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Resumo

Através de grande parte da obra e do registro dos fragmentos da vida do educador 
japonês, Tsunessaburo Makiguchi, a tese afirma que o conhecimento emerge da 
experiência de vida dos sujeitos. Fatos, acontecimentos, herança genética, 
patrimônio cultural, história familiar, o lugar onde se nasce e vive e as 
predisposições psicológicas configuraram uma visão sobre o mundo e a vida. No 
caso de Makiguchi, essa constelação multicausal o conduziu a conceber o sistema 
de criação de valores bem-benefício-beleza, discutindo a importância do par 
cognição-avaliação para a experiência humana. Sua vida é exemplar para 
demonstrar como esses aspectos estão entrelaçados e, num movimento recursivo 
entre conhecimento e autoconhecimento, podem gerar sistemas criativos de 
compreensão do mundo, introduzindo o autor na problemática essencialmente 
epistemológica da complexidade. O sistema makiguchiano e a abordagem complexa 
de Edgar Morin sugerem uma reforma pragmática e paradigmática da educação e 
do pensamento em direção a uma pedagogia complexa, que enlaçam e entretecem 
mestre-discípulo, sujeito-objeto, homem-mundo, local-global, singular-universal. 

Palavras-chave: Educação, Epistemologia, Cognição, Complexidade. 



Abstract

Utilizing a great part of the works by Japanese educator Tsunesaburo Makiguchi and 
the register of fragments of his life, this thesis affirms that knowledge emerges from 
peoples` experience as they go about their daily lives. Facts, events, genetic 
inheritance, cultural patrimony, family history, the place where one was born and 
lived, and psychological predispositions nurture and form a vision of the world and of 
life in general. In Makiguchi’s case, this multi-causal constellation led him to conceive 
the system of the value-creating pedagogy of good, gain and beauty; discussing the 
importance of cognition and evaluation in the experience of the human being. His life 
is exemplary in demonstrating that these aspects are inter-connected and, in a 
recursive movement between knowledge and self-knowledge, they can generate 
creative systems for understanding the world and introducing, essentially, the author 
into the epistemological problematic of complexity. The Makiguchian system and 
Edgar Morin’s complexity approach suggest a pragmatic, paradigmatic reform of 
education and a thought reformation in the direction of the complex pedagogy, and 
that it creates a web that connects master-disciple, subject-object, human-world, 
local-global and singular-universal. 

Keywords: Education, Epistemology, Cognition, Complexity. 



Resumen

A través de la mayor parte de la obra y del registro de los fragmentos de la vida del 
educador japonés, Tsunessaburo Makiguchi, la tesis afirma que el conocimiento 
emerge de la experiencia de la vida de las personas. Hechos, acontecimientos, 
herencia genética, patrimonio cultural, historia familiar, el lugar donde nació y vivió y 
las predisposiciones psicológicas configuran una visión a cerca del mundo y de la 
vida. En el caso de Makiguchi, esta constelación multicausal lo llevó a concebir el 
sistema de la creación de valores bien-beneficio-belleza, discutiendo la importancia 
de la par cognición-evaluación para la experiencia de los seres humanos. Su vida es 
ejemplar en demostrar como estos aspectos están entrelazados y en un movimiento 
de recursividad entre conocimiento y auto-conocimiento, pueden generar sistemas 
creativos para la comprensión del mundo, introduciendo el autor en una 
problemática esencialmente epistemológica de la complejidad. El sistema 
makiguchiano y la abordaje compleja de Edgar Morin sugieren una reforma 
pragmática y paradigmática de la educación y del pensamiento en la dirección a una 
pedagogía compleja, que enlazan y entretejen maestro-discípulo, sujeto-objeto, 
hombre-mondo, local-global, particular-universal. 

Palabras-llave: Educación, Epistemología, Cognición, Complejidad 
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De que trata a tese 

Meu primeiro contato com a obra de Tsunessaburo Makiguchi foi em 1999, ao 

ler uma tradução para o português da versão inglesa do livro Soka Kyoikugaku 

Taikei (Uma Teoria da Pedagogia de Criação de Valor), editado por Dayle Bethel, 

estudioso da obra do autor há 30 anos. No Brasil, o livro ganhou o título Educação

para uma Vida Criativa. Com um background sociológico, o livro contém princípios 

filosóficos, propondo uma reforma do pensamento do sujeito cognoscente. O autor 

faz uma análise realista da educação nos moldes da sociedade ocidental e 

capitalista, voltada para a formação de cidadãos obedientes ao Estado e, 

principalmente, para uma educação bélica, capacitando os jovens de sua época 

para as duas grandes guerras. 

 Embora Makiguchi fale de um Japão seduzido e transformado pelo mundo 

ocidental, e das conseqüências desse fato para o seu país, é fácil encontrar uma 

semelhança impressionante com a padronização e a formalização das relações 

sociais onde quer que o Estado Moderno, o Capitalismo, a Cristandade e a Filosofia 

Iluminista deram-se as mãos para iniciar um contraditório processo de 

desenvolvimento. A essa confluência de modos de compreensão e gestão das 

culturas, Serge Latouche (1996) chamou de ocidentalização do mundo. Para poder 

desenvolver a sociedade, material e espiritualmente, tornando-a apta para entrar 

num mundo em constante transformação tecnológica e científica, padronizaram-se 

as relações humanas em torno de um projeto determinado de civilização, a 

ocidental. Constituiu-se o Estado Moderno ao abstrair as diferenças sociais; ao 

tomar a ciência como representação das leis da natureza, e ao imputar à educação 

o dever de impulsionar tal desenvolvimento, como afastamento da vida real, no 

sentido de um treinamento para manipular instrumentos e viver numa sociedade 

industrial, científica e tecnológica. Assim percebida, a educação necessita ser 

massificada, padronizada, em forma de assembléias – como preconizou Jan 

Comenius (1592 – 1670) – para que as diferenças, embora sempre renitentes, sejam



aplainadas favorecendo “uma mentalidade científica” cujos resultados, em forma de 

tecnologia e produção de bens redundariam num desenvolvimento humano geral. 

Uma observação mais atenta dos resultados desse ideário de formação 

mostra uma inevitável decadência de valores. A abstração realizada pelo sujeito em 

relação à experiência vivida possibilitou a formação de mentes prontas para 

incorporar as relações formais frente ao Estado e ao trabalho, para absorver 

quantitativamente conceitos frios e uma quantidade enorme de informações que não 

se traduzem em valores para se viver bem e melhor no mundo. A lógica do 

progresso capitalista está em postergar sempre a realização dos homens, sentida 

muitas vezes como inatingível. 

Makiguchi vê com uma clareza desconcertante tais processos e pergunta: 

Qual deve ser o objetivo da educação? Sem rodeios, e com base numa aguda 

percepção da sociedade do seu tempo, responde: a felicidade.

Alguns pensadores de seu tempo estavam constituindo campos de saberes 

autônomos, como é o caso das proposições de Émile Durkheim e Max Weber, por 

exemplo, para a sociologia. A ciência deveria ser neutra, diziam eles, e atender a 

objetivos próprios. Makiguchi estava na contramão desse entendimento. Embora 

apaixonado pela ciência desenvolvida no Ocidente, ele defende uma concepção 

relacional entre ciência e homem, entre verdade e valor. Para ele, é impossível 

separar o homem dos valores. São estes que realmente contam para a experiência 

humana e o desenrolar da vida. À ciência cabe possibilitar, através do 

desenvolvimento de instrumentos cognitivos, a avaliação e a validação da 

experiência vivida nos domínios do cotidiano. 

Makiguchi vê dimensões da existência humana que as ainda engatinhantes 

ciências humanas não veriam tão cedo. Defende uma formação integrada voltada 

para a relação do homem com o ambiente social e natural. Propõe uma revolução 

epistemológica ao reconstituir os laços entre sujeito e objeto do conhecimento para 

conceber o homem de forma integral. Em razão disso, sugere, então, uma ciência 

humanista, com base no desenvolvimento de uma ética voltada para a realização 

humana.

Para ele, o fim último de qualquer atividade humana, o que inclui também a 

ciência, é a felicidade. Não há outro significado para a vida, construída 

cotidianamente, aqui e agora, baseada na experiência comunitária. O homem é feliz 

enquanto vive a condição humana de criar valores. Ao realizar seu potencial 
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máximo, a criação de valores materiais, éticos e estéticos, o homem vive uma 

felicidade palpável, real, atual. Mais do que uma reforma educacional, Makiguchi 

defende uma reforma do pensamento, baseada no sistema de criação de valores 

bem-benefício-beleza, de forma pragmática. Com isso, defende explicitamente a 

tese de que é possível ensinar as pessoas a serem felizes. Julgar bem, no uso da 

cognição e da avaliação da experiência, é a felicidade palpável, possível, real, 

pragmática.

Esse sistema de pensamento reconhece que todo ser humano precisa criar 

condições materiais de existência tais como alimento, abrigo e proteção. A essa 

condição básica de simples sobrevivência somam-se outros valores como a beleza. 

Não é qualquer alimento, qualquer roupa ou em qualquer lugar onde o homem vive. 

É acrescentando valor estético que se alcança o mais íntimo do ser na forma de 

autoconhecimento. A isso ainda se soma um valor social. Para viverem juntos, os 

homens acordam certas regras criando valores que são determinados pelo 

desenvolvimento humano, num determinado tempo e lugar: o bem coletivo. Os 

valores implícitos no sistema supõem a experiência. E, se o sentido da educação 

deve ser a felicidade, ela própria deve ser uma experiência bem-sucedida da 

aventura humana sobre o planeta, nos termos do sistema de criação de valores 

humanos.

Makiguchi cria o referido sistema pedagógico para propor uma reforma do 

sujeito cognoscente. Ao discutir com a filosofia ocidental, revê a relação sujeito-

objeto e a contextualização do conhecimento, questões importantes para a 

emergência do potencial criativo e para o desenvolvimento de uma ética para viver 

no mundo. 

Na pedagogia makiguchiana, a vida, do nascimento à morte, é aprendizagem. 

Aprender é ser e estar imerso na existência vivida no lar, na vizinhança, na escola; 

refere-se a um modo de vida e ao universo simbólico de uma determinada cultura. 

Esses espaços vivenciais fundam a experiência humana efetiva do homem na 

sociedade e no planeta. A imersão na realidade local é o que permite ao sujeito 

compreender a sua universalidade, cuja existência transcende a localidade, mas que 

só pode projetar-se nessa universalidade se viver por completo a sua singularidade 

na vida local.

Makiguchi tinha em mente a discussão da reforma de um sujeito em duas 

dimensões, local e universal. Para que essa completa inserção do sujeito no mundo 
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seja realmente eficaz, no sentido de satisfazer as suas expectativas de vida e de 

convivência no mundo, a relação entre sujeito e objeto do conhecimento deve ser 

revista em termos do sistema de criação de valores humanos.

É redimensionando-se, a partir das relações que estabelece com o mundo, 

que o sujeito cria valores positivos. Emergindo do local para o universal, o homem 

descobre sua individualidade e, ao mesmo tempo, compreende o seu pertencimento 

à espécie numa relação simbiótica com o mundo. Dessa perspectiva, o professor 

abandona o papel de mero transmissor de informações para se tornar um mestre, 

orientando o discípulo no sentido de despertar e cultivar seu potencial, sobretudo, 

instruindo-o sobre uma ética para a existência individual, coletiva e ambiental. 

Makiguchi acreditava nas qualidades inatas de cada indivíduo e igualmente no papel 

da sociedade como construtora de princípios éticos. Trata-se, para ele, de organizar 

e reorganizar permanentemente a experiência vivida, possibilitando a criação de 

valores individuais em relação estreita com a natureza e a sociedade.

Nascido em pleno processo de ocidentalização do Japão, que se iniciou no 

último quartel do século XIX foi, simultaneamente, herdeiro do humanismo da 

filosofia ocidental e da cosmovisão budista de Nichiren Daishonin, monge que viveu 

no século XIII. A idéia de uma felicidade pragmática foi inspirada no humanismo 

ocidental e na importância da experiência na filosofia oriental, particularmente, no 

budismo. Felicidade, para ele, não é algo inatingível. É a busca incessante do bem-

estar vivido subjetivamente; da satisfação das necessidades básicas da existência; e 

da resolução de problemas vividos coletivamente. Felicidade não é algo que se 

posterga, vive-se cotidianamente, conquista-se dia-a-dia. 

Em síntese, o sistema de Makiguchi está centrado no sujeito que emerge da 

vida. Sua discussão sobre a reforma educacional leva em conta a reforma do sujeito 

como contingência no mundo. Sem partir da comunidade, onde o sujeito pode ver-se 

relacionando com o ambiente concretamente vivido, torna-se impossível ultrapassar 

o estreito mundo dos conceitos desconectados da vida e da experiência de viver, 

como tem sido a prática passiva de absorção do conhecimento abstrato na escola.

A partir dessas reflexões proporcionadas pela obra de Makiguchi, afirma-se 

nesta tese que o conhecimento supõe o autoconhecimento de um sujeito que 

emerge da experiência de viver. Conhecimento, nessa perspectiva, diz respeito à 

matéria que conhece e, no caso do homem, amplia o campo de significados dentro 
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de um sistema de criação de valores, que é reflexivo e recursivo, uma vez que 

organiza e reorganiza a experiência num processo auto-eco-dependente.

À luz dessas considerações, os problemas aqui levantados serão entendidos 

a partir da compreensão dos processos cognitivos e da experiência do próprio 

educador Tsunessaburo Makiguchi, os quais, por hipótese, constituem-se na base 

fenomenológica do sistema pedagógico criado por ele. 

Os fragmentos de vida de Makiguchi permitem o aprofundamento de questões 

sobre a reforma do sujeito, crucial não só para a formação humana, mas também 

para uma nova ética de coexistência, como o papel da comunidade, lugar de ser e 

estar no mundo, experiência plausível e possível de todo ser humano. Trata-se de 

contextualizar o conhecimento, ao ampliar a experiência vivida, para estendê-lo além 

das fronteiras da comunidade. Inserir o sujeito na comunidade significa que o 

conhecimento necessita do autoconhecimento, pois este incorpora ao mesmo tempo 

a experiência na vida local e o compromisso ético social e ambiental de caráter 

universal.

Nessa perspectiva, a reforma do sujeito cognoscente nasce da necessidade 

de uma formação comprometida com a emergência de um ser humano pleno e apto 

a enfrentar os desafios do século XXI, que requerem sistemas de pensamentos 

criativos, flexíveis e integrados. Necessitam, sobretudo, de valores que reflitam um 

profundo respeito à dignidade da vida. Nem o Estado, nem novas formas de 

produção material podem cumprir essa tarefa, pois ela supõe uma forma de inter-

relacionar sujeito e meio, diferente do sistema de caráter formal e desconectado da 

vida das esferas “autônomas” que o Ocidente desenvolveu, mesmo que se parta 

dele para pensar tal reforma. 

Para desenvolver os argumentos expostos, o trabalho está dividido em seis 

partes que abordam problemas relacionados à reforma do sujeito cognoscente e à 

pedagogia complexa que ela implica. O pensamento makiguchiano será refletido em 

torno de três livros: A Geography of Humana Life, ou Human Geography, como

querem alguns autores, publicado pela primeira vez em 1903; Educação para uma

Vida Criativa: idéias e propostas de Tsunessaburo Makiguti, edição brasileira de 

2002, publicada pela Editora Record, que se refere aos dois primeiros volumes de 

Soka Kyoikugaku Taikei, publicados pela primeira vez em 1930; e Philosophy of 

Value, originalmente em dois volumes, editados em 1931 como parte da obra Soka

Kyoikugaku Taikei. As edições dos dois primeiros livros aqui usados foram 
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organizados por Dayle Bethel. O primeiro, A Geography of Human Life, foi publicado 

em 2002 e o segundo, Education for Creative Living: Ideas and Proposals of 

Tsunessaburo Makiguchi, publicado em 1989, ambos nos Estados Unidos. O livro 

Philosophy of Value é uma edição de 1964, publicada pela Soka Gakkai no Japão, 

organizada pelo discípulo de Makiguchi e segundo presidente da Soka Gakkai, Josei 

Toda. Os três livros oferecem uma rica compreensão dos processos de cognição e 

avaliação da experiência que justificam e conduzem ao sistema pedagógico de 

criação de valores humanos propostos por Makiguchi. As citações dos livros em 

inglês estão traduzidas por mim. Para facilitar a identificação das referências ao 

autor, os títulos dos livros estão abreviados da seguinte forma: A Geography of 

Human Life – G.H.L; Educação para uma vida Criativa – E.V.C.; Philosophy of Value 

– P.V.. 

A primeira parte, Tsunessaburo Makiguchi: fragmentos de vida, apresenta o 

autor, sua vida pessoal, acadêmica e profissional, e a conversão ao budismo como 

partes integrantes e inseparáveis da criação de sua obra. O contexto das 

experiências subjetivas se constitui na base do desenvolvimento de uma pedagogia 

complexa de criação de valores.

A segunda parte, O Lodo, refere-se ao livro A Geography of human life 

(G.H.L., 2002b), inserindo a Flor de Lótus que inspira o trabalho como força de 

evocação, sugestão e ilustração, tal qual Edgar Morin (1996, p. 134) entende o tipo 

de operação cognitiva à qual a metáfora conduz. A analogia possibilita entender 

alguma coisa de difícil compreensão; é um “assim como”, um paralelo. O que 

constitui uma metáfora é algo que emerge da matéria, por isso é possível uma 

compreensão por comparação. A analogia da flor permite alargar a perspectiva 

epistemológica em relação a uma formação complexa, sugerindo algumas reflexões 

importantes, tais como: a formação humana como emergência da vida cotidiana, da 

comunidade, o enraizamento, as relações de troca com o meio, a terra de 

nascimento e de convívio, a paisagem, as condições materiais de existência e, em 

vista dessa condição de ligação à Terra, o conhecimento contextualizado, pertinente. 

O reconhecimento dessa condição humana leva a questões relacionadas 

também ao não-pertencimento, ao que é de fora, ao estrangeiro, ao 

desenraizamento, à abstração, ao universal, ao conhecimento de segunda mão, aos 

livros. O caminho percorrido até Tóquio marca sua vida e o conteúdo do livro, Jinsei

Chirigaku (Uma geografia da vida humana). A mudança de Arahama, a cidade natal, 
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para Otaru, cidade portuária de Hokkaido, e posteriormente para Tóquio no começo 

do século XX, compreende um período de desenvolvimento intelectual.

