, aqui, com o mistério do encon-
tro. Por que é que se é interpelado por tal pessoa? MH fala deste
fenómeno em L’amour les yeux fermés: “Não é por acaso que os
seres se encontram. Não é o trajecto que fazem no espaço que os
faz encontrar, mas sobretudo aquilo que realizaram eles mesmos e
é por isso que o seu encontro pode ter lugar algures que não sobre
a terra, no fundo do espírito que conhece” (YF, p. 182).

O educador deve ser, sem dúvida, alguém que realizou um tra-
jecto próprio, talvez vários, mas sobretudo alguém que adquiriu a
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Educação e vida, em Michel Henry 17

capacidade de permitir encontrar os outros onde eles estão, favore-
cendo o próprio encontro22.

3. Em terceiro lugar, “através do jogo da repetição, a educação
obedece à grande lei da vida que consiste no crescimento de
si através da conversão do sofrimento em fruição”23. Entrar
na posse de si, é fazer a prova de si sob a forma do que re-
siste a si. Em vez de fugir do sofrimento, a educação é o ca-
minho privilegiado que permite ao Si reapropriar-se do que
lhe resiste, realizando aquilo que MH designa por fruição
(“jouissance”). A educação é, assim, o lugar privilegiado em
que cada Si pode, através das aprendizagens, realizar a lei da
“inversão do sofrimento em fruição” (B, p. 206), como único
processo de realizar a felicidade possível.

Derivam daqui duas consequências importantes: Em primeiro
lugar, a educação baseia-se naquilo que se dá como promessa: que
o sofrimento se converta em fruição. Mas como tornar credível,
hoje, esta promessa, numa cultura de facilitismo? Em segundo
lugar, não se pode confundir a educação da vida como afectividade
com programas em que o educando deve deixar livre curso à sua
imaginação.

A educação, reconduzida ao essencial, à vida como afectivi-
dade, deve ser concebida, antes de tudo, sob a forma de esforço
contra a resistência que cada um encontra em si mesmo no desen-
volvimento dos seus poderes e na confrontação com o mundo24.
Esta educação da vida opõe-se à valorização do sentimento sub-
jectivo espontâneo que apenas conduz a um individualismo. Ela
privilegia, ao contrário, “uma cultura do sentimento – não de tal ou
tal sentimento: do prazer, do ódio, do sadismo, etc., mas do pró-
prio sentimento como tal, um sentir-se a si mesmo do sentir-se a si
mesmo” (B, p. 205).

22 Cf. Idem, o. cit., p. 140.
23 LONGNEAUX, J.-M., o. cit., p. 140.
24 Cf. LONGNEAUX, J.-M., o. cit., p. 141.
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18 Cassiano Reimão

4. Que saberes deve a educação transmitir? MH refere três
áreas: a arte, a ética e a religião. Estas não constituem disci-
plinas específicas que se distinguiriam de outras que ficariam
em segundo plano. Visam, antes, o que é essencial a todo o
saber, atravessando todos os saberes, fazendo deles saberes
da vida, portanto profundamente humanos. É este “essen-
cial” que a nossa época perde de vista.

A arte é a cultura da sensibilidade. Este cuidado deve desenvol-
ver-se em cada disciplina, em cada comportamento: desenvolver o
amor pelo belo em cada saber. Mas a sensibilidade não se esgota
na cultura do belo. A própria evidência racional é uma experiência
afectiva. A ética, em La Barbarie, não tem o sentido de discerni-
mento dos valores que devem governar a acção, nem o sentido de
C’est moi la vérité de recondução do mundo à vida, mas designa
a exigência de perfeição em todas as coisas, de acordo com o mo-
vimento da vida que quer crescer em si25. A religião é entendida
não como um jogo de crenças particulares, mas como o assumir da
nossa condição26. No desenvolvimento dos nossos poderes, trata-
se de preservar a verdade ontológica que nos define no nosso ser:
que não somos o fundamento do nosso próprio ser.

Educar consiste, assim, em pôr em movimento os poderes do
outro pelos quais os saberes podem ser reproduzidos, reconduzindo
cada um a si mesmo, à força que cada um possui que é a da Vida
em cada um.