Fatos pessoais, acontecimentos históricos, disposições psicológicas 

contribuíram para certa disposição mental para conceber esquemas explicativos. É 

um período de transição da sociedade tradicional japonesa para uma sociedade 

moderna. Sociedade civil e política passam a ser organizadas para a industrialização 

do país e para a guerra, através de um projeto educativo concebido em moldes 

europeus. A vontade do imperador Meiji (1855 – 1912) de estabelecer a hegemonia 

japonesa no continente asiático conduz a um caminho beligerante para a segunda-

guerra mundial.

Makiguchi é crítico do nacionalismo japonês e da reforma educacional do 

período imperialista. A geografia por ele concebida é uma forma original de tratar as 

relações naturais, sociais e políticas, mostrando que a relação do homem com o 

meio é concreta e se realiza cotidianamente, de forma imediata. É esse olhar 

integrado que o levará a defender uma reforma educacional como reforma do sujeito 

cognoscente, de forma pragmática e paradigmática. 

A terceira parte, A semente e a flor, evoca outra reflexão por analogia à Flor 

de Lótus. Sua constituição permite a emergência simultânea de flor e semente, 

assim como sujeito e objeto do conhecimento. Makiguchi examina, no livro 

Educação para uma vida criativa (E.V.C., 2002a), uma determinada forma da 

filosofia ocidental de conceber sujeito e objeto apartados, como realidades 

separadas. As abstrações favorecem, dentro desse sistema, o resultado lógico de 

um desenvolvimento civilizatório voltado para objetivos como o progresso e bem-

estar postergados, inalcançáveis, como idéias desencarnadas, distantes da 

experiência da vida. 

Há, no sentido do referido desenvolvimento, uma confusão entre cognição, 

como apreensão de uma realidade factual; e avaliação da experiência, como 

valoração do que é bom ou não para a vida pessoal e coletiva. De forma geral, o 

sentido da filosofia que leva aos paradigmas da ocidentalização do mundo tratou 

como verdade o resultado da cognição que apreende os fatos, portanto, como valor. 

Mas a verdade, na concepção makiguchiana, não se confunde com valor. Todo o 

seu esforço caminha para essa questão vital para o conhecimento. Frente à 

pergunta: de que forma se relacionam sujeito e objeto?, Makiguchi pondera que o 

problema não é a apreensão dos fatos, como coisa neutra, independente da 
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vontade. A ciência trata desse tipo de verdade quando desnuda as leis e os 

movimentos de um fenômeno que tenta explicar. Para isso, tem que operar uma 

distinção entre o eu e o mundo. O problema é levar a cabo tal distinção e instituir a 

separação de fato entre sujeito e objeto. E é justamente aqui onde se encontra o 

desafio para a complexidade: distinguir sem separar.

A questão é como valorar e escolher sob o paradigma ocidental, que realiza 

um processo de abstração do fluxo real da vida e, a despeito da diversidade do real, 

preconiza a padroniza as relações humanas em geral. Valorar algo significa enlaçar 

o objeto. A avaliação só é possível como prática vivida, daí a defesa da vida 

comunitária como depositária de experiência para a formação do ser humano. Só há 

conhecimento se há compreensão da experiência como criação de valores 

humanos, que emergem da vida. 

Há que se fazer alguns parênteses em relação a uma discussão importante 

na obra de Makiguchi: a religião. Embora temas tão atuais como a preocupação 

ambiental, a felicidade humana e a coexistência entre os homens perpassem as 

obras do autor, é importante ressaltar que alguns pressupostos são limitados pela 

época de Makiguchi. Não era comum aproximar princípios religiosos, estranhos à 

ciência, para compreender fenômenos de uma outra ordem como o mundo 

subatômico. Assim como era difícil também abordar uma aproximação tão delicada 

sem cair na tentação de sobrepor o dogma religioso à ciência ou vice-versa.

Henri Atlan chamou de intercrítica o espaço de interseção que permite ir além 

dos limites de cada saber, tirando, desse diálogo, princípios que permitem uma 

reflexão sobre a ação humana nos campos que lhe são peculiares. Por isso, 

introduzir-se-á princípios budistas tratados em Philosophy of Value (P.V., 1964), à 

discussão contemporânea, vendo na aproximação entre ciência e religião um ganho 

para a constituição de um discurso novo, esclarecedor e capaz de contribuir para 

uma nova ética de convivência no mundo. Especificamente, o paralelo entre os 

princípios budistas e científicos permite conduzi-los para além da cosmovisão 

budista, entendendo-os à luz de algumas discussões das assim chamadas “ciências 

duras”, que possibilitam a ampliação do significado da cognição-avaliação na 

experiência humana.

Religião, então, adquire o sentido de religar dimensões da existência humana. 

É comum pensar-se a religião como espaço separado do profano e da matéria. 

Tenta-se, ao contrário, aqui, reconstituir os laços que uma vez possibilitaram ao 
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pensamento separar o homem da vida; a cidade dos homens, da terra prometida. O 

argumento principal apóia-se em André Comte-Sponville que advoga a primazia do 

espírito no primado da matéria. 

Emergindo da terra, quarta parte, reflete sobre os princípios budistas que 

alinhavaram a teoria do sistema de criação de valores humanos às idéias e 

princípios que Makiguchi intuiu durante sua vida. A Flor de Lótus, novamente, 

sugere que os princípios direcionam um conhecimento que emerge do 

autoconhecimento em direção à felicidade. A obra Philosophy of Value aponta para 

a importância do autoconhecimento por meio da prática budista de avaliação da 

experiência vivida, através do mantra nam myoho rengue kyo, que aqui será tomado 

como técnica de concentração e observação da mente.

São de importância capital os argumentos de Francisco Varela (1946 – 2001) 

que expõem, a partir dos resultados mais recentes das pesquisas sobre cognição, a 

importância do autoconhecimento. A meditação atenção-consciência, para ele, é um 

acionador cognitivo cuja prática implica em avaliação da experiência vivida ao 

conectar mente e corpo. A Mente incorporada, título do livro de Varela, está como 

implícita na obra de Makiguchi. Para explicitar o sistema através de noções 

atualizadas em Varela, sobre cognição e avaliação da experiência, os princípios 

budistas Esho-funi, que trata da unicidade do sujeito com o tempo e espaço, e 

Ichinem Sanzen, três mil possibilidades em um só instante da vida, serão tomados 

como operadores cognitivos que permitem compreender as possibilidades de 

escolhas do sujeito, que se traduzem em valores positivos ou negativos para a vida1.

No entanto, não se aborda os princípios budistas no sentido de dogma. Os princípios 

esclarecem o papel da atenção-consciência para um autoconhecimento que ilumina 

as ações diárias e realizam de fato a religação do sujeito ao mundo, do corpo ao 

espírito. Nesse sentido, o que se chama “atenção” diz respeito a toda atividade 

humana, direcionada por princípios que reconectam as esferas normalmente 

separadas, através do conhecimento de si, gerando conhecimento pertinente para o 

sujeito, para a vida e para a comunidade. 

1 Há uma ligeira diferença entre acionador e operador cognitivo. O primeiro diz respeito àquilo que impulsiona a 

emergência de estados do ser como a ira, o encantamento, a compaixão, latentes no sujeito num nível emocional;

o segundo diz respeito aos instrumentos essencialmente compreensivos, operando no nível mais racional, como

ponderar sobre meios e fins em relação às escolhas. 
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A discussão do processo cognitivo nos três capítulos se delineia através da 

vida de Makiguchi em meio ao seu próprio aprendizado e aos acontecimentos 

históricos, servindo como referência as principais indagações sobre cognição e 

avaliação. A riqueza dessa estratégia epistemológica está em não separar a obra e 

a vida. É o que faz Edgar Morin em Meus demônios, ao tratar da criação intelectual 

como resultado de experiências, cujos acontecimentos são elementos de 

organização e reorganização do repertório intelectual e de uma práxis constituída 

por elementos significativos que constroem sua vida e obra. 

As teorias da complexidade reforçam a idéia de conexão entre sujeito e 

objeto. Os conceitos migrados de uma área a outra do conhecimento ajudam a 

compreender uma epistemologia complexa de religação do sujeito e objeto do 

conhecimento. A noção de obsessões cognitivas e as reorganizações genéticas,

trabalhadas por Edgar Morin, permitem ver a produção intelectual como processo 

que envolve a vida do sujeito como contingência no mundo: a herança genética, 

biológica, cultural; a constituição psíquica; os fatos e acontecimentos que marcam a 

vida do sujeito e o levam a conceber modelos originais de explicação do mundo. As 

discussões de Boris Cyrulnik e Henri Atlan atualizam aspectos do conhecimento 

ligados às características inatas e adquiridas de processos biológicos, psicológicos, 

sociais e culturais, descortinando argumentos para compreender o processo 

cognitivo e, por conseguinte, o processo de avaliação da experiência abordados por 

Makiguchi. O capítulo gira em torno da seguinte questão: quais são as 

possibilidades de escolha se há condições determinantes para a existência? 

Em vista desse procedimento, é necessário esclarecer a perspectiva histórica 

adotada nesta tese. A abordagem de Edgar Morin permite ver a história como o 

resultado de contradições, que são complementares, isto é, a perspectiva histórica 

aqui empregada é dialógica; se dá por rupturas, descontinuidades e reorganizações 

permanentes.

Se há uma forma de representar o tempo histórico do ponto de vista da 

ciência da complexidade, talvez seja a de uma espiral. Nela, cada anel avança sem 

romper. Adotando-se esse modelo, pode-se ver uma continuidade entre os anéis e, 

também, da perspectiva de cada um deles, o desenvolvimento em relação àqueles 

situados nos níveis anteriores. Assim, pode-se contemplar tanto a estrutura (que 

permite identificar algo que permanece, o que a torna uma espiral), como a 
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especificidade (a qualidade de cada anel), ou seja, os acontecimentos que 

impulsionam a passagem de um nível a outro do desenvolvimento humano. 

Nessa perspectiva, a história não nega nem rompe com o passado. Utiliza-se 

dele para entender como o homem se desenvolve errando e acertando. Makiguchi 

olhava para o passado e todo o desenvolvimento da humanidade como 

aproveitamento da experiência. Mesmo levando-se em conta diferenças entre o 

educador japonês e Morin, que possibilitaram a este último conceber tal movimento 

histórico, o entendimento de Makiguchi sobre a evolução humana está muito mais 

próxima de uma concepção dialógica, já que, para ele, é possível um salto 

qualitativo no desenvolvimento humano a partir da experiência e conhecimento 

acumulados.

A quinta parte, As flores de lótus: por uma pedagogia complexa, desenha uma 

epistemologia atinente à emergência de um sujeito planetário. Trata-se de enunciar 

as bases de uma formação humana para uma percepção integrada do mundo. 

Concebe-se a formação como integração do sujeito aos desafios de seu tempo, a 

partir da religação de saberes, científicos, tradicionais, filosóficos e artísticos. A base 

de vida, de onde os princípios devem emergir como conhecimento de primeira mão, 

é a comunidade. Tais conhecimentos, uma vez acompanhados pelo saber científico 

e pela reflexão filosófica sobre a experiência pessoal e sobre a vida em geral, 

constituem-se em princípios encarnados.

O sujeito na comunidade é portador de um conhecimento de vida e de 

experiência que, orientado pelo sistema de criação de valores de Makiguchi bem-

benefício-beleza, conduz ao autoconhecimento, acionando, de um lado, estados de 

ser e, de outro lado, compõe-se em operadores compreensivos para avaliar a 

experiência vivida no cotidiano. Assim, é possível afirmar que toda a atividade 

referente à experiência local estende-se a um conhecimento universal: da minha vila 

posso ver o mundo. Para representar tal  conhecimento, que a um só tempo integra 

princípios hologramáticos, de recorrência e de recursividade, concebeu-se uma 

mandala centrada no sujeito. 

Na sexta parte, Ensaio sobre a unicidade de mestre e discípulo, é a sétima 

arte que assume o lugar de operador cognitivo privilegiado. Como se fosse num 

plano metaracional, uma racionalidade aberta faz a passagem do vivido para o 

representável, da imagem para o valor, do conhecimento abstrato para o 

conhecimento encarnado. 
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Por meio do filme Primavera, verão, outono, inverno e... primavera, de Ki-duk 

Kim (2003), tese e autor se engendram em meio à vida. Dando destaque a 

fragmentos emblemáticos, procura-se já na primeira pessoa, ensinamentos, valores, 

percepções, trajetórias que se encaixam nas partes anteriores que tratam da vida, 

da obra e da pedagogia complexa na versão makiguchiana. Tomando agora o lugar 

do sujeito, o autor traz a experiência que redimensiona, reorganiza e transforma o 

conhecimento objetivo em auto-sócio-conhecimento. O argumento é circunstanciado 

no caminho do mestre-discípulo, realçando através dessa relação o drama do 

próprio conhecimento.

Assim como o mestre alcança o seu objetivo apenas ao ser superado pelo 

discípulo, o conhecimento como vida deve operar transformações resultantes da 

dialogicidade entre sujeito e mundo, impulsionando o primeiro para patamares mais 

elevados de compreensão de si e do mundo. Mais uma vez, recorre-se à espiral 

para ilustrar tal relação. O mestre está no início, enquanto o discípulo encontra-se no 

final, na longa série de anéis da mesma estrutura espiralada. Estão equiparados e 

poder-se-ia até mesmo unir cada ponta, não fosse a distância que o discípulo 

percorreu, muito além do mestre. 

Os fragmentos biográficos e a contextualização das circunstâncias históricas 

do Japão têm como base o livro Japão: passado e presente, de José Yamashiro; a 

biografia do autor publicada pela revista Terceira Civilização; os livros de Makiguchi;

The Value Creator, de Dayle Bethel; No Japão: Impressões da terra e da gente, de

Oliveira Lima; Mitos e lendas do Japão, de Davis Hadlan; Imagens do Japão: uma

utopia de viajantes, de Celina Kuniyoshi; os artigos de Kauzunori Kumagai, Value-

Creating Pedagogy and Japanese Education in the Modern Era, e do filósofo 

Daisaku Ikeda (1928 -), John Dewey and Tsunessaburo Makiguchi: Confluence and 

Thought and Action.

Por fim, as pesquisas realizadas no GRECOM – Grupo de Estudos da 

Complexidade, bem como o aprofundamento de seus temas e problemáticas, 

inspiram, alimentam e servem de referência para esclarecer e fundamentar idéias e 

noções aqui utilizadas. 
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Tsunessaburo Makiguchi:

 fragmentos biográficos 

Os lagos não são fonte 
 apenas de benefícios materiais 

mas também de enriquecimento espiritual. 
Que pessoa não é movida ou enlevada

pela visão de um lago rodeado
por montanhas e árvores,

pelo céu e pelas nuvens refletidos na água? 
A essência espiritual

de tais lindas paisagens
é a base de inspiração 

de algumas das mais 
 belas artes de nossa cultura.
A Geography of Human Life 

A experiência de vida mais completa é
obtida quando felicidade e 

 virtude se encontram.
Educação para uma vida criativa 

Devemos ter um perfeito
entendimento da relação entre

aprendizado e a vida diária.
Uma vida sem aprender 
 é viver  às apalpadelas,

na escuridão, e
um aprendizado longe da vida

é uma vã teoria. 
Philosophy of Value



Tsunessaburo Makiguchi nasceu no Japão em 6 de junho de 1871, em 

Arahama, prefeitura de Niigata, no período conhecido como restauração Meiji (1855 

– 1912). Teve uma vida marcada por grandes dificuldades. Aos três anos de idade, 

foi abandonado pelo pai e sua mãe, sem condições de criá-lo, entregou-o aos 

cuidados dos tios paternos, depois de uma malograda tentativa de suicídio. Cresceu 

dividindo-se entre as tarefas das atividades pesqueiras da família adotiva, no pobre 

e pequeno vilarejo onde nasceu, e as aulas da escola primária, às quais faltava 

constantemente, já que saía em companhia do tio ao amanhecer e voltava apenas 

quando o sol se punha. Mesmo diante desses obstáculos, graduou-se entre os 

melhores alunos da classe. 

Aos 13 anos, Makiguchi mudou-

se para a cidade Otaru, em Hokkaido, 

importante região onde fermentavam 

idéias progressistas. Os tios com os 

quais vivia eram extremamente pobres, 

por isso teve que trabalhar na 

delegacia local como ajudante de 

serviços gerais. Era tão dedicado ao 

trabalho e aos estudos para ingressar 

na escola normal, que os colegas 

ofereceram-lhe os recursos financeiros 

necessários para continuar a estudar. 

Em vista desses esforços, o delegado de polícia, impressionado com Makiguchi, 

convidou-o para mudar-se com ele e sua família para Sapporo, onde teria mais 

oportunidades.

Makiguchi em Arahama

Formou-se na Escola Normal em meio a intensas mudanças sociais e 

políticas, que levaram a drásticas alterações do estilo tradicional de vida japonês 

voltado para o ethos da simplicidade e honra dos samurais, que dominavam o Japão 

há quase sete séculos na forma de shogunato. E em 1895 casou-se com Kuma, a 

segunda filha da família que o adotara. 

Makiguchi desenvolveu várias atividades em Hokkaido. Foi professor e diretor 

de duas escolas, membro e diretor da Sociedade Educacional de Hokkaido e, 

também, responsável pelo jornal da cidade. Em meio a essas responsabilidades 
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profissionais, escreveu A Geography of Human Life, que seria adotado em todo o 

Japão depois da publicação, como referência para os professores que desejavam se 

capacitar para o ensino da disciplina. Foi um dos primeiros pensadores a relacionar 

a geografia à vida humana numa perspectiva interdisciplinar, impensável na época 

em que se procurava delimitar o campo de cada ciência, tornando-a assunto 

exclusivo das especialidades acadêmicas que nasciam naquele começo de século 

XX.

Ainda na mesma localidade, iniciou as críticas ao governo do imperador, 

atacando a padronização do ensino e uma clara orientação para a dominação 

através da guerra, estratégia também adotada pelos países do Ocidente que, 

naquele período, almejavam dividir o 

mercado mundial através das conquistas 

de territórios “livres”, configurando novas 

colonizações. Sua desaprovação ao Estado 

japonês com seu “estreito nacionalismo” 

evidenciava em Makiguchi um forte senso 

humanista (Ikeda, 2003). 

Foi justamente um incidente com 

relação ao treinamento militar que o faria 

deixar a Escola Normal de Sapporo, onde 

lecionou. Embora não sejam muito claros 

os acontecimentos que envolveram o 

jovem professor na primavera de 1901, 

uma questão de ordem disciplinar parece 

ter provocado o desfecho. Todo ano a 

escola fazia uma viagem de treinamento 

militar com a participação de todos os alunos. Um oficial do acampamento havia 

dispensado a turma por algumas horas com instrução de retornar ao campo à noite. 

No entanto, desafiando aquelas ordens, os estudantes só voltaram no dia seguinte, 

resultando em desordem e confusão no acampamento. Makiguchi foi 

responsabilizado pelo ocorrido, embora não tivesse acompanhado os estudantes na 

viagem. Mudou-se, então, para Tóquio com toda a família. 

O jovem Makiguchi em Hokkaido 
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As circunstâncias não eram favoráveis a um homem 

sem grandes recursos mudar-se com esposa e dois filhos para 

a capital. No entanto, foi nessa época que finalizou o 

manuscrito de A Human Geography of Human Life, publicado 

em 1903. Os anos que se seguiram à publicação foram 

especialmente difíceis. As pretensões de reconhecimento 

acadêmico foram por água abaixo diante da fria recepção que 

teve nos círculos universitários, já que não havia cursado uma faculdade, mesmo 

com a bem-sucedida publicação do referido livro. A seqüência de filhos que 

nasceram sucessivamente resultou numa situação desesperadora e, por isso, teve 

que se submeter a diversos empregos para sustentar a família. Trabalhou na 

publicação de material didático para escola de professores. Também editou uma 

revista feminina para jovens, além de tentar desenvolver uma escola executiva para 

mulheres. Por fim, conseguiu alguma estabilidade trabalhando meio período na 

edição de textos geográficos no Ministério da Educação. 

Makiguchi entre alunos 

Foi também a pedido do Ministério da 

Educação, em 1910, que iniciou uma pesquisa 

sobre os costumes e tradições de antigas 

localidades japonesas. A leitura de trabalhos de 

sociólogos e antropólogos norte-americanos e 

europeus, bem como sua associação aos pioneiros 

da sociologia japonesa, como Yanagiba e Nitobe, 

aguçaram ainda mais as questões de ordem 

comunitária que as pesquisas apontavam e que 

estavam presentes em A Human Geography of 

Human Life.

Makiguchi como diretor na Escola 
Primária Shirogane

Em 1913, Makiguchi retornou às atividades escolares como diretor da Escola 

Primária Tosei onde trabalharia por quase vinte anos. Preocupava-se, já nessa 

época, com a questão da experiência na formação humana, elegendo a vida 

comunitária e o dia-a-dia do aluno como principais fontes de conhecimento. Os 

problemas de ordem pedagógica e filosófica abordados no livro A Geography of 

Human Life, inspirados pelas pesquisas antropológicas, conduziu-o a escrever o 

livro Kyodoka Kenkyo (Estudos das comunidades locais). Esses estudos permitiriam 
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ao autor estender, segundo Bethel, “conceitos em termos de vida e estrutura das 

comunidades locais” (Bethel, 1973, p. 39). 

As dificuldades e sofrimentos aportariam em sua vida constantemente, 

marcando-o profundamente. Durante vinte anos, Makiguchi viu a morte e a doença 

rondarem a sua família. Num período de apenas oito anos, entre 1924 e 1932, 

quatro filhos morreram. Um filho morreu em 1924 aos treze anos; um outro morreu 

em 1928 aos dezenove anos; o mais velho em 1929, aos trinta e um anos. Uma filha 

morreu em 1932 aos quatorze anos de idade. Perderia mais um filho, anos depois, 

no campo de batalha da segunda guerra mundial. Esses acontecimentos levaram-no 

a se perguntar sobre o sentido da existência aproximando-o ao budismo. Em 1928, 

foi apresentado ao budismo por Sokei Mitani (1878 – 1932). 

A descoberta dos princípios budistas constituiu-se em linhas que costurariam 

idéias presentes no livro A Geography of Human Life. Os insights, esboços, 

pequenos ensaios e textos esparsos referentes a trinta anos de experiência de 

ensino resultaram num método próprio de ensino relacionado à vida diária. A 

filosofia budista fundamentaria uma idéia que investigava há quase dez anos: a 

discussão sobre valor no sistema filosófico clássico do Ocidente. O material 

organizado, os princípios do Sutra de Lótus formariam o livro Soka Kyoikugaku 

Taikei (Pedagogia do sistema de Criação de Valor), cujo primeiro livro foi publicado 

em 1930, de um total idealizado inicialmente para doze volumes. A obra trata da 

reforma da educação com base no desenvolvimento do sistema bem-benefício-

beleza para a criação de valores humanos. Os outros três volumes foram publicados 

nos anos subseqüentes; o segundo em 1931, o terceiro em 1932 e o quarto volume 

em 1933. Como parte do projeto, um ano depois da publicação do primeiro volume a 

pedido de renomados intelectuais japoneses, Makiguchi publicou Philosophy of 

Value, em 1931, relacionando valor e verdade à filosofia ocidental e aos princípios 

budistas que deram o mencionado sentido à sua obra. 

Diante da dificuldade de continuar suas atividades como professor, devido às 

várias perseguições que sofreu em razão de fortes convicções que envolviam a 

formação do caráter de seus alunos, passou a desenvolver o sistema de criação de 

valores humanos na organização criada por ele, e orientada sob os princípios 

filosóficos budistas: a Soka Kyoiku Gakkai (Sociedade Educacional para a Criação 

de Valores Humanos), fundada em 1930. 
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Durante os anos que precederam a segunda guerra mundial, Makiguchi 

esteve envolvido na formação e consolidação da organização. As idéias contidas em 

Educação para uma Vida Criativa tiveram pouca aceitação nos círculos acadêmicos. 

O que não era de se estranhar, já 

que sua concepção pedagógica, 

de livre curso do potencial criativo 

dos homens e a importância da 

experiência, que implica em 

admitir a importância da 

comunidade na formação do ser 

humano, era totalmente oposta 

aos ideais de expansão 

imperialista do Japão, que de 

alguma forma atraíam os 

intelectuais da época.Makiguchi ao centro na Soka Kyoiku Gakkai 

A organização fundada por Makiguchi compunha-se de educadores que 

compartilhavam o mesmo ideal de educação. Além disso, opunham-se aos 

caminhos que levariam a uma formação humana (individual, social e política) voltada 

para a destruição que a política educacional japonesa privilegiava. Nesse período de 

formação da organização, sobretudo até 1937, Makiguchi, junto com seu discípulo e 

amigo Josei Toda, apoiado também pelos membros do grupo educacional, publicou 

a revista Kankyo (Meio Ambiente) contando com a colaboração de educadores 

progressistas do Japão, como Inazo Nitobe e Tsuyoshi Inukai (1855 – 1932) – este 

último se tornaria primeiro-ministro em dezembro de 1931. 

A organização começou a mudar sua orientação principal de princípios de 

reforma social e educacional para um direcionamento mais religioso, a partir de 

1937. A criação de Kachi Sozo é resultado dessa nova orientação. Tratava-se de um 

periódico que misturava artigos sobre o sistema de criação de valores e os relatos 

de experiência da prática do budismo da Nichiren Shoshu, ordem religiosa ligada ao 

budismo de Nichiren Daishonin, à qual a organização era filiada. A revista também 

trazia encorajamento à prática de Shakubuku, atividade de propagação dos 

princípios do budismo Nichiren para a sociedade. Essa nova linha objetivava integrar 

a filosofia e a pedagogia criativa de Makiguchi com os princípios da prática religiosa 

do budismo da Nichiren Shoshu (Bethel, 1973). 
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Às portas da segunda guerra mundial, as circunstâncias da prisão e morte de 

Makiguchi revelariam seu comprometimento com os princípios que defendiam a 

dignidade da vida. Por não adotar o talismã xintoísta, 

imposto pelo governo com o objetivo de unificar as religiões 

e, dessa forma, mobilizar o país para os esforços de guerra, 

Makiguchi foi preso como criminoso comum em 1943. A 

escassa alimentação levou-o à subnutrição. Em 18 de 

novembro de 1944, pressentindo a própria morte, vestiu um 

quimono especialmente usado nas ocasiões solenes, pediu 

licença ao carcereiro para ir até a enfermaria. Dirigiu-se ao 

leito, deitou-se e morreu aos 73 anos de idade. 

Makiguchi
na Segunda Guerra 

Mundial

Três livros são emblemáticos para a vida e a obra de Makiguchi: A Geography 

of Human Life, Educação para uma Vida Criativa e Philosophy of Value. Escritos em 

três momentos de organização e reorganização de seu pensamento, os livros 

servem, nos próximos capítulos desta tese, para compreender questões 

relacionadas aos processos cognitivos e avaliativos da experiência humana.
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O Lodo 

Mas a terra natal é menos extensão que uma matéria;
é um granito ou uma terra, um vento ou uma seca,

uma água ou uma luz.
É nela que materializamos os nossos devaneios; 

 é por ela que nosso sonho adquire sua exata substância;
é a ela que pedimos nossa cor fundamental.

Sonhando perto do rio, consagrei minha imaginação à água,
à água verde e clara, à água que enverdece os prados.

Não posso sentar perto de um riacho
sem cair num devaneio profundo,

sem rever a minha ventura...
Não é preciso que seja o riacho da nossa casa,

a água da nossa casa.
A água anônima sabe todos os segredos.

A mesma lembrança sai de todas as fontes. 
Gaston Bachelard 

Um amigo meu, médico, 
assegurou-me que desde o berço 

a criança sente o ambiente,
a criança quer 

nela o ser humano,
no berço mesmo, já começou. 

Clarice Lispector 

Não abandonamos nunca a nossa vida.
Maurice Merleau-Ponty



Para começar uma metáfora: o sentido da obra de Makiguchi equivale à flor 

de Lótus.  É a terra e a relação com os homens que o autor toma como foco de seu 

trabalho, acreditando que o propriamente humano emerge da terra, da materialidade 

da vida, alterando tudo ao redor e criando, assim, a cultura. O humano relaciona-se 

ao planeta Terra, é parte de sua produção como outros seres e coisas do mundo. A 

Flor de Lótus nasce do lodo, mistura de água, terra e nutrientes. Quanto mais 

caudaloso o meio onde nasce, mais bela a flor se desenvolve. Ela emerge da terra, 

assim como a vida em geral. 

A Geography of Human Life, primeiro livro publicado por Makiguchi, centra a 

argumentação no lócus do enraizamento, do conhecimento contextualizado, e no 

planeta Terra como possibilidade de um conhecimento global. O desenvolvimento da 

flor sugere que das emergências da vida resultam sistemas criativos e novas formas 

de pensar o mundo e a vida. 

Uma geografia da vida humana 

 Makiguchi publicou Jinsei Chirigaku (A Human Geography of Human Life) em 

dezembro de 1903, aos 32 anos de idade, às vésperas da eclosão da guerra entre 

Rússia e Japão. O manuscrito original tinha duas mil páginas. Depois da revisão, a 

primeira edição contou com mil e cem páginas. Shigetaka Shiga, um renomado 

geógrafo, assessorou-o quanto aos conceitos e informações geográficas que 

constam no livro, já que Makiguchi não tinha formação acadêmica em geografia. O 

livro foi aprovado pelo Ministério da Educação e depois da publicação serviu como 

leitura necessária para os professores que procuravam qualificação para o ensino da 

disciplina. Em 1971, uma revisão da quinta edição em cinco volumes foi publicada 

pela Seikyo Press, editora da Soka Gakkai, organização leiga budista criada por 

Makiguchi. Segundo Dayle Bethel (2002a), antropólogo norte-americano e 

pesquisador da vida e obra do educador, a revisão tornou o livro mais acessível e 

legível ao incluir alguns comentários e explicações referentes aos termos utilizados; 

com relação às informações sobre intelectuais citados pelo autor; e, também, em 

relação aos símbolos fonéticos chineses de difícil leitura, utilizados por ele. Foram 

acrescentadas, ainda, mudanças em relação à numeração dos capítulos. 

Bethel utilizou-se de duas edições para traduzi-lo do japonês para o Inglês em 

2002; a edição de 1971 da Seikyo Press e uma reimpressão de 1908 publicada pela 
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Daisan Bunmei em 1976. O editor eliminou repetições e alguns conceitos e, em 

acréscimo, sumarizou algumas idéias e percepções para compor uma edição 

coerente com o que Bethel acreditava ter sido a intenção e significados originais do 

autor (Bethel, 1973, p. 11).

O livro utilizado nesta tese é A Geography of Human Life (Uma geografia da 

vida humana), a referida versão inglesa. Essa obra é de suma importância para a 

discussão sobre a pacificação das relações entre os homens e o planeta, através de 

uma reforma do pensamento capaz de religar (enlaçando, abraçando) o sujeito ao 

mundo, como condição fenomenológica para construir um conhecimento pacificador. 

A tese de Makiguchi é de que a geografia, parte de uma pedagogia de criação de 

valores humanos proposta por ele, é uma disciplina que deve transitar por toda a 

formação do sujeito cognoscente, possibilitando uma visão complexa do mundo em 

relação aos homens e à vida. 

Há vários aspectos a serem considerados nesse livro que permitem 

compreender noções desenvolvidas posteriormente, e que se tornarão princípios 

norteadores do sistema criado por Makiguchi para pensar uma reforma 

paradigmática e pragmática do sujeito cognoscente. Em primeiro lugar, Makiguchi 

revela um fascínio pela inter-relação do homem com o meio em que vive. O livro não 

é um manual ou uma descrição geográfica tão-só e simplesmente como se poderia 

pensar. O autor, como já foi dito, sequer tinha formação na área, mas possuía uma 

visão integrada do mundo e dos homens. Acreditava que a geografia deveria ser um 

ponto unificador do currículo escolar para todo o ensino fundamental. Como o título 

sugere, o livro aborda, com refinada erudição, as relações complexas que o homem 

estabelece com a natureza através da habilidade de produzir valores, no sentido 

específico de atribuir significado e sentido às coisas, transformando a natureza. 

Nada escapa aos olhos de Makiguchi para esclarecer tais conexões. Ele 

observa cada face do aspecto geográfico de uma perspectiva em que as relações 

entre o meio e o homem vão se complexificando até consolidar uma unidade 

humana natural/cultural, que não é nem uma, nem outra isoladamente, mas pode-se 

dizer uma novidade, que é própria e exclusivamente humana. É dessa perspectiva 

que propõe uma nova abordagem para o estudo da geografia, observando “a

dinâmica natural da Terra e leva em conta os seres humanos e sua rica variedade 

cultural” (Makiguchi, G.H.L., p.15). Essa rede de conexões que possibilitam a vida 
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humana sobre a Terra emerge do sujeito que investiga a sua existência a partir da 

experiência vivida. Para Makiguchi, 

A relação entre os seres humanos e a Terra é muito 
complexa, mas não é algo distante de nossa vida diária. Mais
exatamente, a relação pessoas/planeta está envolvida em 
tudo que fazemos e afeta todos os aspectos de nossa
experiência. Nos tempos modernos, os maiores problemas 
surgem de assuntos humanos porque somos negligentes com 
essa relação. Admitindo essa complexidade, ainda podemos 
procurar entender nossa relação com o planeta e trazer mais 
claramente para nossa atenta consciência. Seguindo métodos
racionais de investigação científica, eu proponho que
comecemos com observações de fatos de mútua existência 
(G.H.L., p.11). 

O educador, já naquela época, chama a atenção para a cegueira dos tempos 

modernos ao negligenciar as relações que os homens têm com o meio e as 

transformações que isso provoca. Se, por um lado, essa inter-relação meio-homem é 

necessária para manter a vida humana no sentido imperioso de criar valor, por outro 

lado, ela é inconsciente. Ninguém pensa na alteração que o trabalho provoca no 

meio; essa transformação acontece porque é preciso viver, humanamente, isto é, 

obter os meios dos quais o homem precisa para viver. E viver, para o homem, 

significa criar cultura.

Nos tempos modernos, o grau de complexidade que tal relação atingiu obriga 

a compreender de forma racional e abrangente o mundo e as relações humanas, 

através do conhecimento científico. É importante notar que essa proposição não é a 

constituição de um objeto científico delimitado por uma disciplina chamada geografia 

que, por redução a uma característica que lhe é particular, delimita-se numa área 

singular de saber. Ao contrário, Makiguchi propõe um olhar para reconstruir as teias 

que formam o mundo e os homens através da geografia, como disciplina que 

estabelece os nexos para compreender as relações complexas do homem no 

mundo. Trata-se, para ele, de não ocultar tal complexidade, mas de explicitá-la, 

informando a existência de tais relações. 

Ao apresentar um estudo com uma perspectiva complexa, o autor defende 

que é fundamental para a formação humana aprender a desvelar tais conexões. A 

natureza forma o homem na medida em que dela depende não apenas para 

sobreviver, retirando-lhe aquilo que pode nutrir o corpo, fornecendo abrigo e 

proteção; mas também por suprir a existência humana com instrumentos 
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necessários para o desenvolvimento da espécie, que culminará com a criação da 

cultura, que aqui se compreende como um conjunto complexo de artefatos materiais 

e espirituais que se constituem como pontes de interação do homem com o mundo, 

garantindo, assim, a continuidade da espécie humana. 

Makiguchi começa a estabelecer as relações a partir dele mesmo, mostrando 

que a experiência pessoal revela uma conexão planetária. Ele se auto-retrata como 

uma pessoa comum que nasceu no nordeste do Japão, cuja contribuição ao mundo 

jamais ultrapassou os limites geográficos do país onde sempre viveu. No entanto, é 

perspicaz em observar que a lã da peça de roupa que envolvia seu corpo viera 

originalmente da América do Sul ou da Austrália, e que, por sua vez, foi 

manufaturada na Inglaterra pelos trabalhadores daquele país. A sola dos sapatos 

era dos Estados Unidos, enquanto o resto do acessório era de couro produzido na 

Índia. Tudo ao seu redor revelava a dependência de relações cada vez mais 

complexas entre as pessoas e o mundo, pois exigiam o esforço e criação de várias 

culturas, tecnologias e desenvolvimentos humanos diferentes para manter a simples 

existência de uma só pessoa. 