25 A ética é, por si mesma, coextensiva à cultura, uma vez que todo o acto
vivo, incluindo o teórico, é um acto prático (B, p. 220).

26 Cf. LONGNEAUX, J.-M., o. cit., p. 142.
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Educação e vida, em Michel Henry 19

3. Uma pedagogia ao serviço da afectividade.
Mas de que afectividade?

A vida é um experimentar-se a si mesmo sem distância; a feno-
menalidade em que consiste esta prova é a afectividade (Cf. B, p.
32).

O projecto da existência humana institui-se como projecto de
abertura e de compromisso em relação aos outros27 e ao mundo;
neste projecto, a afectividade, constituindo uma referência originá-
ria ao ser, identifica a capacidade radical da própria existência: a
capacidade de ser afectada. A tendencialidade é uma característica
dos seres finitos que procuram a sua própria plenitude; esta dinâ-
mica tendencial, no caso do homem, coincide com o seu processo
de auto-realização. Tal processo, contudo, não pode ser levado a
cabo solitariamente; o culminar, em plenitude, das próprias possi-
bilidades está sempre mediado pela intersubjectividade, pela alte-
ridade. Por isso, a dinâmica afectiva, como processo de realização
da própria plenitude, é uma dinâmica intersubjectiva e, consequen-
temente, em última instância, o princípio fundamental de tal dina-
mismo deve ser considerado no plano interpessoal.

A afectividade é, assim, participação na vida do mundo através
do próprio movimento da transcendência intersubjectiva. Por isso,
uma reflexão em torno da afectividade não pode partir senão da
experiência, da experiência do existir (no sentido activo), tendo
de ser elucidada no encontro com os outros, no mundo. Daí que
a singularidade da experiência afectiva vivida seja indizível, uma
vez que o ser, nela envolvido, é originariamente mistério.

Por outro lado, o sentido afectivo originário é dado pela dife-
rença da sexualidade. O corpo próprio é o ponto de vista central
a partir do qual se organizam todas as modalidades existenciais;

27 “Não há outro para mim se não tiver dele uma experiência” (Ph. M, p.
137). “(...) toda a experiência de outrem (...) realiza-se em nós sob a forma de
afecto” (Ph. M, p. 155).
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20 Cassiano Reimão

entre estas, a percepção do mundo, enquanto expressão relacional
do homem, é a intenção mais originária; sobre ela se constituem o
imaginário, o juízo, o desejo e o querer do homem. A percepção é
doadora de sentido; abre a diferença do sentido: perceber é desdo-
brar os perfis do objecto que se mostra. A percepção manifesta o
entrelaçar do corpo próprio com o mundo, constituindo, no encon-
tro com os outros essentes, o lugar mundano de uma coexistência
significante. Por isso, a afectividade é sempre uma relacionalidade
afectiva situada na percepção, sendo movimentada por ela. E, por-
que o mundo é sempre, para o homem, um mundo percebido, a
afectividade é constitutiva da consciência intencional.

Convém referir que, numa análise fenomenológica da afectivi-
dade se identificam três estruturas fundamentais:

1 – A corporeidade – Merleau-Ponty considera que o corpo pró-
prio, como être-au-monde, é o ancoradouro existencial do
Dasein, o ancoradouro do existente no mundo. O corpo é
o medidor e o mediador da distância. O concreto antropoló-
gico do corpo próprio manifesta o existente enquanto relação
de ser-com-o-mundo, pois é o corpo vivido que estabelece a
ligação com o mundo.

O corpo é a relação cruzada onde emerge o sentido. É quiasma
com o mundo, simbolicamente dentro e fora, activo e passivo.

O corpo próprio é o veículo da percepção do mundo, expri-
mindo, a cada momento, as modalidades da existência. Através
dele, a existência constitui-se como incarnada; ele é o lugar da
compreensão (do outro e das coisas do mundo), é o “lugar” do
aparecimento do sentido, onde acontece a verdade do mundo. “O
homem, no seu corpo, não é nem pura necessidade, nem puro de-
sejo. O seu corpo é a história da constante passagem de um ao
outro”28.