Ao contrário do que pode parecer, essa inter-relação da produção dos 

homens no mundo, para ele, não permite validar uma visão cosmopolita exclusiva 

negligenciando o meio ambiente imediato e a comunidade. O sentimento de 

enraizamento humano como seres culturais está na comunidade. Por outro lado, 

isso não significa um apoio ao “chauvinismo”, a uma visão nacionalista. A 

competição entre as nações fazia crescer a ambição por novas possessões, visando 

à adesão ao imperialismo econômico, político e financeiro, que culminaria num 

conjunto de justificações em torno da expansão capitalista, constituindo-se numa 

ideologia de dominação equivalente que, por sua vez, culminava num sistema 

educacional cujo objetivo era atingir a massa populacional do país e propagar seus 

princípios organizacionais. A adesão ao modelo capitalista fez aumentar a produção 

bélica, o enfrentamento e a competição entre países. A conseqüência foi o 

envolvimento de nações como Japão, entre outros, nas duas grandes guerras do 

século XX: 

Hoje, as várias nações estão sempre à espera de 
oportunidades para subjugar e ganhar o controle sobre os
seus vizinhos. Procurando satisfazer suas ambições, elas não
hesitam em exercitar a agressão e cometer atrocidades. Elas
ainda sustentam que o modelo imperialista é natural e 
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apropriado. Ironicamente, esse é um tempo em que um
homem que rouba de um indivíduo será preso e punido como 
um ladrão, mas um homem que rouba o povo de um Estado e 
de uma cultura é saudado como um herói (G.H.L., p.14).

A importância da comunidade vai além da Nação, assinala Makiguchi. 

Possibilita romper suas fronteiras para compreender as relações de 

interdependência cultural, mais importante para o conhecimento do que a defesa do 

território físico, impondo barreiras cognitivas. O conhecimento é entendido pelo autor 

como algo que se constrói na materialidade da vida e a ela deve ser pertinente, sob 

pena de construir-se conceitos sem vida e o que é pior, sem acrescentar nada a ela 

e aos problemas humanos. Onde se encontra a experiência do mundo vivido? Na 

comunidade local, nas relações quentes de vizinhança e de vida-a-vida. O senso de 

enraizamento nasce na comunidade, onde se aprende a viver através das relações 

mais elementares de sociabilidade que podem alargar-se e estender-se ao mundo 

inteiro:

Na tentativa de classificar todos esses problemas fora de
minha própria mente, cheguei à convicção de que o ponto
natural para entender o mundo em que vivemos e nosso 
relacionamento com ele é essa comunidade de pessoas, terra 
e cultura a qual deu-nos o nascimento; essa nossa
comunidade deu-nos, na verdade, a vida real e nos iniciou no
caminho para nos tornarmos as pessoas que somos. Em
outras palavras, devemos começar da comunidade que nos 
tem dado nosso senso de enraizamento como humanos e 
seres culturais (G.H.L.,  p. 14).

Essa perspectiva que considera a experiência local um valor essencial para a 

vida humana tem um significado existencial. Tornar-se a pessoa que se é, segundo 

Makiguchi, é constituir-se como humano no lugar de seu enraizamento tal qual as 

plantas retiram os seus nutrientes da terra para crescer. A comunidade é o lugar 

onde a vida acontece, onde os compromissos são estabelecidos cotidianamente, os 

acordos e os códigos construídos entre pessoas que convivem no mundo. Como 

uma planta retira os nutrientes da terra, estabelecendo uma relação vital flor-terra, o 

homem precisa das raízes locais, da terra natal, da comunidade de vida; os 

nutrientes que lhe permitirão cultivar as possibilidades e potencialidades serão tanto 

melhores quanto intensamente vivida for tal ligação. 
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Makiguchi oferece argumentações não só convincentes como também 

comoventes sobre a condição humana na Terra. A relação do homem com o 

conhecimento é, primeiro, sensível, de primeira mão. É no local onde se vive que se 

vê a paisagem, o céu, os rios e lagos, as montanhas e montes; que se respira o 

aroma das flores; que se sente a chuva tocar o corpo e o sol arder na pele. É 

possível ouvir o canto dos pássaros. Também há de se resolver a falta d’água, o 

escassez de alimentos, construir uma ponte para atravessar o rio. É também preciso 

conviver, acordar, recrudescer, contemporizar com questões que surgem entre 

pessoas que convivem diariamente na comunidade. Tudo isso forma o background

com o qual o homem lê, compreende o mundo e aprende a viver. 

Na composição makiguchiana da vida, os mitos e lendas também são 

construídos a partir das ligações do homem com o meio. Segundo o autor, em um 

vasto número de contos, poesias e religiões como o xintoísmo, por exemplo, o sol 

tem um significado muito importante. Deuses e deusas, como Rá no Antigo Egito e a 

deusa do sol no Japão têm uma relação íntima com a estrela e seu poder de 

iluminar. Tal poder revela que a luz não é apenas necessária à Terra e à vida em 

geral, mas também ilumina os recônditos do espírito humano e todos os fenômenos 

observáveis, daí a expressão Iluminismo no Ocidente, onde a luz e a razão seriam 

as parceiras de um conhecimento libertador. Essas analogias permitem ir além do 

imediato benefício que o calor do sol oferece à sobrevivência humana e do planeta. 

O educador ainda ressalta as influências do meio às predisposições de 

caráter biológico. Um clima quente altera a pressão sanguínea, provocando reações 

diferentes daquelas que podem provocar em lugares frios. Além disso, as espécies 

se adaptam às condições climáticas do lugar onde vivem. 

Ele também mostra que as culturas conhecidas devem muito às condições 

ambientais. Um exemplo disso é a emergência, ao longo da história, de grandes 

civilizações peninsulares as quais, por sua proximidade com o mar, facilitaram a 

difusão de novos princípios que levaram a humanidade a desenvolvimentos sem 

precedentes, como o Cristianismo na Península Arábica, o Budismo na Península 

Indiana e o Confucionismo na Península Shantung na China, sem contar as 

civilizações Grega e Romana. Todas representaram uma novidade cultural para os 

países que receberam suas influências, que, por sua vez, engendraram novas 

configurações culturais ao agregá-las a seus próprios padrões culturais. 
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Makiguchi assinala os desdobramentos de ordem cultural dessa fixação do 

homem à sua origem terrena. Estabelecendo mais um nível complexo através das 

filigranas dessa relação, o educador introduz o sentimento religioso que também se 

nutre do meio. A grandiosidade e profundidade do oceano, por exemplo, inspira 

piedade e reverência. Para demonstrar esse efeito, Makiguchi recorre ao poema de 

um monge Zen do período Edo (1603 – 1867) que utilizou o mar e suas mudanças 

como metáfora para a vida: 

Aonde vai aquele navio?/ De cujas vidas são agitadas pelo
mar, conduzidas pelo vento?/ Quatro pranchas fazem o barco;/
Os pregos irão segurar?/ Um mastro, para os marinheiros, 
alguém em coração e mente./ Seis velas, chame-as visão e 
toque, gosto e aroma,/ Som e um indefinível sentido./ Veleja 
direto antes do vento, mas como no barco/ O hábil timoneiro
curva-se, com cuidado sobre as ondas./ E se oscilar, ele não 
conhece o destino?/ Tem medo do oceano aberto?/ Atacado 
pelas ondas, vigia as escotilhas,/ Sela todos os portais!/ Um 
atraso de um instante e tudo será perdido/ Com fé na 
providência e presença da mente,/ Tudo chegará seguramente
ao porto (G.H.L., p. 106). 

O poema citado por Makiguchi é emblemático para o pensamento complexo. 

Viver é conhecer. Sendo assim, como se conduzir diante das vicissitudes da vida já 

que elas parecem levar os homens à deriva pelos ventos e mares agitados? O vasto 

mar se abre para as incertezas. É preciso, então, um bom fundamento, como as 

pranchas seguras por pregos fortes. Também é preciso utilizar todas as capacidades 

humanas para entrar nas vagas imponderáveis da vida, como os mastros em alto-

mar. As velas são os cinco sentidos para perceber a mudança no ambiente, por 

mais imperceptível que possa ser. O hábil timoneiro, o homem, deve interagir 

perfeitamente com o barco numa fusão quase perfeita com a natureza, o mar e o 

vento, curvando-se à sua grandeza. Importante notar que se é bem ou mal-sucedido 

a depender da maior ou menor interação com o mundo, com a fé e com a razão. 

O poema Zen adota a perspectiva do método como viagem e transfiguração 

que se faz e desfaz a cada passo da caminhada, sugerido por Morin em suas obras 

(Morin, 2003, p. 21-23). Mais ainda, reforça a idéia de que a formação humana 

depende dessa intimidade com o mundo, com a terra onde se vive, numa relação 

imediata com ele. Por outro lado, o mundo também deve ser entendido como 

generalidade, universalidade, como idéia. Mas é preciso pensar antes, ou talvez 
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sentir, o mundo como experiência vivida. Dessas raízes humanas desabrocha o 

conhecimento, como a mais bela flor que o homem pode produzir. 

Makiguchi adota essa visão, mais propriamente uma atitude epistemológica, 

revisitando física e intelectualmente os antigos vilarejos do Japão de sua própria 

infância, onde pôde verificar uma integração simbiótica entre o homem e o meio, e 

expressar suas inquietações sobre a necessidade de vinculação do homem ao local 

em que vive, apontando a importância da vida comunitária na formação do sujeito. 

Usando a primeira pessoa do plural, Makiguchi diz que a “Terra é a nossa 

casa. Nascemos nela, vivemos nela e, nela, nos inspiramos”. Essa interação se dá 

de duas formas, principalmente: 

            Uma é física, a outra é espiritual. Nosso contato inicial
e direto com a Terra é físico, como se dá com os outros
animais e com as plantas. Em outras palavras, toda conexão 
que estabelecemos com a Terra é feita através de nosso 
corpo, sem o qual não poderíamos experienciar a Terra. 

Mas é através de nossa espiritual interação com a 
Terra que as características as quais nos pensamos como
verdadeiramente humanas estão em ignição e nutridas dentro 
de nós. Nossas interações espirituais com o nosso meio são 
quase infindáveis em variedade e diversidade (G.H.L., p. 25). 

Há, para o educador, uma experiência do ser no mundo mais elementar, 

ainda mais plausível: a sensível, a do corpo. Não há outra forma de estar no mundo 

a não ser física e materialmente. Mearleau-Ponty traduziria mais tarde como 

“despertar a experiência do mundo tal como ele nos aparece enquanto estamos no 

mundo por nosso corpo, enquanto percebemos o mundo com o nosso corpo” (1999,

p. 278). 

Nessa perspectiva, as características espirituais emergem insofismavelmente 

da materialidade da vida. Por isso, a diversidade dos aspectos geográficos também 

diz respeito às variedades culturais importantes. As relações sociais acabam 

compondo o espaço de forma singular. A fauna, a flora, os acidentes geográficos, as 

configurações geológicas, e as possibilidades de manipulação dos recursos naturais 

delineiam também os pensamentos e o entendimento sobre o mundo. As formas de 

pensar e os costumes, por sua vez, negociam com as possibilidades de uso e 

configuração do espaço. Daí as grandes diversidades culturais. 

Makiguchi fala de uma integração simbiótica entre o homem e o meio. E é por 

essa razão que, numa época de intensa padronização – no Japão onde vivia e que 
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rumava para constituir-se numa sociedade nos moldes do capitalismo –, ele se 

inquieta com a necessidade de vincular o homem à sua localidade, como segunda 

natureza, como a Flor de Lótus necessita do lodo. A importância da vida comunitária 

na formação do sujeito seria mais tarde aprofundada no livro Educação para uma

Vida Criativa. As raízes dessas inquietações encontram-se nas reminiscências de 

sua própria infância: 

Eu tenho ponderado sobre o misterioso poder de nossa terra 
natal. Uma pessoa viajando pelo exterior anseia pela terra
natal mais do que qualquer coisa, enquanto alguém que nunca 
esteve fora de sua casa raramente percebe seu apego a ela.
Nos tomamos tudo por certo até que alguma influência 
estrangeira ou experiência nos alerta para esse apego.
Tomonato Hayashi expressa essa saudade em verso: ‘Cada 
noite de uma viagem/ Eu durmo em um diferente quarto/ Mas 
em todo sonho/ minha cidade natal aparece (G.H.L., p.17). 

O lugar de nascimento, a terra natal, é o lugar físico que impregna o corpo, o 

espírito e a memória. O desterro, uma viagem, ou algo que se traduz em 

desenraizamento é o que sinaliza que a força vital, aquilo que nutre a vida, muito 

além do físico, já não está mais sob os pés. Há também a influência estrangeira, que 

acaba por revelar aquilo que nunca se notou, porque se é levado pelo cotidiano 

monótono da mesma paisagem: a formação comum, a identidade comunitária. A 

alteridade marca as fronteiras de uma formação social e cultural singulares. 

Arahama, local onde Makiguchi nasceu, delineou a personalidade do 

educador e suas concepções sobre a geografia. Suas indagações sobre o mundo 

encontram na comunidade de origem um significado pragmático para a sua própria 

existência. Segundo Satoshi Ikeda, “não há nenhuma dúvida que os anos de 

formação gastos no austero e desolado interior ao redor de Arahama teve alguma 

coisa a ver com o pensamento de Makiguchi sobre a geografia e sua relação com a 

vida humana” (Apud Bethel, 1973, p. 37). 

A geografia em sua obra não aparece apenas como uma disciplina escolar, 

mas como paradigma da terra viva. A formação humana precisa estar 

contextualizada à realidade local onde está vinculada. Essa estratégia cognitiva 

permite ir além dos aspectos naturais à medida que o desenvolvimento humano 

trazido pela cultura altera o mundo. Makiguchi também levou em conta a conexão 

cada vez maior entre as pessoas e o mundo, possibilitada pelo comércio mundial e 
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pela diminuição das distâncias que as tecnologias de comunicação, como o telégrafo 

e o telefone, favoreceram levando à formação de uma comunidade planetária. 

Mesmo presenciando profundas modificações das tradições japonesas e do 

estilo de vida japonês de educação integrada à vida e à comunidade, Makiguchi 

percebeu que as mudanças pelas quais passava o Japão constituíam um caminho 

sem volta, traçado em razão da própria condição de ocidentalização do mundo, a um 

desenvolvimento da humanidade em constante transformação e criação de valores.

A preocupação do educador é posicionar o local dentro numa ordem universal 

e cósmica de forma hologramática, à maneira do pensamento complexo. Para que 

uma formação ultrapasse as questões utilitárias da vida é preciso aprender a olhar o 

mundo a partir do local onde se vive e, desse lugar, obter os benefícios sociais e 

éticos de uma vida construída comunitariamente. A formação humana é tão mais 

satisfatória para o ser humano quanto mais ligada for à terra. Para essa concepção, 

o conhecimento só faz sentido se houver um ganho em valores que elevem a 

condição humana para uma coexistência pacífica em relação aos homens e ao 

planeta:

Se pensarmos seriamente sobre isso, podemos ver que todo
aspecto desse universo pode ser observado na pequena área 
de nossa terra natal. Porque a nossa terra natal é o lugar onde 
vivemos, onde andamos, onde vemos e ouvimos, formamos
impressões, é possível para nós observarmos todos esses 
fenômenos diretamente. Assim, é possível para nós explicar a
natureza geral de fenômenos complexos em qualquer lugar do
mundo através do uso de exemplos os quais podemos achar
em abundância nas mais remotas vilas e aldeias (G.H.L ., p.
21)

É preciso assinalar aqui uma implicação importante com relação à concepção 

de Estado frente à idéia de uma formação comunitária. Os direitos de um Estado ou 

de uma nação de forma alguma se sobrepõem à felicidade das pessoas na visão 

makiguchiana. Os membros da sociedade, os indivíduos, objetivam a felicidade, 

independentemente do significado que se possa dar a ela. Em vista disso, nada 

justifica a guerra e o colonialismo, que se referem a estágios menores na escala de 

valores resultante do desnvolvimento da humanidade. O propósito da constituição do 

Estado é, ou deveria ser, objetivar a organização social, o bem-estar geral e 

contribuir para o desenvolvimento de uma civilização mundial. Ao seguirmos a 

trajetória de seu pensamento, percebe-se que há uma implicação lógica em apontar 
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a existência primeira da comunidade como base da existência humana. O Estado 

funda-se, consolida-se e mantém-se ao abstrair da vida comunitária as diferenças 

individuais e culturais. A exemplo do que aconteceu com a ciência – que também se 

consolidou a partir da abstração das impurezas da realidade, sobre as quais se 

debruça para poder criar leis que explicam fenômenos que lhe são pertinentes –, as 

reflexões sobre a formação humana se desenvolveram nesse movimento de 

abstração.

Não se trata de negar a tríade Estado-ciência-pedagogia na constituição de 

um mundo novo, possibilitando o desenvolvimento sem precedentes de instrumentos 

que facilitaram a vida, sobretudo a partir do século passado. O que está em questão 

é identificar, esclarecer e explicar os efeitos do expurgo da vida real que essa 

constituição efetivou, levando ao empobrecimento da compreensão do homem sobre 

a sua relação com o mundo, como parte integrante e importante da natureza. Os 

efeitos dessa distância “estratégica” do homem em relação à natureza, para 

sobrepujá-la mais facilmente, gerou efeitos muito conhecidos. Um ambiente natural 

degradado, uma sociedade desigual, um desejo de consumo infinito, tendo como 

contrapartida recursos naturais finitos. Isso é importante, uma vez que é a 

capacidade do homem em alterar, transformar e imputar valor a tudo que resulta 

num mundo habitável e compartilhado por todos ou não, dependendo da percepção 

que se tem do mundo. Uma reforma educacional terá que necessariamente incluir o 

Estado, a ciência e a economia, não apenas como parceiros ideológicos da 

pedagogia moderna, mas como discursos racional-técnico-científicos que submetem 

a todos a uma realidade terminal. O cerne desse problema se encontra na 

separação epistemológica entre o homem e o mundo. 

A pedagogia moderna, a ciência, a economia de consumo e o Estado 

desenvolveram-se numa tal confluência que é impossível pensar-se em um deles 

sem a presença do outro. As ideologias, como sistemas coerentes de leitura do 

mundo, atingem o inconsciente das pessoas, resultando em atitudes adequadas a 

um determinado sistema ideológico. Erwin Schrödinger (1997) aborda esse processo 

ao mostrar que um esquema comportamental, seja ele qual for, por exemplo, o 

caminho diário para ir a algum lugar, é aprendido primeiro pela consciência. O 

padrão é, então, introjetado de forma tal que se possa ir a esse lugar sem pensar 

qual o caminho a tomar. Só se percebe a importância do esquema inconsciente 

quando algum obstáculo é interposto ao pedestre, que recorre à consciência para 
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substituir o trajeto. Da mesma forma, a formação do sujeito, principalmente na 

escola, atinge as camadas mais profundas da consciência capacitando-o a viver no 

mundo de forma naturalizada.

Em vista do que foi dito anteriormente, cabe uma outra questão: como uma 

pessoa se torna um cidadão? Frente à organização política, há um ser geral, 

abstraído da sociedade, ou seja, um grupo de pessoas constituindo aquilo que 

Rousseau chamou de “vontade geral”. No entanto, o cidadão surge a partir do 

momento que se age como tal, quando a pessoa tornada cidadã assume o seu 

registro geral de identidade, cumprindo todas as obrigações a ela correspondentes e 

estabelecidas por uma Constituição. Tal inserção toma a forma de uma verdade 

subjetiva, porque a vida cotidiana lhe empresta total coerência; há correspondência 

entre aquilo que alguém aprendeu e a realidade que vive. É a atitude, mais do que 

qualquer noção, que faz viver uma “verdade” como fato. 

A ciência contribui, por sua vez, a pensar um objeto do conhecimento 

apartado do sujeito que conhece. Entendendo-se autônoma, exprime leis que devem 

criar, a exemplo da natureza, objetos, apêndices, acessórios humanos como carros, 

computadores, máquinas, etc. As abstrações acabam criando realidades concretas 

como utilitários cotidianos. Sem essa abstração seria impossível pensar 

cientificamente e criar os artefatos modernos. 

Makiguchi tinha uma visão de longo alcance. A Geography of Human Life é 

resultado de sua experiência educacional, em conflito com os propósitos políticos, 

econômicos e sociais idealizados a partir da restauração Meiji no Japão. O Reescrito 

Imperial, editado em 1890, afirmava a soberania do Imperador como “a” diretriz que 

deveria comandar toda a educação. Essa imposição imperial incentivou Makiguchi a 

pensar, e a se indignar com veemência, sobre a forma de educação imposta pelo 

Estado. Ora, uma das formas pelas quais o Estado Moderno realiza o movimento 

para a sua constituição é através da personalização do poder, como nas monarquias 

absolutistas na Europa no final da Idade Média e começo da era Moderna. O 

absolutismo possibilitou a transição do feudalismo ao capitalismo, ao centralizar as 

decisões, formando uma organização política que expropriou as armas das 

aristocracias da Idade Média, forjando o aparecimento de algo novo na história da 

humanidade: o indivíduo livre das antigas formas comunitárias de viver, pronto para 

entrar no mercado. Um indivíduo desenraizado. 
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A contribuição da economia moderna para o afastamento do homem do 

mundo não é menor. Não se trata de discutir quem nasceu primeiro, o capitalismo ou 

o Estado moderno. Porém, é bom frisar que ao Estado pouco importa a forma 

econômica que uma sociedade adote. É impressionante o grau de autonomia que 

adquire o Estado concebido como idealização da sociedade. Basta ver como, em 

alguns países, o capitalismo e um Estado “socialista” – um adjetivo que apenas 

regula uma ação maior ou menor em relação a um sentido de autoridade legal sobre 

a população de um determinado país – convivem muito bem, como na China, por 

exemplo. Lá, os interesses do mercado também interessam à manutenção do 

Estado e sua burocracia. A economia de mercado, no entanto, realiza a separação 

do homem do produto de seu trabalho, como denunciou Marx na maioria de seus 

escritos. A transformação do estatuto antropológico fundamental teve que ser 

alterado para fundar o modo de vida moderno. 

Makiguchi anteviu os resultados da associação Estado-ciência-economia-

educação que redundou no que se chamou de pedagogia moderna, fruto de uma 

realidade inelutável para a qual o Japão se dirigia. Essa compreensão favoreceu a 

reorganização de suas experiências, a ponto de resultar numa obra muito à frente de 

seu tempo. A indignação quanto aos propósitos da formação do ser humano o levará 

a refletir obsessivamente sobre o valor, e como ensinar a julgar como problemas 

fundamentais para a formação do ser humano. O indivíduo, realidade fundamental 

das sociedades complexas, é a base sobre a qual uma pedagogia criadora de 

valores deverá refletir. Satoshi Ikeda declara “que a idéia do indivíduo como criador 

de valor começou a emergir aqui também”, em A Geography of Human Life, que, 

mais tarde, em 1930, seria o centro da discussão do livro Kyoikugaku Taikei

(Sistema pedagógico de criação de valores) (Apud Bethel, 1973, p. 32). 

A questão da crítica ao sistema, a partir do referido acontecimento, aliada à 

experiência vivida e ao repertório acadêmico, possibilitou a concatenação de idéias 

e percepções que se reorganizam de modo a oferecer um conjunto novo de 

proposições em A Human Geography of Human Life. Dois livros influíram na 

formação do repertório intelectual makiguchiano, Chijinron (Teoria da Terra e do 

Povo), de Uchimura, e Nihon Fukeiron (Teoria da Paisagem Japonesa), de 

Shigetaka Shiga, que seria o revisor de A Human Geography of Human Life.

Um acontecimento inesperado também reorganizou o repertório intelectual de 

Makiguchi: a partida cheia de incertezas para outra cidade. Depois do incidente com 
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os estudantes no treinamento militar de 1901, a mudança para Tóquio abriria a 

possibilidade de encontrar com mais facilidade, nas bibliotecas e livrarias da capital, 

os títulos e obras difíceis de serem achados em Sapporo. Aprofundou-se na 

literatura filosófica do Ocidente – a filosofia grega, passando por Rousseau, 

Pestalozzi, Kant, Marx e, mais tarde, Dewey e Bérgson – e também entrou em 

contato com as Ciências Sociais, que reforçariam a sua tendência para a crítica 

social e política. Ao fazer desse acontecimento uma proposição positiva para a vida, 

Makiguchi refletiria com mais vigor questões concernentes à sua experiência 

profissional e pessoal. A vida na cidade, o estilo de vida do campo vivido nos 

vilarejos, mais o repertório intelectual formado pela tradição filosófica do Oriente e 

do Ocidente contribuíram para uma visão inusitada para a época: 

Ambos, durante seu ensino e enquanto está engajado nos 
estudos sobre as comunidades para o Ministério da Educação
de 1910 a 1913, os problemas filosóficos e pedagógicos com 
os quais ele tinha visto para tratar em Jinsei Chirigaku
permaneceram predominantes na mente de Makiguchi. No 
curso de seus estudos ele estabeleceu contato com os
trabalhos de sociólogos e antropólogos americanos e 
europeus. Isso deve ter vindo do resultado de suas 
associação com Yabagida e Nitobe, ambos pioneiros em 
iniciar os estudos antropológicos e sociológicos no Japão
(Bethel, 1973, p. 39). 

Ao lado dessas influências, a característica mais marcante de Makiguchi é 

sua formação autoditada. A liberdade dessa autoformação possibilitou-lhe agregar 

conhecimentos diferentes, associar idéias aparentemente díspares e relacionar 

acontecimentos de forma criativa. É fundamental assinalar que essa também é uma 

característica de Edgar Morin, que resultou num arranjo original consubstanciado no 

método complexo. 

Por causa de sua origem pobre, conduzindo-o aos rigores de uma vida difícil, 

Makiguchi nunca ingressou na universidade. Por causa disso, tomou uma posição 

clara em relação às regalias e oportunidades que o dinheiro ou a posição social 

propiciavam às pessoas abastadas na forma de privilégios. Em 1919, foi dispensado 

do cargo de diretor da Escola Primária Taisho, em atendimento a uma petição 

assinada pelo seu assistente, pais e professores da escola. Um aluno questionou a 

razão da demissão, cuja alegação era de que Makiguchi haveria feito uso indevido 

dos fundos escolares. Contudo, houve uma ocasião em que o professor devolveu 
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um presente enviado pelos pais de uma aluna, em atendimento a rigorosos 

princípios éticos, atraindo para si a ira dos pais e professores: 

Mais propriamente, ele acredita, foi a atitude concernente às
famílias ricas e sua recusa em mostrar um mínimo de
favoritismo para com as crianças dessas famílias o motivo de 
sua demissão. Makiguchi desencorajava a prática comum dos 
professores fazer visitas às casas apenas daquelas crianças 
que era conveniente fazer (Id., ibid., p. 40). 

Essa atitude inflexível em relação aos princípios pessoais, colocando-o em 

conflito com autoridades, como diretores e professores, resultou numa 

aposentadoria precoce. Em 1928, foi transferido da Escola Primária Shirogone para 

a Escola Primária Niibori, que seria fechada no ano seguinte, o que equivaleria a 

uma demissão. Quando Makiguchi publicou Philosophy of Value em 1931, 

confessou ter vivido obcecado pela idéia de valor, ou seja, pela faculdade e 

capacidades dos homens em julgar os fatos. Essa obsessão parece estar fortemente 

ligada às suas experiências pessoais relativas às perseguições sofridas por ele em 

razão de suas convicções. E em Educação para uma Vida Criativa, introduz a 

discussão sobre a confusão entre cognição e avaliação na formação do ser humano 

como uma das causas de erro no julgamento dos fatos. Esses erros são intrínsecos 

ao modo ocidental  de pensamento que, no Japão, as pessoas começaram a adotar. 

A investigação sobre o tema a refletir sobre a afirmação da filosofia clássica de que 

a verdade é um valor. Makiguchi esclarece e distingüe a natureza de ambos e como 

os processos de cognição e avaliação estão ligados à verdade e ao valor. 

A cognição diz respeito à apreensão da realidade, a ter uma predisposição a 

compreender, a desvelar o real, torná-lo compreensível pela razão. A avaliação diz 

respeito a valorar os dados da experiência. Embora ambas sejam partes de um 

mesmo processo que leva ao conhecimento, cabe distinguir cada uma, primeiro, e 

com isso favorecer uma valoração adequada da experiência vivida tendo como base 

a compreensão da realidade que a razão apreende. 

Essa preocupação com a capacidade de julgamento resulta de fatos ocorridos 

em sua própria vida. Ao descontextualizar os acontecimentos, abstraindo da 

experiência a observação presencial, ou seja, sem realmente ver, ouvir, não se pode 

dizer que se conhece realmente a realidade. É provável que tenha nutrido um forte 

sentimento de injustiça por causa das difamações sofridas durante sua vida como 
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professor e, por causa disso, Makiguchi tenha obsessivamente pensado na questão 

do valor para a vida humana: 

Há indivíduos que tomam partido de alguém com base na 
reputação, sem realmente ver, ouvir, ou conhecer aquela 
pessoa. Mesmo aqueles que não se apressam em declarar seu 
ponto de vista sem antes examinar a situação, muitas vezes
modificam suas opiniões pelo poder do consenso geral. Podem
ter uma pessoa em alta estima, depois achar que onde há
fumaça há fogo, e terminar por concluir que deve haver alguma 
verdade na má reputação. Em muitos casos, é assim que a
opinião prevalece na sociedade (E.V.C., p. 83). 

Uma personalidade resoluta formou-se nos tempos difíceis vividos em 

Arahama. Makiguchi foi forjado em meio às dificuldades de uma infância pobre. 

Buscando enfrentá-las, fez de algo aparentemente negativo, no final e ao cabo, uma 

experiência positiva, ao reafirmar seus potenciais em estratégias para vencer as 

referidas dificuldades. A terra da qual o conhecimento emana, como o lodo da Flor 

de Lótus, é aqui representada pelas contingências e vicissitudes da vida, pelo 

imponderável e pelas incertezas que, ao serem superados, levam ao florescimento 

de aspectos criativos e a um viver alimentados pela experiência, resultando em 

fontes de criação de valores individuais e coletivos. Esse conhecimento 

contextualizado que emerge da vida é inspirado pelas contingências da vida do 

educador.

Tais contingências, que formaram o universo experiencial e conceitual de 

Makiguchi, explicam a razão da crítica que fazia ao sistema educacional do Japão 

de seu tempo. O educador acreditava que a padronização e a orientação da 

formação dos alunos voltados para a guerra dificultavam o contato com as 

experiências vívidas da comunidade que, ao contrário do que se acredita, impõem 

um enfrentamento dos problemas e sofrimentos da vida, resultando na emergência 

dos potenciais criativos: 

Uma fonte (Satoshi Ikeda) indica que era sempre fácil se 
aproximar dele com questões e problemas, Makiguchi foi 
extremamente popular com os estudantes sob sua supervisão.
Está claro também que cedo se tornou altamente crítico de
como a prática educacional de seus dias afetava a vida das 
crianças (...) Aqui é suficiente notar que a visão de Makiguchi 
sobre a educação japonesa cessava e destruía o potencial 
criativo das crianças mais do que liberar e desenvolvê-lo 
(Bethel, 1973, p. 32).
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Makiguchi sofreu o abandono dos pais aos três anos. Os estudos, mesmo 

diante dos obstáculos enfrentados, foram o seu vínculo com o mundo. Arahama, 

cidade onde nasceu, tornou-se o lugar de impregnações. De sua terra natal 

emanava um sentimento apaziguador de bem-estar no mundo ao conviver com 

pessoas próximas na escola e na comunidade. 

A escola era uma das mais altas expressões locais, como na maior parte das 

vilas espalhadas no mundo inteiro no final do século XIX. Não existia separação por 

grau de aprendizagem. Todos os níveis e idades reuniam-se em uma sala de aula. E 

o que é mais importante: o conhecimento se processava em meio à vida, e esta era 

vivida como experiência cotidiana. O problema de Makiguchi para chegar às aulas, 

já que tinha que trabalhar tanto com o pai adotivo, não era apenas individual, mas 

uma situação compartilhada com os colegas e o professor. Os colegas transcreviam 

o que havia sido ensinado na areias da praia, que muitas vezes foi seu quadro-

negro, e o professor realizava uma orientação individual quando ele conseguia 

chegar na escola. 

O professor tinha uma formação abrangente, dada a escassez de pessoas 

habilitadas para a função. Por isso, 

ensinava as mais variadas 

matérias e ocupava uma posição 

proeminente na comunidade. Era o 

farol de princípios éticos não 

apenas para os alunos como, 

também, para toda a comunidade. 

Esse lugar de impregnações 

conscientes e inconscientes 

parece jamais ter saído do campo 

de referência das temáticas 

pedagógicas escolhidas pelo 

educador, como a defesa da vida 

comunitária onde se encontram os 

vínculos primários para a 

construção do sujeito. 

Imagens urbanas  nas Eras Meiji e Taisho
(1867 – 1926) 

Ao olhar para os fragmentos de sua vida, pode-se compreender de que forma 

Makiguchi compõe uma representação do mundo ao mesmo tempo local e global, 
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ocupando uma posição importante na sua proposta de formação do sujeito. A 

passagem para uma concepção do mundo como experiência vivida para uma 

elaboração intelectual mais refinada, em contato com os livros, foi possível quando 

se mudou de Arahama para Hokkaido com a intenção de encontrar o pai natural. À 

nova paisagem urbana, ele inseria a experiência adquirida localmente, que emergeia 

da terra no duplo sentido, como realidade local (o local onde se vive) e de 

pertencimento global (o planeta), e como alguém que pertence a uma sociedade 

particular de uma determinada localidade, ao planeta e à espécie humana. 

Em Otaru, Makiguchi deparou-se com uma vida diferente daquela que 

conhecia em sua cidade natal, naqueles dias de mudanças profundas da sociedade 

nos tempos da Restauração Meiji.

As cidades portuárias, como Otaru, para onde se mudou quando saiu de 

Arahama, adquiriam novos hábitos. Até os ex-samurais não traziam mais espadas 

na cintura ou cortavam o chommage (espécie de penteado que amarrava os cabelos 

e os prendia no alto da cabeça) e passavam a usar cortes ocidentais, vestindo trajes 

europeus; faziam uso dos calçados ao invés de geta (tamanco) e, completando a 

nova indumentária, usavam chapéu e bengala. Oliveira Lima fez um relato, em No

Japão impressões da terra e da gente (1997), das mudanças introduzidas pelas 

ações do Imperador Meiji no cotidiano do país. Lampiões de gás passavam a 

iluminar as ruas e, logo depois, vieram as lâmpadas elétricas. Ao lado das casas de 

madeira erguiam-se prédios de estilo ocidental. Viam-se bondes puxados a cavalo, 

que depois seriam eletrificados; bicicletas, que mais tarde seriam substituídas por 

automóveis; e também restaurantes de estilo ocidental.

Makiguchi foi marcado dramática e profundamente por dois ambientes muito 

diversos, em termos de uma dialética recriadora de sínteses criativas, a partir das 

experiências positivas e negativas dos dois mundos que ele religa em sua 

pedagogia. Na paisagem vilarinha, cada monte, ruela imperfeita, canteiro de flores, 

pequenos lagos, a praia, os costumes e os aspectos comunitários são o solo de 

onde emergem as possibilidades de desenvolvimento da formação do sujeito que 

não se realiza apenas na escola, mas também no lar e nas relações comunitárias. A 

isso ele somava a dinâmica de transformação incessante das grandes cidades e 

incluía a filosofia ocidental no processo de universalização de uma nova forma de 

viver, que tornava o mundo cada vez mais sem fronteiras. Por causa disso, ele 

critica a visão estreita e nacionalista do governo japonês. Toda essa compreensão 
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do local e do global está presente em A Human Geography of Human Life. O filósofo

Daisaku Ikeda (1928 -) imprime o seguinte sentido a essa obra: 

A Geografia de Makiguchi foi publicada às vésperas da Guerra
Russo-japonesa, como resultado da emergência do Japão no 
cenário mundial, com um enorme poder. A tendência desses 
tempos é simbolizada pelo fato de que sete dos mais famosos 
acadêmicos do Japão da Universidade Imperial de Tóquio
pediram ao governo uma linha dura contra a Rússia,
intensificando um público entusiasmo pela guerra (Ikeda, 2003,
p. 4). 

O mesmo autor ainda ressalta a concepção do educador sobre a ligação entre 

experiência local e a nova ordem planetária, acrescentando: 

Em contraste, Makiguchi procurou promover o ideal de cidadão
global que, enquanto enraizada na comunidade local, evitaria as 
armadilhas da ‘estreita mente nacionalista’. Ele também 
comparou o imperialismo a um roubo em larga escala, um efeito 
do nacionalismo egoísta (Ikeda, 2001, p. 4)

A valorização das relações do homem no local onde vive favorece o contato 

com um conhecimento de primeira mão que, ampliado por um conhecimento de 

segunda mão, adota uma perspectiva mais abrangente da vida, do planeta e do 

homem, já que há um porquê do conhecer imediato que a tudo mais empresta um 

sentido. Makiguchi expressa essa estratégia cognitiva em Educação para uma vida 

criativa, chamando a atenção para a importância do conhecimento de primeira mão. 

Este diz respeito à experiência vivida na comunidade, que é particular e singular e, o 

de segunda mão, a um conhecimento que traduz a experiência em termos de leis 

como interpretação científica dos fenômenos:

Enquanto eu não nego a importância e o lugar dos livros e outras 
espécies de materiais de aprendizagem de segunda mão, eu
mantenho que as crianças podem atingir o pleno potencial de
sua humanidade apenas através da direta, ativa e pessoal 
comunicação com os fenômenos naturais. Esse é um princípio 
básico o qual nós nunca devemos perder de vista em nosso
planejamento educacional. Essa é a chave para capacitar cada
criança a descobrir e nutrir o grandioso potencial interior (E.V.C., 
p. 23). 