28 VASSE, D., Le temps du désir, Seuil, Paris, 1997, p. 41.
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2 – A temporalidade – A afectividade está relacionada com o
tempo. A afectividade e a temporalidade são modos espe-
cíficos de relação, intrinsecamente unidos, na diferença exis-
tencial originária.

A estrutura da temporalidade é marcada pela relação “acção-
paixão” constitutiva do presente vivido. A manifestação de si é
presença a si do corpo próprio. A afectividade manifesta-se pelo
facto de a significação existencial não ser exterior ao presente, mas
constituir efectivamente a relação tensional da acção/paixão da cor-
poreidade.

O mundo dura no tempo; este sustenta a nossa espera e a nossa
esperança na medida em que é ele que dispõe as coisas. Nele,
podemos separar-nos do nosso eu profundo e deixar vazia a nossa
existência inteira. Na afectividade contactamos a temporalização
da nossa própria temporalidade existencial. Assim, afectividade
e tempo implicam-se mutuamente. O afecto revela a essência do
tempo como dimensão relacional.

3 – A espacialidade – As dimensões espacializadas do corpo re-
metem para uma topografia do próximo e do distante. Reve-
lando os momentos passados da nossa vida afectiva, verifica-
mos que eles são simultaneamente temporais e espaciais: o
corpo, recordando-se das distâncias percorridas, redescobre,
imaginária e intermitentemente, à escala da unidade histó-
rica e geográfica da existência, as etapas da nossa angústia
e do nosso desejo; este é fonte de ser, projectando a ilusão
da necessidade e a manifestação da falta; a sua não satisfa-
ção configura a estrutura existencial do ser do homem. E o
poder de agir, oriundo do desejo, conduz-nos do plano mera-
mente prático ao plano ético, no encontro com outrem; este
encontro pressupõe uma subjectividade anterior que, mesmo
perante outrem, permanece solitária. O eu é irremediavel-
mente único. Mas, ao ser posto em questão por outrem, con-
servando o eu a sua solidão, projecta-se na responsabilidade;
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22 Cassiano Reimão

a fenomenologia torna-se ética: o sujeito, mantendo-se ele
próprio, não se tornando outro, compromete-se com o outro.

Refere Jean-Michel LONGNEAUX que, segundo Catherine
Meyor, os grandes princíos a ter em conta, numa pedagogia ao
serviço da afectividade são os seguintes:

1. Primeiramente, a afectividade é o coração da vida. É nela e
a partir dela que se desdobram originariamente a subjectivi-
dade e o mundo tal como nos é dado vivê-lo realmente, não
como um objecto, mas como um mundo vivo, um mundo
dado à prova afectiva de si. Educar é aprender a habitar este
mundo.

2. Em segundo lugar, a afectividade dá-se também como força
motriz, como esforço ou desejo, até como necessidade. Mas,
propriamente, não há desejos ou necessidades; há, sim, su-
jeitos que desejam e que experimentam necessidades. A edu-
cação, em vez da transmissão de saberes teóricos a um reci-
piente vazio, deve cultivar o dinamismo da afectividade.

3. Além disso, a afectividade não deve ser um problema a re-
solver: deve ser desenvolvida e educada para si mesma.

4. Em quarto lugar: o conteúdo, a linguagem e a abordagem
educativa da afectividade são a prória afectividade: a educa-
ção da afectividade consiste em despertar a do educando por
intermédio da do educador.

Catherine Meyor, segundo o texto de Jean-Michel LONGNE-
AUX em análise, não apresenta uma cartilha de aplicação destes
princípios, dizendo ser impossível encontrar uma estratégia precisa
a partir da fenomenologia material29, avançando, embora, com al-
gumas propostas, ao reconhecer que o lugar onde a afectividade

29 A fenomenologia material não pode impor um sistema educativo, mas
aponta um caminho para o seu esclarecimento, associando, em torno da vida,
como pathos, o saber, a relação e a acção.
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pode ser desenvolvida é o da estética: a arte e a poesia são fun-
damentais para a expressão da vida afectiva. Depois, afirma que o
importante é que o educador estabeleça uma relação estetizada, que
se exprima segundo o modo do testemunho. Só o exemplo do seu
vivido fará autoridade. O objectivo é reconduzir cada um ao seu
próprio vivido. Mas, porque se trata de despertar a subjectividade
do outro, e na medida em que esta não é objectivável, a educação
da afectividade não pode ser programável. Trata-se, para o edu-
cador, de aproveitar as circunstâncias da vida para tocar a vida no
outro.