Na perspectiva makiguchiana não é preciso ir longe para encontrar os mais 

recônditos lugares do universo. Ele está no interior dos homens. Desse ponto de 

vista local atinge-se o sujeito e seu lugar no mundo. É da perspectiva do sujeito que 

50



o cosmo se abre como fenômeno apreensível pela realidade do próprio sujeito no 

mundo. Uma visão hologramática por excelência: 

Todo aspecto do mundo inteiro e o próprio cosmo podem ser 
achados no pequeno mundo da criança, onde quer que ela
possa estar. Os capítulos seguintes estão desenhados para 
prover um largo panorama ou ponto de vista das várias formas 
de fenômenos que podem ser observados nesse microcosmo. 
É minha esperança que professores e outros que assumem a 
responsabilidade em guiar as experiências de aprendizagem 
das crianças acharão essas idéias e sugestões úteis. Eu
ofereço esse trabalho como um mapa para aquelas idéias que 
assistirão crianças e jovens em sua exploração do mundo ao
redor deles (G.H.L., p. 23). 

Makiguchi está convencido de que o desenvolvimento do senso de 

interdependência e inter-relação com a natureza são os aspectos centrais para 

construir um conhecimento que liga a humanidade e o mundo; o homem e as coisas. 

Ele assim expressa sua percepção: 

Consciente da rica variedade de fenômenos que influenciam
minha vida, eu não posso evitar em pensar na forma como o 
mundo inteiro funciona. Eu olho ao redor e, apesar de meus 
olhos alcançarem apenas poucos quilômetros em qualquer 
direção, meu coração e mente estão cheios de excitação, 
admiração e curiosidade sobre a terra e a relação entre nós e 
nossas vidas sobre elas. Eu começo a perceber que se
procurássemos entender mais profundamente essa relação,
deveríamos nos preparar para fazer observações e
questionamentos sobre os mais variados e diferentes aspectos 
do planeta, tal como sua topografia, dimensão, movimentos e
estrutura (G.H.L., p. 86).

As idéias presentes em A Geography of Human Life possibilitaram a 

Makiguchi desenvolver um sistema que contempla as relações complexas num 

mundo que ele via totalmente interligado, o que explica seu engajamento ao 

budismo, em 1928, depois de vinte e cinco anos da publicação do livro. Um dos 

princípios que dão sustentação à filosofia budista é a crença de que todos e tudo 

estão ligados, formando uma condição de vida inter-relacionada numa dimensão 

cósmica – Kuon ganjo -, chamada esho-funi (inseparabilidade da pessoa e do 

ambiente). O local espelha o universal; o homem, o seu ambiente; o átomo, o 

cosmo; e vice-versa. 
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Para alguém que acreditava numa ordem planetária e numa conectividade 

mundial, seu engajamento com a comunidade parece contraditório. Esse mundo 

comunitário de onde Makiguchi vê a vida emergir de forma contundente não diz 

respeito a uma volta aos valores tradicionais. Trata-se de mostrar o enraizamento do 

homem na comunidade que resulta numa ética incorporada de criação de valores 

humanos, que se constrói vivendo o contato diário no espaço onde as relações 

humanas se dão a conhecer. As relações humanas são construídas por pessoas 

que choram, que sofrem, que riem, que parem, que comem, que convivem, que 

sonham, que ritualizam, que mistificam. É uma humanidade que emana da 

singularidade e do imponderável que o viver traz. Diz respeito ao homem universal 

que se projeta e se identifica com o outro não só nos prazeres, mas também nas 

dores do mundo. Como a flor emerge do lodo, o homem é a expressão mais refinada 

do mundo por produzir conhecimento através das vicissitudes da vida. Em vista 

disso, cabe falar de uma reforma que há de ser não só paradigmática, como também 

forçosamente pragmática, segundo ele, para atingir a formação do sujeito.

As impregnações do meio nas atividades humanas resultam em afirmações 

importantes nesse livro. A primeira, a ocidentalização do mundo era inevitável, bem 

como suas benesses e mazelas. Makiguchi se rende a um fascinante mundo novo 

cheio de desafios e descobertas, que a ocidentalização do Japão trazia. Antevê, 

com clareza, o resultado do desenvolvimento do sistema de comunicação que 

encurtou as distâncias, promovendo o contato entre as pessoas e produtos no 

mundo inteiro, cujo padrão desenvolvimentista desequilibrou as relações do homem 

com o meio. É preciso conceber um lugar para o indivíduo nessa nova ordem sem 

ocultar as implicações que resultam de sua relação com a comunidade e seu 

ambiente natural.

A segunda afirmação de A Human Geography of Human Life diz que o 

significado da experiência humana é atribuir valor. E todo valor implica em 

estabelecer relações entre o homem e o que ele vê, sente, percebe, pensa e intui. A 

natureza é a matéria viva do conhecimento. Por outro lado, este é limitado, pois toda 

elaboração ou modelo cognitivo é uma abstração do universo das possibilidades do 

mundo percebido material e espiritual percebido pelo sujeito. Porém, o 

conhecimento há de ser um resultado do contato com o mundo. Desse imiscuir-se 

da natureza/homem resulta a cultura, a religião, o Estado, a ciência e a arte, também 

fluindo da matéria viva. Como Bethel notou, para Makiguchi: 
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A vida era um milagre e ele a via vibrando através de todos os
fenômenos. Um objetivo maior começou a motivá-lo cedo em
sua carreira profissional, para chamar seus companheiros, 
particularmente os jovens, para se conscientizar sobre a Terra
e a vida pulsando nela. A Human Geography of Human Life,
somos confrontados ao que foi uma questão urgente para
Makiguchi: A Terra é nossa casa. Como então podemos
observá-la e fazer contato com nosso entorno? (Bethel, 2002a, 
p. xiv). 

Trata-se da unidade fundamental do homem com o meio, com o mundo e o 

cosmo. Para entender essa unidade é preciso tomar uma estratégia mental que se 

coloque no lugar da natureza. Essa interação de forma real e imediata é, por 

Makiguchi, considerada da seguinte forma: 

Então, eu concluo que em nossa interação simpática com o 
nosso ambiente deveríamos considerar as pessoas, animais, 
árvores, rios, pedras da mesma clareza como a nós mesmos e 
perceber que nós temos muito em comum com eles todos. Tais 
interações causam-nos admiração, se não pensarmos
conscientemente, ‘Se eu estivesse em seus lugares, o que eu
sentiria... ou faria?’ A interação simpática, ocorre, portanto,
quando nós encontramos essa pessoa ou objeto num nível 
emocional profundo e somos capazes de nos colocarmos na
posição da pessoa ou objeto, talvez considerando a outra
como alguém de nossa própria espécie, uma parte de nós
mesmos (G.H.L., p.29). 

Colocar-se nessa perspectiva é o que Humberto Maturana (1928 -) chama de 

consciência de que um ponto de vista é sempre particular. É o resultado do 

acoplamento estrutural no domínio experiencial. Isso equivale dizer que se sabe 

como se sabe, porque se está inserido num domínio comportamental específico. Ao 

admitir tal limitação de entendimento em outros domínios da existência, o homem 

pode ver “que equivale a colocar no centro a reflexão sobre aquilo de que ele é 

capaz e que o distingue” (Maturana, 2001, p. 267).

Makiguchi expressa a conectividade elementar da vida acreditando numa 

unidade cósmica. O educador ainda levaria 25 anos para chegar ao budismo 

quando publicou A Geography of Human Life. Mas foi por causa dessa perspectiva 

de interação que enlaça sujeito e objeto, que se converteu à referida religião e pôde, 

a partir desse acontecimento, adicionar ao repertório conhecido além das questões 

relativas ao valor, os princípios da filosofia budista. 
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A terceira afirmação é que, embora Makiguchi tenha que estabelecer 

diferenças entre a geografia física e humana para satisfazer a necessidade 

acadêmica de estabelecer territórios de competências exclusivas de estudo, sua 

mensagem implícita é de que toda geografia forçosamente não é só uma ciência 

humana, é também complexa. Ela não é apenas o fundo de cena da existência 

humana, ela fala também do lugar onde homem e mundo existem. 

Eu proponho uma nova abordagem para o estudo da geografia
que reconhece a dinâmica natural da terra e leva em conta os
seres humanos e sua rica variedade cultural. Para o propósito
de definição, eu proponho que pensemos a geografia como um 
estudo das relações entre os fenômenos naturais da terra e os
seres humanos. Mas desde que a definição é uma questão
crítica e controversa no mundo científico, eu simplesmente 
usarei como uma hipótese nos capítulos seguintes (G.H.L., p. 
15).

Em A Geography of Human Life está implícito um conhecimento pertinente, 

uma formação contextualizada à realidade local. Essa estratégia cognitiva permite ir 

além dos aspectos naturais, à medida que o desenvolvimento humano trazido 

também pela cultura altera o mundo, permitindo perceber as conseqüências dessa 

interação. Makiguchi também leva em conta a conexão cada vez maior entre as 

pessoas e o mundo, possibilitada pelo desenvolvimento da ciência e das tecnologias 

de comunicação, como o telégrafo e o telefone, favorecendo a formação de uma 

comunidade planetária. 

É importante notar que, ao posicionar o sujeito cognoscente na comunidade, 

vislumbra a dimensão local dentro de uma ordem universal e cósmica e inscreve 

nele o universal de forma hologramática, um dos princípios para a formação do 

pensamento complexo: “Deixe-me acentuar minha posição básica, outra vez; todo 

aspecto do universo inteiro pode ser encontrado na pequena e limitada área de 

nossa comunidade” (G.H.L., p. 22). 

Para finalizar, destacam-se três princípios cognitivos, implícitos em A

Geography of Human Life, formados por uma compreensão complexa da geografia. 

O primeiro princípio diz respeito a um conhecimento contextualizado, operando no 

sujeito um movimento de enraizamento (a natureza, as relações afetivas, a 

comunidade de pertencimento, o conhecimento de primeira mão) e de 

desenraizamento (o conhecimento universal, os livros, a filosofia, a comunidade 
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planetária). O segundo princípio toma o conhecimento como um holograma: as 

partes que o constituem estão no todo e o todo está inscrito em suas partes. E o 

terceiro princípio revela que o conhecimento é auto-eco-dependente, pois depende 

da interação do sujeito com o meio de onde se alimenta de energia, de matéria e de 

informações. Na obra de Makiguchi, os três princípios encontram-se incorporados no 

espaço da experiência humana sobre a Terra: a comunidade local. 

Tal perspectiva traduz-se numa ecologia das idéias que, ao assumir as 

incertezas próprias do desenvolvimento da vida e do homem, se compromete com 

uma ética para civilizar a humanidade: ao transformar a sociedade; ao reformar o 

espírito tendo como ponto de partida a educação; ao reformar a própria forma de 

viver a vida, reencantando-a através de comportamentos que superem a separação 

entre corpo e espírito, sujeito e objeto, mente e matéria; e ao regenerar os princípios 

éticos que norteiam escolhas cujos resultados dizem respeito a todos, dado o 

emaranhado das relações complexas que o homem estabelece com o seu meio. 

Traduzindo-se num modo de pensar e viver, essa ecologia das idéias pode se 

transformar em movimentos de mudança como uma verdadeira força moral, social e 

política para o homem habitar o mundo (Morin, 2005, p. 168 - 178). 

Em síntese, a proposta makiguchiana de uma disciplina unificadora, que 

oferece uma perspectiva complexa para as relações do homem com o mundo e em 

relação e ele mesmo, faz pensar uma reforma que se reconcilia com um 

conhecimento imediato. O que ele diz é que as ciências da Terra, por exemplo, só 

podem trazer informação importante para o homem se inserido na comunidade. Só é 

possível compreender minha humanidade a partir do que vejo, do que sinto e 

percebo no lugar onde vivo. O céu da noite é o mesmo em todo lugar, no entanto, é 

aqui no Brasil que se vê o Cruzeiro do Sul. Eu sou o mesmo homem pertencente à 

espécie humana que se vê em todo lugar. Mas é da forma específica de ser na 

região onde nasci e vivo com os meus (parentes, amigos, vizinhos e companheiros) 

que se inscreve em minha vida um imperativo ético. Não há como fugir disso, se é 

que se quer compreender os resultados da formação calcada na vontade do Estado 

e seus interesses; calcados na racionalidade técnico-científica para tais propósitos. 

Makiguchi defende a formação humana como emergência. Em cada 

paisagem há uma lição de vida, ética, econômica e artística. A informação 

contextualizada, de primeira mão, em contato com as disciplinas, conhecimento de 

segunda, transforma-se em princípios da matemática, da física, da ética, da química, 
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da biologia, etc., que fazem sentido para a vida. Não só. A história da minha vida e a 

história da minha comunidade, seja ela do bairro ou região, devem me conduzir à 

história da espécie, a história da humanidade. 

A Flor de Lótus tem muitas pétalas e representa as possibilidades e arranjos 

que a experiência da vida podem fornecer como formação de um ser humano 

pacífico. A diversidade emerge das raízes da existência humana no planeta. Nesta 

pedagogia, a natureza é mais do que metáfora para o conhecimento. O 

conhecimento que conta, que deve conduzir à felicidade, está prenhe de vida.
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A Semente e a Flor 

De certa maneira, saímos de um período que
pode ser qualificado de “pré-biológico”,

no qual a existência da alma
cindia o mundo em dois,

distinguia os seres animados
                                                                      dos inanimados,

e o homem de qualquer
outro ser vivo. 

Henri Atlan 

...não sou nada mais do que as outras coisas,
acrescidas dos outros homens do mundo.

Nesse momento, e apenas nele,
eu passo a compreender. 

Michel Serres 

Educar é arrancar de dentro para fora.
Daniel Munduruku 



Desdobrando a metáfora, em japonês rengue significa Flor de Lótus e 

representa a relação de causa e efeito. São as próprias características da flor que 

ilustram uma relação tão complexa de causa e efeito, de semente e de flor. Não é 

possível existir semente sem a flor e nem a flor sem a semente. Na semente está 

latente a flor, assim como o efeito está latente na causa. O que é externo revela o 

interior e vice-versa. A Flor de Lótus, na filosofia oriental, significa uma sabedoria 

que emerge da terra. 

Educação para uma vida criativa 

Uma das mais importantes obras de Makiguchi é, sem dúvida, Educação para 

uma Vida Criativa. Entre a publicação de A Human Geography of Human Life e esta 

última, em 1930, há um hiato de 27 anos. Compreendendo as linhas mestras dos 

princípios budistas, o educador deu unidade às anotações, aos rabiscos e 

rascunhos, valendo-se também dos quase trinta anos de prática de ensino; e a 

primeira edição deu-se dois anos depois de sua conversão ao budismo. 

Educação para uma vida criativa é uma obra inacabada. Havia o desejo de 

publicar mais do que os quatro volumes previstos. Mas, segundo Dayle Bethel, ao 

ser demitido e impedido de participar de qualquer atividade de ensino, Makiguchi 

acabou se dedicando a escrever obras de caráter religioso. 

O livro aqui utilizado é uma edição traduzida do inglês para o português, 

organizada por Dayle Bethel, que se empenhou em ordenar os apontamentos e 

rascunhos de Makiguchi, publicados pela primeira vez em 1930 com o nome de 

Soka Kyoikugaku Taikei (Sistema pedagógico de criação de valores). No 

entendimento do organizador, foi preciso estabelecer uma ordem que garantisse um 

todo coerente em relação às idéias e propostas do autor. Trata-se, segundo suas 

palavras, de um possível manifesto das idéias do educador, pois os fragmentos 

permitem reexames e análises, possibilitando sempre um novo arranjo 

compreensivo da obra. 

O objetivo do livro é mostrar a necessidade de uma reforma educacional, com 

base em critérios científicos e filosóficos focados nos processos biológicos e 

psicológicos da formação do sujeito, visando capacitá-lo para a vida. Compreender o 

processo de cognição e avaliação da experiência como singularidade humana 

possibilita pensar uma reforma integral. Os argumentos do autor são construídos de 
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forma a demonstrar a importância do valor, da avaliação da experiência para a vida 

humana. Nesse sentido, valor significa criação de valores. 

A noção de valor que Makgichuchi defende abala aquilo que a ciência se 

propunha a ser; um discurso hegemônico da verdade. As questões, para ele, são: 

em que se fundamenta tal verdade? A verdade é uma questão relevante para o 

viver? E mais: qual é a importância do valor para os homens e como integrá-lo na 

formação do sujeito, de forma a compor a unidade verdade-valor para a educação? 

Tais questões, em vista das necessidades bélicas do seu país para a qual a 

política educacional foi planejada a partir da Restauração Meiji, configuravam, no 

mínimo, uma subversão à ordem daquele período, num país como o Japão que se 

ocidentalizava, buscando fundamentos para uma visão de progresso que o inserisse 

numa ordem mundial.

Considerando-se a época e o lugar onde essas idéias foram escritas, 

percebe-se um esforço muito além do material e das informações de que o educador 

dispunha para pesquisar os temas abordados, como o paralelo e a conexão entre 

verdade e valor, sujeito e objeto, cognição e avaliação da experiência, com pouco ou 

nenhum interesse científico na época. As pesquisas científicas em relação à 

cognição, importantes para compreender o conhecimento como um processo 

neurocerebral, resultaram em propostas de reforma educacional no Ocidente com o 

desenvolvimento da Escola Nova, na década de 1950, principalmente com a 

discussão de Piaget sobre as fases do desenvolvimento mental infantil. 

Têm-se associado Makiguchi a John Dewey, o pai da Escola Nova. Embora 

haja concordância no que se referem a algumas idéias e propostas, como o valor da 

experiência para a formação do sujeito, deve-se levar em consideração grandes 

diferenças entre os dois pensadores. Uma delas diz respeito aos desafios que os 

impulsionaram a refletir sobre educação em países cultural e historicamente 

diferentes. A questão da consolidação da democracia nos Estados Unidos 

sobressai-se na formação do cidadão e, no Japão, o tema liberdade é uma questão-

chave para compreender os problemas da educação no país, já que o imperador 

Meiji interferia diretamente na formulação das diretrizes educacionais. Uma delas foi 

a obrigatoriedade de cultuar a pessoa do imperador nas escolas. Para Makiguchi, 

valor e experiência estão diretamente relacionados. A liberdade exige do sujeito 

autonomia de julgamento sobre os fatos e acontecimentos que envolvem a vida. 

Para ele, é vão falar-se de liberdade abstratamente. Ela envolve discernir nos 
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domínios do benefício material, coletivo e subjetivo, o que é bom ou ruim para a vida 

cotidiana. O sistema pedagógico makiguchiano contempla as condições subjetivas 

que possibilitam a avaliação segundo critérios de bem, benefício e beleza. 

A idéia de um conhecimento libertador que emerge da experiência, presente 

no sistema de Makiguchi, seria discutida também pela pedagogia crítica e 

progressista de Paulo Freire (1921 -1997) em várias de suas obras entre elas o livro 

Pedagogia do oprimido, publicado em 1970. Mas há diferenças que devem ser 

apontadas em relação ao referido educador. O pensamento crítico de Freire objetiva 

a conscientização dos educandos. Para isso, adota o método de problematização da 

realidade, apontando sempre o caráter de dominação ideológica sobre a educação 

responsável pela formação de pessoas submissas aos poderes constituídos. 

Embora Makiguchi concorde que educação e poder político são aliados na 

manutenção do status quo, a idéia de que a “consciência” é adquirida de fora para 

dentro lhe é estranha.

O conhecimento libertador, para o educador japonês, é aquele que capacita a 

pessoa a julgar dentro de suas circunstâncias o que é valor para si e para o grupo. 

Trata-se de  ensinar a julgar, escolher, dentro de um sistema de valores. O educador 

não deve imputar valores, julgar se a vida de quem está à sua frente é ou não 

alienada em relação aos problemas sociais e políticos de seu tempo. O educando 

pode buscar em seus próprios termos, nas informações que vêm do meio em que 

vive, aquilo que melhor desenvolve seu potencial criativo, o que é essencialmente 

libertador. Ao se inserir na realidade mais imediata da comunidade, terá que 

enfrentar problemas comuns a todos, cotidianamente. As questões políticas e 

sociais também são compreendidas no exercício de organizar a vida coletiva, 

cotidianamente.

Ikeda aponta algumas fronteiras entre a ação educativa da escola crítica e as 

idéias e propostas educativas de Makiguchi: 

Ele afirmou, com força, a importância dos professores em
avaliar ‘casos de sucesso e fracasso analisando suas 
experiências diárias de ensino’ (5:12) como base para a 
descoberta de princípios. Em outras palavras, ele acreditava 
que os princípios deveriam ser extraídos da experiência e não 
impostos sobre a realidade, ‘de cima’ (Ikeda, 2001, p. 7). 
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Makiguchi especificamente associa a experiência ao valor na formação do 

sujeito. É da experiência que nascem e para onde convergem as idéias e as 

propostas do educador. Por isso, algumas noções presentes em A Geography of 

Human Life são retomadas com maior força em Educação para uma vida criativa. A 

idéia de que a comunidade é o lócus do máximo desenvolvimento do potencial 

humano para a criação de valores anima todo o texto. É um a priori, já que o tema 

foi abordado em seu primeiro livro, e que parece ter exigido do autor um esforço de 

argumentação sobre-humano para justificar a experiência como base da reforma do 

pensamento, através da formação do sujeito no sistema de criação de valores 

humanos.

O interesse pelos valores construídos na comunidade está presente de forma 

recorrente no pensamento e ações do autor; até mesmo na organização criada por 

ele, em 1930, cuja força encontrava-se, e ainda se encontra, não nos templos ou 

sedes culturais, mas nas comunidades budistas, nas casas dos membros que 

visitam uns aos outros, recitando o mantra e estudando a filosofia budista. As 

atividades são realizadas da melhor maneira possível, segundo as particularidades e 

singularidades dos membros de cada comunidade.

A comunidade de Makiguchi é o lugar onde a experiência acontece e onde 

emerge o potencial criativo, obstruído pela política educacional de padronização 

voltada para a construção de um país capitalista, pautado no desenvolvimento 

técnico-científico. O Estado, no Japão, minou as formas tradicionais de viver e, em 

seu lugar, universalizou os sistemas ocidentais de aprendizagem. 

Makiguchi vai além das fronteiras do Japão, generalizando suas proposições 

ao identificar como o Estado moderno concebe a educação para os seus propósitos 

bélicos, encaminhando os cidadãos para o mercado e para a guerra. Sabe-se que a 

lógica do Estado moderno, onde quer que ele se encontre, é se preparar para a 

guerra mesmo em tempos de paz. Através da dominação interna, pode canalizar os 

esforços do país para viabilizar uma dominação externa, como no caso do seu país 

em relação à Ásia. Depois das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e da 

guerra fria – estado de tensão ameaçadora de uma guerra atômica entre Estados 

Unidos e União Soviética, que durou do final da segunda guerra mundial até a 

perestroika russa e a queda do muro de Berlim, no fim da década de 1980 –, 

esperava-se que os países competissem economicamente, pelo menos do ponto de 

vista da ideologia neoliberal. No entanto, os acontecimentos entre os EUA e o 
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Iraque, logo no início do século XXI, mostram que os países “menos desenvolvidos” 

e relutantes à “civilização” e à “democracia ocidental terão que se conformar à 

economia “global”, o que exige uma hegemonia cultural, para formar novos 

mercados de consumo, a exemplo da China, Coréia e Tailândia. É por isso que 

alguns pensadores contemporâneos, como o francês Serge Latouche, por exemplo, 

entendem a ocidentalização como um fenômeno de civilização, de dominação 

cultural.

Uma outra característica do Estado moderno é padronizar de tal forma as 

relações dentro de uma nação, no sentido de que as especificidades locais e a vida 

cotidiana não sejam preponderantes, uma vez que representam diversidades, 

impurezas que podem alterar a lógica da correlação de forças entre os membros de 

uma nação e o Estado, como os conflitos étnicos nos países do leste europeu 

depois da desintegração da URSS. O que importa ao Estado não são os sujeitos, 

mas o cidadão, a representação abstrata do indivíduo. Também não se trata de 

respeitar as diferenças, mas de aboli-las. As leis se dirigem a todos, cegas às 

diferenças. Abstraídas da vida, as leis permitem organizar com “eficiência” os meios 

técnicos de dominação. Por isso, Max Weber chamou as sociedades modernas de 

racional-burocráticas, não porque tenham de fato abolido as diferenças, mas porque 

tentam padronizar as relações sociais em termos de dominação política. 

Como resultado desse quadro de dominação, a visão das pessoas com 

relação ao meio circundante geralmente é cega. É difícil enxergar os nexos que dão 

sentido às relações do sujeito com o meio. Diante dessa “naturalidade” em tratar o 

mundo exterior como algo estranho e alheio, as pessoas encontram-se 

impossibilitadas de estreitar relações com um conhecimento que nasce do contato 

mais estreito com o mundo. Por isso, Makiguchi afirmava em A Geography of Human

Life:

Muitos de nós olhamos a superfície das coisas. Abandonamos 
direta e íntima comunicação com os fenômenos naturais e
acabamos escravizados pelos livros. Mesmo depois de ler
milhares de livros, permanecemos ignorantes dos insights e 
entendimentos que precisamos para viver uma vida plena e 
criativa (G.H.L., p. 21). 

As abstrações impedem que as pessoas observem a vida, o ritmo e os sinais 

da natureza. Elas podem ler mapas, mas não sabem nada sobre os lugares mais 
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próximos. Perdem a sensibilidade para perceber mudanças. A natureza envia sinais 

que são totalmente incompreensíveis. Necessita-se de aparelhos medidores 

desenvolvidos pelo pensamento tecno-científico. Se o radar falhar, o piloto não tem 

condição de se direcionar pelos sentidos. A dependência é quase total dos 

instrumentos e acessórios. Makiguchi lembrava ainda que é preciso estar atento 

para a vida, observar, perceber os ritmos e mudanças. A vida ensina valores 

humanos insubstituíveis pelos instrumentos. 

Os maiores insights, entendimentos e princípios do universo 
são revelados em cada minúscula vila ou aldeia. O mundo
natural pode inspirar-nos, nutrir nossa sabedoria, família, 
amigos, vizinhos e os grupos comunitários. Essa imediata, e 
direta experiência disponível a nós através do ambiente natural
e social de nossa terra natal pode alimentar a compaixão, boa 
vontade, gentileza, sinceridade e corações humildes (G.H.L., p. 
21).

O autor reafirma que a comunidade é a grande mestra da vida porque é o 

meio mais imediato. Vivendo nela, a realidade constitui-se em construção 

comunitária. Os acordos específicos em meio aos recursos disponíveis possibilitam 

a construção de uma cultura determinada. O resultado é a interiorização de uma 

ética de convivência consolidada pelos laços de solidariedade, tais como alimentar a 

compaixão, boa vontade, gentileza, sinceridade e corações humildes. O bem,

produto da ética de solidariedade, é fundamental para a criação de valores 

humanos. Virtude é aqui tomada como considera André Comte-Sponville: “algo que 

ocorre no cruzamento da hominização (como fato biológico) e da humanização 

(como exigência cultural), é nossa maneira de agir humanamente, isto é (já que a 

humanidade, nesse sentido, é um valor), nossa capacidade de agir bem” (Comte-

Sponville, 1995, p. 9). 

A comunidade é a base do sistema de reforma paradigmática e pragmática 

presente em Educação para uma vida criativa. Em torno dela Makiguchi aborda 

temas como o objetivo da educação, a felicidade, a criação de valores, o papel do 

educador, da escola e do lar para a formação do sujeito.

O pano de fundo para discutir esses temas é formado pelo Ocidente e seus 

pressupostos filosóficos. Uma vez introjetados pelos indivíduos, como padrões 

exteriores agindo de fora para dentro, traduzem-se em modos imperativos de viver 

em sociedade, desprovidos de vida. Makiguchi trata tais problemas amplamente, 
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identificando-os no interior do pensamento ocidental. E propõe uma nova 

compreensão ao discutir valor e sua implicação epistemológica. 

Um dos maiores males da sociedade industrial ocidental, para Makiguchi, é 

não saber com clareza o propósito da existência humana. Depois de perguntar por 

quase duas décadas qual era o sentido da vida frente às mortes de familiares, 

acontecimentos que o levaram a converter-se ao budismo, ele responde que a vida 

só tem valor se for bem vivida, ou seja, cultuando-se o belo, como aprimoramento 

interior das qualidades subjetivas que, por extensão, adicionam qualidades estéticas 

à vida. A morte é um fato, realidade fundamental da existência, assim como o 

nascimento, a doença e a velhice, as quatro nobres verdades do budismo. Viver 

bem é viver plenamente a condição humana de criar valores. A essa plenitude de 

existência o autor chama felicidade.

As virtudes da beleza devem estar asseguradas por tudo aquilo que provê a 

vida material, a sobrevivência do ser humano, criando incessantemente valores 

como benefício, no sentido de ganho. O convívio entre os homens e os acordos 

estabelecidos por essa convivência dirão o que é o bem, que também é um 

benefício coletivo. Na dinâmica de formação de valores, o educador vê o movimento 

da vida fluindo sem cessar. No centro desse fluxo constante, o homem é o agente 

transformador principal, já que, para garantir sua existência como homem, criador de 

cultura, necessariamente deve agir sobre a natureza. Com esse entendimento, é 

impossível falar de esquemas rígidos, já que os valores que os homens imputam ao 

mundo animam tal dinâmica, sendo essencialmente mutáveis e transitórios. 

A felicidade da qual fala Makiguchi só é possível se tiver correspondência 

com o viver nesse mundo em constante transformação. É sempre um acordo flexível 

entre os indivíduos, a comunidade onde se vive e os interesses que aproximam as 

pessoas. Não existe qualquer outra felicidade e nem pode existir. Para o homem, 

viver significativamente é criar valores, para si, para outro e para um nós. Trata-se 

de edificar uma vida pautada no bem, benefício e beleza, de forma integrada. 

Embora sejam antagônicos, já que falamos de valores individuais e sociais; são 

também complementares, porque não é possível desenvolvê-los separadamente. 

Criar valores significa aprender sempre, interagir com o mundo desde o 

nascimento até a morte. A vida, nesse sentido, é um interminável processo de 

aprendizagem, de conhecimento de si e do mundo. A formação do sujeito deve ser 
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mais do que propositiva; deve invariavelmente objetivar a felicidade  voltada para um 

dia-a-dia melhor: 

Tenho a consciência de que esta conclusão simples não é 
prontamente aceita por alguns acadêmicos. Sabe-se, por 
exemplo, que Kant e seus seguidores objetaram a fazer da
felicidade individual o objetivo da educação. Ainda que eu não 
possua qualificação para contestar filósofo tão eminente,
proponho a felicidade como objetivo da educação, baseando-
me na observação e análise sistemática de um objetivo de vida 
comum a todos. Com este argumento, defendo que o objetivo 
da educação deve derivar do objetivo da vida propriamente
dita, deduzido e reconhecido pelas pessoas, a partir do modo
como vivem, e não por filósofos e teóricos (E.V.C., p. 39). 

Makiguchi vê se avizinharem algumas dificuldades ao conceber a felicidade 

como propósito da vida. É verdade que, embora se possa falar de uma felicidade 

voltada para o cotidiano das pessoas, é impossível trazê-la à tona sem que se faça a 

inevitável observação: felicidade parece ter vários significados e tantos 

entendimentos quanto o número de pessoas sobre a face da terra. Para uns, ser 

feliz é ter uma vida abnegada como a dos religiosos. Para outros, mais próximos aos 

prazeres mundanos, a felicidade é uma vida farta de bens materiais. Já algumas 

pessoas acreditam que a felicidade é uma vida de fama e poder. Outras jogam tudo 

no amor.

Quando Makiguchi se opõe a Kant, provavelmente se refere à posição do 

filósofo quanto à impossibilidade de conciliar a noção de imperativo categórico, 

absoluto moral, com algo tão relativo, inconstante e frágil, como a felicidade. Para o 

filósofo, só a boa vontade pode conceder as diretrizes para conduzir as pessoas ao 

máximo viver. É como uma jóia reluzente em meio a todas as inclinações humanas, 

sejam elas boas ou ruins. “Essa vontade na verdade não será todo o bem, nem o 

único bem; contudo, terá de ser o bem supremo e a condição de todo o resto, 

mesmo de toda a aspiração da felicidade” (Kant, 2005, p.24). 

Makiguchi propôs um sistema científico que dialoga com a comunidade 

científica. E Kant é um interlocutor privilegiado para ele, pois o filósofo traçou os 

caminhos da ciência moderna ao submeter o pensamento à crítica. À felicidade, 

como objetivo do desenvolvimento humano, segundo a visão liberal e progressista 

do século XIX, o filósofo opõe a crítica como único meio de, através de um 

pensamento que pensa a si próprio, superar-se em seus próprios domínios. Esse é o 
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objetivo recorrente da ciência ao inscrever-se num discurso validado por regras e 

procedimentos próprios, voltando-se para os problemas que ela mesma se coloca.

É uma felicidade como projeto progressista de desenvolvimento da 

humanidade, a qual pudesse se confundir com os propósitos da ciência, que se 

opõe Kant. O que importa no esquema filosófico kantiano é que o sujeito 

cognoscente é um ser ativo, refere a si próprio e é portador de uma vontade nem 

boa, nem ruim. Essa vontade torna-se boa ou ruim a depender dos conflitos gerados 

entre razão e desejo. É a voz interior que, reconhecida como própria, pode arrazoar 

a boa ou má vontade de uma ação. Só uma obrigação que pode universalizar-se, 

constitui-se em moral. Portanto, o importante é a capacidade de julgar bem, o que é 

dado à razão prática. André Comte-Sponville tratou a questão da seguinte forma: 

É esse o sentido da famosa formulação kantiana do imperativo 
categórico, nos Fundamentos da metafísica dos costumes: «Aja 
unicamente de acordo com uma máxima tal que você possa
querer que ela se torne uma lei universal.». Isso é agir mais de
acordo com a humanidade, em vez de conforme o seu «euzinho 
querido», e obedecer à sua razão em vez de às suas tendências 
ou aos seus interesses. Uma ação só é boa se o princípio a que
se submete (a sua «máxima») puder, de direito, para todos: agir 
moralmente é agir de tal sorte que você possa desejar, sem
contradição, que todo indivíduo se submeta aos mesmos
princípios que você (Comte-Sponville, 2003, p. 23). 

Makiguchi não trata de uma felicidade que se projeta sempre para o futuro. 

Para ele, a felicidade diz respeito principalmente à capacidade prática de julgar o 

que é bom ou não para a vida. A cognição, como razão que esclarece e ilumina, 

projeta-se naquilo que se quer, sendo preciso escolher e julgar cotidianamente. 

Nesse sentido, há uma outra aproximação com Kant. O filósofo colocou-se acima 

das dicotomias que dividiam empiristas e racionalistas, sugerindo, segundo Ikeda, 

“um vívido mecanismo no interior dos entes humanos que os permite compreender o 

mundo empírico à sua volta”. A capacidade inata, e especificamente humana, 

capacita os homens a compreenderem a experiência como um “processo intuitivo 

baseado na sensibilidade por categorias, inclusive tempo e espaço” (Ikeda, 2003, p. 

40). Para Makiguchi, o homem compreende segundo características singulares da 

espécie, que possibilitam à cognição humana pensar por categorias, classificar, etc.. 

E, em matéria de universos valorativos, o sujeito necessita julgar e agir 

praticamente.
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Makiguchi associa seu sistema tanto à compreensão de razão prática de Kant 

quanto à atitude pedagógica negativa2 de Rousseau, para quem educar é um ato de 

despertar capacidades interiores pré-existentes, trazidas da experiência. A maior ou 

menor declaração de felicidade depende do quanto o homem é capaz de 

desenvolver-se diante dos desafios que a própria vida coloca. Para formular juízos 

sobre o mundo é preciso um aprendizado prático. Tal educação deve abrir espaço 

para a individualidade e a singularidade de cada experiência vivida subjetivamente. 

É a experiência que deverá informar que não é bom fazer o mal a alguém e 

recomendável fazer o bem (Rousseau, 2004, p. 139).

Os referenciais de felicidade, para Makiguchi, dependem também de um 

repertório cultural, social e político que, ao longo da formação do sujeito, informa 

valores construídos socialmente. Embora o valor seja definido subjetivamente, 

ninguém valora algo que não seja reconhecido como tal pela sociedade. A felicidade 

depende de um sistema de valores que também é dado culturalmente. 