Mas uma instituição educativa onde a realização deste objectivo
se tornou muito complexa é a Universidade.

III – A destruição da Universidade, enquanto
instituição educativa

No capítulo 7 de La Barbarie, MH refere-se à grave crise por que
vinha passando a Universidade, reconhecendo que “a humanidade,
intrometida na existência mediática, percorre a espiral descendente
em que os poderes da vida fragilizam, uma após outra, as diversas
práticas do sentir, do compreender e do amar, descobertas e conser-
vadas na história sacrificial da cultura (...). Nestas condições, um
acontecimento singular (...) reveste-se de uma importância dramá-
tica: a destruição da Universidade” (B, p. 199), “cuja causa está
nela própria” (B, p. 201).

A universidade (universitas) é um campo ideal constituído e
definido por leis que o regem (Cf. B, p. 201); tais leis, antes de
serem leis a que se obedeça, têm de ser leis da vida (Cf. B, p. 202),
“leis constitutivas de uma ética sob a sua forma original de éthos,
ética coextensiva à vida e à sociedade em geral” (B, p. 202). São
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24 Cassiano Reimão

leis da vida, da sua conservação e acréscimo (Cf. B, p. 202). A
universalidade faz da universidade uma totalidade homogénea (Cf.
B, pp. 201-202).

Ao reflectir sobre a situação da universidade, MH reconhece
que não há História nem Sociedade, mas “indivíduos viventes”,
cujo destino é o Absoluto (B, p. 203). O desenvolvimento de
cada um destes poderes implica a sua auto-afecção original, a qual,
tornando-o possível, em cada estádio da sua efectuação, cresce e
aprofunda-se nela e com ela (B, p. 205). Entrar na posse de um
saber, de uma linguagem, de uma técnica (...) é entrar na posse de
si (B, p. 207).

Segundo MH, a finalidade da Universidade é clara: transmitir o
saber num ensino, acrescentá-lo numa investigação30 (B, p. 207);
afirma que universidade e sociedade são duas entidades opostas (B,
p. 209), embora hoje a oposição entre a sociedade e a universidade
não resida na simples diferenciação das suas funções, pois são duas
essências não apenas distintas mas heterogéneas, excluindo-se mu-
tuamente, afrontando-se num combate de morte (B, p. 210).

Mas “a destruição da Universidade deu-se através do mundo da
técnica” (B, p. 211), ao ser colocada fora de consideração a vida
transcendental que constitui a humanidade do homem31 (Cf. B, p.
214). MH sublinha, contudo, que a limitação dos conhecimentos
aos que são efectivamente postos em prática “é simultaneamente
criminoso e contraditório” (B, p. 212).

A Universidade galilaica, acultural, microcósmica (e mesmo,
sob o ponto de vista da cultuta, microscópica) não surgiu num mo-
mento; é o resultado de um longo processo cujas fases reflectem as
da introdução no Ocidente do novo princípio que iria destruir não
apenas a sua cultura própria, mas toda a cultura possível, como o

30 A natureza do saber e o modo de o transmitir constituem a especificidade
da Universidade (B, p. 237).

31 “A defesa do homem verdadeiro, do homem transcendental, é a tarefa que
desde sempre a filosofia reconheceu como sua” (CMV, p. 333).
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provam à evidência a eliminação pela técnica de todas as outras
culturas32 (Cf. B, pp. 222/223).

Destruindo a humanitas do homem, as ciências não falam nun-
ca do homem, ou, o que é o mesmo, falam sempre dele enquanto
outro que ele (Cf. B, p. 224); é que, de facto, “no campo aberto
pela ciência moderna, não há homem nenhum” (CMV, p. 329).

A humanitas do homem é a subjectividade reconduzida à sua
dimensão de imanência radical, à sua auto-revelação original e pró-
pria, diferente da do mundo (Cf. B, p. 227). O poder intelectual da
Universidade “foi definitivamente abaixado” (B, p. 216), dando-
se a sua auto-destruição. A auto-destruição da Universidade “é a
auto-destruição da cultura e a auto-destruição da vida” (B, p. 217).

Dir-se-á que tal estado de coisas subsiste: a vida é o incontor-
nável e o inexpugnável, o alfa e o omega de toda a organização
e de todo o desenvolvimento humano, porque é ela que define a
humanidade transcendental – o sentir, o compreender, o imaginar,
o agir e em todos os casos o sofrer e o fruir sem os quais não há
humanidade nem homem (B, p. 210).

Mas a Universidade deve fazer do esforço intelectual e da cul-
tura o seu ideal (B, p. 215), pois compete-lhe transmitir a cul-
tura, isto é, a auto-realização da vida sob a forma do seu auto-
desenvolvimento, no que concerne ao todo das suas possibilidades
(B, p. 219).

Contudo, a verdade a que assistimos, em torno da Universidade
é que o poder intelectual e espiritual, tradicionalmente assumido
por aqueles que incutiam o movimento de auto-desenvolvimento
da vida (...) foram substituídos por servidores cegos do universo
da técnica e dos media, pelos jornalistas e pelos homens políticos”
(B, p. 239) e MH pergunta: “E, então, o que é feito da cultura e,
com ela, da humanidade do homem? (B. p. 239)

32 Barbárie – para MH, é uma situação de inumanidade, em que se deu a
alteração ontológica do princípio director e organizador da sociedade, pondo de
lado a vida (B, p. 210).
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Nesta conjuntura, valores que, anteriormente, assumiam um ca-
rácter universal, absoluto, apresentam-se, agora, com um carácter
relativista, reduzidos a uma dimensão subjectiva; no relativismo,
justifica-se o acontecer pelo mero acontecer. Nesta linha, o homem
vem perdendo o sentido da vida, pondo em causa a sua dignidade.

Percebe-se, da análise de MH, que, de facto, a universidade
vem vivendo uma grave crise de identidade, perdida numa dialéc-
tica, quase esquizofrénica, entre as reminiscências nostálgicas de
um passado onde se consegue rever a sua verdadeira missão edu-
cativa.

Na sequência desta análise, advogam alguns (vg. Readings)
que a universidade é, hoje, uma instituição arruinada, que naufra-
gou (Michel Freitag, em Le naufrage de l’Université, La Décou-
verte/MAUSS, Paris 1995), tornando-se, por isso, necessária a sua
reconstrução e a redefinição do seu valor.

É, assim, urgente repensar como é que os diferentes saberes se
devem articular de modo a deixar para trás “as categorias que têm
regido a vida intelectual nos últimos duzentos anos.

Torna-se, portanto, inevitável reorganizar o conhecimento. Pa-
ra tal, a universidade terá de se reorganizar, tornando-se uma es-
cola de vida, que coloque o homem no seu centro e que potencie a
compreensão da condição humana, promovendo e mantendo vivo
o pensamento crítico e reflexivo (arma decisiva contra a barbárie),
numa linha epistemológica transdisciplinar, sendo um foco de cri-
ação, de liberdade e de civilização. Aqui, os estudantes, como eixo
do processo, são, naturalmente, estimulados pelo “próprio drama
do pensar” e, através dele, alertados para a “vulgaridade intelec-
tual que, neste momento, corrompe as mentalidades”.

Há, ainda, que reflectir para mudar em ordem a reconstruir os
fundamentos que permitem ao homem de hoje acreditar, esperan-
çosamente, no futuro. Cabe ao aluno, numa universidade de exce-
lência, assumir que a cultura é uma dimensão nuclear da sua forma-
ção, competindo-lhe “encorajar, aguilhoar a aptidão interrogativa”,
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orientando-a para “problemas fundamentais da nossa própria con-
dição e do nosso tempo”.

Algumas conclusões prospectivas
1. O ser a educar tem a capacidade, o direito e o dever de

se fixar pessoalmente o sentido e os fins da sua existência,
tornando-se, assim, autor da história da sua própria vida,
cujo projecto desenvolverá com a ajuda e o testemunho do
educador.

2. O pensamento pedagógico e a acção educativa não têm nem
finalidade, nem sentido se não estiverem fundados e não fo-
rem conduzidos pelo sentido da vida.

3. A ideia de uma compreensão da vida do homem, como pa-
thos, é o ponto de Arquimedes da pedagogia e das boas prá-
ticas educativas, bem como o centro de referência para ori-
entação da educação quanto ao seu sentido e às suas fina-
lidades; não se podem reduzir os conceitos de formação e
de educação, fazendo deles um simples apoio ao desenvol-
vimento, reduzindo-os a objectivos de pura sociologização,
isto é, de integração social do homem, uma vez que o homem
não é somente um ser de natureza, nem somente um ser pu-
ramente social, nem uma amálgama destes dois elementos;
é, antes de tudo, um ser responsável pelo desenvolvimento
do seu ser.

4. A educação é um processo de identificação interiorizante a
realizar pelo educando, numa busca contínua de auto-estima
pessoal, afirmada a partir da dialéctica estabelecida entre o
seu eu actual e o seu eu ideal; por isso, a relação pedagógica
é uma relação contextualizada, necessariamente polivalente
e pluridimensional, devendo orientar-se para o domínio da
afectividade do educando.
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5. Uma educação centrada em valores que tenham como base o
homem, enquanto pessoa, fundar-se-á em relações, orientar-
se-á pelo futuro da esperança e será alicerçada no sentido
do serviço aos outros e nos princípios de uma sólida coo-
peração, desenvolvendo a faculdade de “ser outro, de viver
através dos outros” (M. Vargas Lhosa, Expresso, Atual, 21
de Julho de 2014, p. 14). A questão fulcral da cultura eu-
ropeia, colocada por Nietzsche na categoria da vontade do
poder, deve centrar-se na questão da vida do homem que so-
mos obrigados a privilegiar, recohecendo que a existência é
muito pequena face aos desejos com que nos confrontamos
no mundo real. Numa época em que, na sequência do “de-
sencantamento” da sociedade, os Estados vêm assumindo o
monopólio da definição absolutizante da formação dos ci-
dadãos, em democracia, anulando o real “espaço público”,
qualquer projecto educativo só terá sentido no total respeito
da pessoa e da sua liberdade, autonomia e independência; é
por isso que a problemática dos valores (que deixámos cair)
é, hoje, urgente e fundamental; há, na verdade, que viabili-
zar as possibilidades de um “espaço público” comum, onde a
educação, enraizada no passado, situada no presente e atenta
ao futuro, decorra num movimento pedagógico (sério, rigo-
roso e exigente) de procura e de construção do saber a partir
da vida e em contacto com a vida.

6. Porque educar consiste em oferecer e transmitir um modo de
viver e de entender a vida, há que acreditar que os homens
podem ajudar-se através do saber na construção equilibrada
de uma liberdade pessoal e de uma responsabilidade solidá-
ria, numa luta permanente contra a corrupção e a decadência
moral e cultural.

7. A educação deverá ter em conta valores fundamentais: o
trabalho constitui, juntamente com a verdade, a justiça e o
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amor, um dos quatro pilares éticos em que o homem deverá
apoiar-se para contruir, em ordem à superação da crise, uma
socidade renovada, uma sociedade civilizada, “uma socie-
dade decente” (Amartya Sen), onde o homem possa habitar;
uma sociedade civilizada é aquela em que as pessoas são ci-
dadãos e não escravos, onde se valoriza o esforço e o tra-
balho e se recusa, frontalmente, a banalização da injustiça
social. “O trabalho é uma modalidade da vida, aquela de que
se reveste quando o desejo sofredor se transforma em esforço
para se satisfazer” (B, p. 154).

8. A sociedade civil está para além do Estado e do mercado, na
esfera da opinião pública, atravessada pelas redes da lingua-
gem que geram solidariedade, exigindo melhoria no espaço
público, formando uma consciência social renovada, refor-
çando as redes de relação que propiciam uma formação de-
mocrática da vontade, construindo o coração de um mundo
sem coração, combatendo a injustiça, a opressão e as desi-
gualdades que assolam o mundo.

9. Como resposta à crise, visível na destruição da universidade,
urge promover um sistema económico mundial aberto e in-
clusivo, ao serviço do desenvolvimento humano, uma ordem
legal internacional enraizada nos valores partilhados e tam-
bém mecanismos capazes de garantir a estabilidade e a se-
gurança humanas (que alterem a “Nova Ordem Mundial” em
que nos temos movido).

10. Não podemos contentar-nos com a mera relação a nós mes-
mos, pois, tendo em nós o sentido, não somos o nosso pró-
prio sentido. Perante a crise, temos o dever da recusa de ser
salvos pelo número, numa conjuntura onde se deu a substitui-
ção do valor pelo preço; pois, como já afirmava Max Scheler,
confrontado com a angustiante “situação espiritual do nosso
tempo”, “o homem não é um objecto, mas uma direcção”,
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um sentido; contudo, nenhuma finalidade da natureza pode
constituir o sentido do homem.

11. A educação é algo de exigente. Educa-se não “para...”, mas
“com...”, sobretudo pelo que se é, como modelo de identifi-
cação. A educação, porque sustentada na afectividade, exige
exemplaridade, estimulando a sensibilidade e a imaginação
do educando.

12. A educação é um itinerário dirigido ao progresso, mas a um
progresso que seja desenvolvimento. Segundo MH, o capita-
lismo contém um progresso técnico, exclusivamente técnico
(cf. B, pp. 96-97), em que o homem é reduzido a um mero
objecto.

Perante o progresso, em defesa da humanidade do homem,
a única coisa importante é que a educação leve a discernir
correctamente o intolerável de hoje (como refere Paul Rico-
eur) e a reconhecer as nossas dívidas em relação às causas
mais importantes. E a causa mais importante é a da vida. As
Instituições de formação, perante o “fascínio” da crise insta-
lada pela nova modernidade, cada vez mais têm de apontar
para perspectivas axiológicas, sempre renovadas, apostando
na humanização e na eticidade dos seus projectos educativos.
Só assim será possível ganhar o futuro, percebendo onde es-
tamos e para onde queremos ir.

13. Exige-se, assim, “um projecto educativo norteado pela con-
quista da sabedoria”; recusando o relativismo intelectual e
o pensamento único, compete à Universidade de hoje privi-
legiar o capital relacional (comunidade), pondo de lado cli-
vagens e concedendo aos valores éticos lugar primeiro nas
práticas pedagógicas. Com risco, mas sobretudo com espe-
rança.
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14. O universo técnico prolifera como um cancro, numa perfeita
indiferença para com a vida (B, p. 98). Da vida, relacio-
nada com a morte: “A modernidade elidiu a ideia da morte.
Deveria ensinar-se aos miúdos, nas escolas, da maneira mais
natural, que temos de morrer. A ideia de sermos mortais
ajuda muito a viver. Mas a nossa sociedade escondeu total-
mente a ideia da morte” (António Tabucchi, em entrevista ao
Suplemento “Mil Folhas” do jornal Público de 22 de Abril
de 2006).

15. A educação deve ser orientada para os valores de uso (que
Adam Smith contrapõe aos valores de troca). A inversão da
teleologia vital que se produziu nos finais do séc. XVIII e
no séc. XIX quando a produção de bens de consumo que
caracteriza toda a sociedade deixou de ser dirigida por estes
e para estes, para os “valores de uso”, para visar doravante a
obtenção e o acréscimo do valor de troca, isto é, do dinheiro
(B, pp. 86-87).

16. A vida, na sua auto-afecção, é convergência dialéctica de ac-
ção e de passividade, de imanência e de transcendência. En-
quanto condição de possibilidade dos viventes, a vida gera,
de modo incessante, os próprios viventes.

Para que a vida tenha sentido, a educação (de que ela é tributá-
ria) tem como objectivo equilibrar a conjugação dos verbos valer,
amar e servir, para não ser uma fraude (Cf. B, p. 36): “Vales
se amas, amas se serves, serves se vales”. Na linha da esperança,
como sugere Miguel Torga: “O que é bonito neste mundo, e anima,
é ver que na vindima de cada sonho fica a cepa a sonhar outra aven-
tura... (Miguel Torga, Cântico do Homem, Confiança, em Poesia
Completa, volume I, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 2007, p.
409).
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