Makiguchi considera essa relatividade e conclui que a felicidade é o pleno 

desenvolvimento da criatividade individual, característica distintiva do homem em 

relação aos outros animais, mas que também é construída coletivamente. Essa 

distinção deve ser compreendida como resultado de um processo peculiar da 

evolução biológica e cultural. Para ele, o propriamente humano diz respeito a um 

ápice evolutivo da matéria viva, que corresponde às quatro fases do próprio 

comportamento humano. Para facilitar a compreensão, elabora a seguinte hipótese 

da evolução da consciência humana, fazendo uma analogia ao comportamento das 

plantas e de outros animais: comportamento vegetal, comportamento animal, 

comportamento individual e comportamento social. Originalmente, os homens se 

comportavam como as plantas, cuja atividade é inconsciente. Numa segunda fase, 

como os animais em geral, os homens se comportavam conscientemente, 

desprovidos de autoconsciência. Ao compreenderem sua individuação, revelam 

tanto consciência como autoconsciência. E, por fim, os homens desenvolvem 

atividades conscientes e autoconscientes de forma socialmente orientada. A 

novidade humana, segundo ele, não está exatamente nas atividades conscientes, 

mas na autoconsciência: 

2 Para Rousseau, a educação é um processo atrelado à vida do sujeito, à sua experiência. 
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Enquanto a atividade consciente do estágio anterior permanece,
ocorre um avanço evolucionário muito importante com o advento
da autoconsciência. Como em reconhecimento ao famoso
ensinamento de Sócrates, ‘conhece-te a ti mesmo’, nessa fase o
homem está muito preocupado consigo mesmo. Ainda que 
desde a primeira infância ele dirija um pouco de atenção para o 
meio ambiente e as circunstâncias, podendo até ajudar os
outros, neste estágio inicial da autoconsciência toda sua maneira 
de viver e seu próprio ser se identificam com o objetivo da 
satisfação das necessidades e dos desejos individuais. Seu 
comportamento é centrado nele mesmo. Além disso, essa 
orientação individual é marcadamente emocional e, depois
racional, em diferentes etapas (E.V.C., p. 54). 

A consciência é elementar. No capítulo que trata da cognição, Makiguchi 

apresenta com maior clareza a concepção de consciência, identificando em tudo um 

desejo ou impulso de vida, uma espécie de consciência elementar em todos os 

seres vivos: 

Todos os seres vivos, plantas e animais são impulsionados
pelo desejo de vida e o temor da morte, e desempenham 
atividades nesse sentido. Estas ações são nitidamente distintas
das atividades mecânicas da matéria inanimada ou de outros 
fenômenos naturais que atuam segundo leis físicas. Mesmo as 
formas de vida mais simples, como minhocas, lesmas e
semelhantes, demonstram comportamento defensivo ou fugidio 
quando em perigo de vida, apesar de aparentarem ausência de 
atividade mental ao nível de consciência humana. Enguias 
presas na rede e descarregadas na margem de um rio tentam 
escapar e voltar à água, e parecem assumir atitude de
resistência ao ser humano que tenta capturá-las. Nas formas
ainda mais complexas de vida, como os pássaros e animais, 
observamos um comportamento de autopreservação, como a 
luta contra os inimigos. O homem deduziu a presença de 
consciência nessas formas de vida subjetivamente, a partir 
desse tipo de comportamento, sem nenhum meio de
comunicação. Na verdade, eles não possuem consciência no
sentido em que a palavra é usada para o ser humano (E.V.C., 
p. 52). 

A visão evolucionista da origem interdependente parece ter sido comum na 

época de Makiguchi e ter durado algum tempo, o que seria contestada por 

Schrödinger, décadas mais tarde, “como pura fantasia, tão irrefutável quanto 

indemonstrável e, portanto, sem valor para o conhecimento” (Shrödinger, 1997, p. 

108).
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A intenção do educador japonês, no entanto, é antes mostrar o significado da 

autoconsciência como novidade no mundo, como emergência, do que propriamente 

discutir como se deu o processo que gerou a consciência humana; um salto 

qualitativo inigualável no seio da natureza. O que está claro é que há um nível pelo 

menos elementar de consciência nos seres vivos. Muito embora não fale de um 

campo de sentido, como o faz hoje Boris Cyrulnik (1999), Makiguchi intui tal idéia, o 

que permite a inferência de que, ao homem, coube ampliar cada vez mais esse 

campo até que a autoconsciência se constituísse numa exclusividade humana. A 

capacidade de aferir significado simbólico lança o homem para a cultura e marca 

uma distinção fundamental em relação aos outros animais e seres vivos. 

A isso podemos adicionar uma outra implicação para a autoconsciência. Mais 

do que o desejo de autopreservação, significa consciência de que a morte objetiva, a 

tua, é a própria realidade que eu introjeto, assimilando o fato de que morrerei. É a 

isso que, mais tarde, Edgar Morin, em o Enigma do Homem (1975), irá se referir 

como brecha antropológica: a consciência da morte como um vazio existencial que 

deve ser preenchido pelos mitos, pela religião, pela filosofia, arte e ciência. 

Ainda quanto à construção de campos de sentidos e leitura do mundo, algumas 

considerações podem ser feitas levando-se em conta os processos em outros 

animais. Pesquisas realizadas pelo GRECOM, sobre as estratégias cognitivas nas 

comunidades ligadas à tradição, conduzem a uma reflexão nesse sentido (Almeida, 

2000) ao se considerar a capacidade de conhecimento do mundo observando-se 

como os animais agem em contato com o meio. Em função de princípios difusos e 

complexos, os saberes da tradição partem de uma observação minuciosa do 

comportamento dos animais, das plantas e dos fenômenos da natureza para 

construir um saber simbiótico capaz de dialogar com o mundo sensível da 

experiência. A cognição guarda, portanto, princípios elementares de organização em 

todos os seres vivos. No entanto, compreender, que é uma característica humana, 

não está relacionada apenas à emergência da consciência, nem tão-somente à 

autoconsciência, mas ao autoconhecimento, o que permite proceder a uma 

separação do mundo, um entre mim e o mundo, intencional, no sentido que Franz 

Bretano (1838-1917) a compreendeu, como  uma consciência de algo, ao apreender 

um fato. Através de uma ação no mundo, atribui ao objeto apreendido um valor de 

falsidade ou verdade e/ou outro valor de ordem emocional, bom ou ruim. A maior ou 

menor realização humana depende da intimidade com que se interrelacionam os 
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dois lados da compreensão, cognição e avaliação da experiência, em constante e 

incessante processo de conhecimento e autoconhecimento. 

Com essa perspectiva, Makiguchi insiste na capacidade peculiarmente humana 

de criar valores, ou cultura, diretamente ligada a características não transmissíveis 

biologicamente. Embora conhecer seja uma experiência absolutamente subjetiva, 

ela se realiza efetivamente em mecanismos de transmissão social. 

Primeiramente, devemos observar que a criatividade parece
ser uma característica peculiar à educação do homem. Muitos 
animais são orientados pelos pais, sendo possível até 
suplantarem o homem nas destrezas que desenvolvem, mas
seu comportamento é instintivo e passa de geração a geração,
seguindo os mesmos padrões de associação. Mudanças
comportamentais em animais provocam modificações físicas 
no organismo, o que caracteriza a evolução. Já a
aprendizagem humana não é estruturada na conformação 
corporal ou na informação genética. As habilidades que uma
geração aprende por si mesma não são transmitidas para a 
próxima, a não ser através da educação. Essa natureza 
comparativamente aberta e estruturada da aprendizagem é o 
fator principal no desenvolvimento da criatividade humana 
(E.V.C p. 67, 68). 

A singularidade criativa do homem emerge da relação vida-experiência- 

conhecimento sempre do ponto de vista de quem vive, do sujeito que experimenta o 

mundo e, dessa forma, elabora um conhecimento de si próprio. A avaliação da 

experiência quer dizer capacidade para escolher entre tantas possibilidades qual se 

aplica melhor à realidade conhecida. Com quais materiais, por exemplo, se pode 

obter um efeito adequado. E isso se aplica à vida, cotidianamente: 

O homem não pode aumentar ou diminuir as forças quânticas 
ou a matéria encontrada na natureza, mas pode controlá-las e 
criar algo que tenha valor para si. Seja isto originalidade ou 
descoberta, tem o poder de modificar a forma e redirecionar, 
em benefício da humanidade, o que quer que a natureza 
ofereça. Ao fazê-lo, está sendo orientado por seu objetivo com
respeito à vida humana, livremente definido ou reconhecido
(E.V.C., p. 68). 

Por fim, a criação de valores deve levar em consideração três orientações 

para uma vida feliz estimulando, no interior da dinâmica comunitária, valores como a 

virtude, o benefício e a beleza. A pedagogia que se desenha amplia a noção de 

personalidade. Trata-se de desenvolver qualidades pessoais integradas às 

demandas do meio natural e da sociedade:
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Se a educação deve alcançar o objetivo de desenvolver as 
capacidades do estudante para a criação de valores em prol do
bem-estar da sociedade e dele próprio, deve diversificar sua 
atuação em três áreas metodológicas: estimulação da virtude, 
do benefício e da beleza. Cada uma constitui apenas uma
parte da personalidade global; nenhuma é suficiente por si só. 
Esse tipo de educação tripartite é fundamental para o 
desenvolvimento pleno da personalidade (E.V.C, p.68) 

O sistema de criação de valores objetiva o desenvolvimento de qualidades 

subjetivas que se expandem para fora. A educação não é um conjunto de máximas 

que devam ser decoradas, expediente ao qual Makiguchi tinha verdadeira aversão. 

Nem uma habilidade para os jogos da razão. Ser educado significa trabalhar a 

própria matéria de onde parte o conhecimento e fazer da experiência a base para a 

virtude, para a beleza e para o benefício. Significa que a formação do sujeito 

depende do meio, das informações sobre quais valores são importantes para formar 

a personalidade. Educar, como diz Daniel Munduruku (2005), é arrancar de dentro 

para fora, acrescentado a essa concepção a experiência, como troca de informações 

com o meio traduzido de modo singular pelo sujeito que o percebe. O 

autoconhecimento significa refletir sempre o que é um benefício material para si e 

para os outros um bem; e o que leva ao prazer, subjetivamente, sempre 

interrelacionados. Toda escolha deve ser considerada de forma pragmática. 

Makiguchi defende uma pedagogia que oriente o sujeito a trabalhar as suas 

potencialidades, reconhecendo também as barreiras afetivas, os desejos não 

trabalhados, que impedem que as potencialidades venham à tona. Conhecer-se a si 

próprio significa um contato direto consigo no mundo da experiência vivida. Não é 

uma análise abstrata e racional dos processos psicológicos, de fora para dentro do 

indivíduo. O autoconhecimento acontece, primeiro, em contato com a comunidade 

local. Nesse contato, desenvolvem-se as características da personalidade, à medida 

que o belo cultivado interiormente leva a uma relação simétrica de bem viver com os 

outros na sociedade. 

A questão da avaliação da experiência, como resultado do autoconhecimento, 

tem um peso fundamental na pedagogia makiguchiana. O problema da sociedade 

moderna e ocidental não diz respeito à verdade. A ciência sabe reproduzir, desvelar 

o que é incompreensível para o ser humano, usando como instrumento a razão. A 

verdade, à qual Makiguchi se refere, não é a verdade do dogma, contra o qual o 
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discurso científico se opõe. O autor concebe verdade como compreensão racional 

da realidade, como busca incessante de uma explicação do que é oculto pelas 

brumas do incompreensível. A verdade depende de processos cognitivos que são 

universais, pertinentes aos organismos vivos e se encontram de forma elementar até 

mesmos nas bactérias. De forma geral, é latente nos seres vivos, mas no homem 

floresce com o máximo de esplendor, como razão e ciência, como conhecimento 

racional.

Se Makiguchi tivesse conhecido a obra do psicólogo Burhus Skinner (1904 – 

1990), diria que o cientista estava equivocado ao atribuir soluções técnicas ao 

problema da educação. Para Skinner, a solução para a falta de interesse dos alunos 

seria resolvida ao se maximizar a cognição para aprender mais com menor esforço. 

As tecnologias desenvolvem máquinas de modelar comportamento em função de 

um efeito desejado, como cálculo matemático ou o aprendizado de idiomas. Não se 

trata exatamente de uma novidade, já que a educação moderna sempre estimulou a 

padronização das formas de ensinar. A mecanização é o resultado inelutável do 

desenvolvimento do mundo ocidentalizado. O que se carece é de proposições que 

ensinem a avaliar a experiência. Uma didática que submeta os instrumentos da 

razão à vida cotidiana.

A avaliação, ao contrário do desenvolvimento de aparelhos que realcem a 

cognição para uma crescente racionalização das metodologias de ensino, depende 

de mecanismos complexos. Verdade e valor, cognição e avaliação se 

complementam e retroagem, uma vez que estão intimamente conectados. O 

problema é que o valor não é levado em consideração como parte indissociável do 

processo de conhecimento. E, de outro lado, uma formação para conduzir a uma 

vida satisfatória, em relação aos níveis de realização pessoal e comunitária, é mais 

estranho ainda ao modelo desenvolvimentista da cultura ocidental. Saber que 2 + 2 

= 4 como exatidão aritmética é importante. Mas é igualmente importante discernir, 

através da experiência, que, por exemplo, para construir um bom alicerce com água 

e cimento é preciso considerar que, na proporção de ambos, água e cimento, a 

soma deve ser sempre mais, talvez 5. Para duas partes de água, três de cimento, 

sob pena de o prédio cair. Isto é, precisa-se julgar segundo as circunstâncias, as 

contingências do cotidiano, no fluir imponderável da vida. David L. Norton, filósofo, 

sintetizou a intenção da pedagogia makiguchiana do sistema de criação de valores: 
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O objetivo real do indivíduo engajado na auto-realização é
manifestar o valor objetivo no mundo, jamais para benefício 
único ou principalmente do eu, mas para o de quem quer que
seja capaz de apreciar e utilizar esse tipo de apreciação do 
valor. Ao mesmo tempo Makiguchi enfatiza a avaliação no 
sentido de um treinamento da apreciação das variedades do
valor manifesto pelos indivíduos que os criam. Pode-se esperar 
do carpinteiro e do filósofo, por exemplo, que reconheçam a
excelência de sua área, mas cada pessoa se torna útil ao outro 
quando passa a reconhecer e apreciar a excelência na área do
outro também (Norton, 2002, p. 230). 

Edgar Morin, no Método 6: ética, aborda a reforma do pensamento como uma 

exigência ética de bem pensar e, para isso, é preciso um acesso a um eu que se 

auto-analise, se autocritique e se auto-observe, desencadeada por uma pedagogia: 

A auto-análise é uma exigência primordial da cultura psíquica; 
deveria ser ensinada desde o começo do ensino fundamental
para se tornar uma prática tão costumeira quanto a cultura 
física (Morin, 2005, p. 95). 

Uma auto-ética e uma sócio-ética indicam a inseparabilidade do eu que se 

dirige para o mundo e para o outro como destino inelutável da espécie. A crítica de 

Makiguchi à epistemologia do Ocidente, que separou de forma traumática sujeito e 

objeto, na aposta em uma ciência que coopera com a vida. Assim, não cabe a ela, 

de fato, dizer o que é correto, mas ajudar na tomada de decisões, uma vez que é na 

própria comunidade onde estão dados os problemas com relação à vida. À ciência 

cabe capacitar os educadores a entenderem o problema do valor, e ensinar a avaliar 

a experiência, não como algo relegado aos problemas do senso comum, mas como 

condição para a compreensão. 

Criação de valores 

A pedagogia makiguchiana é resultado da reflexão sobre o par cognição-

avaliação que visa a reforma do pensamento do sujeito cognoscente. As distinções 

fundamentais de cada elemento do par, para recompô-lo posteriormente numa 

unidade psíquica, envolvem a discussão do problema epistemológico introduzido 

pela filosofia clássica: a relação sujeito-objeto do conhecimento. Os valores dizem 

respeito a essa relação que, para Makiguchi, está impregnada de vida. 
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A metáfora da Flor de Lótus é o símbolo da sabedoria no Oriente. Representa 

a simultaneidade de causa e efeito. Às vezes, a semente pode esperar milhares de 

anos em estado de latência até que as condições externas, propícias para a sua 

maturação, tornem possível o aparecimento da flor. Como acontece com ela, efeito e 

causa não percorrem um caminho linear. 

A ciência clássica estabeleceu uma relação linear de causa e efeito entre os 

eventos. Ubiratan D’Ambrósio (2002) chamou a lógica da linearidade, sob a qual a 

ciência trabalha, de “lógica do terceiro excluído”, a qual permite estabelecer critérios 

para dizer se uma coisa é OU não é. Trata-se de um circuito fechado onde só é 

cabível uma afirmação definitiva a respeito dos fenômenos. O problema é que tal 

lógica se fecha, dogmaticamente, dentro dos velhos estatutos da ciência clássica, 

quando se torna imprópria para refletir, por exemplo, o que Niels Bohr observou em 

relação à ambigüidade da matéria, que se comporta, ao mesmo tempo, como onda e 

partícula. Tal afirmação reduz o domínio das afirmações fechadas e definitivas a 

respeito do mundo físico. A metáfora da Flor de Lótus incita um padrão cognitivo em 

que é possível conceber a simultaneidade de semente e flor, do efeito latente na 

causa.

Gaston Bachelard fala do sedimento que há entre os sentidos e os símbolos 

O sentido subjaz na materialidade das coisas. Assim como a vida não aparece de 

um sopro divino, o conhecimento é resultado de analogias ao que o mundo material 

dispõe para evocar algo que é preciso trazer à tona, como uma lei física, por 

exemplo. Por isso, o autor afirma que o fogo é filho do homem (1999). Foram as 

propriedades da fricção sexual que, provavelmente, despertaram no homem a 

compreensão de leis que produziam fogo em geral, ao esfregar duas varas para 

produzir uma faísca. O conhecimento é sempre imanente. Em vista disso, é possível 

afirmar que há no mito mais do que simples histórias, ou mesmo narrativas morais, 

sobre a vida. Há conhecimento impregnado da materialidade da vida.

Rengue é sinônimo de Flor de Lótus e de causa efeito. A flor, através de suas 

próprias características, expressa o que nela age de forma exemplar como mito, 

para falar de lei de causalidade. Não se trata, no entanto, de uma leitura literal dos 

mitos. Ao contrário, é preciso perceber neles problemas implícitos na própria 

constituição da matéria. 

Para Makiguchi, verdade significa retirar as nuvens que impedem um 

fenômeno tornar-se compreensível; e, valor, a capacidade de avaliar o que é o bem 
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ou mal de algo para a vida cotidiana. Qualquer pessoa pode maximizar a habilidade 

cognitiva traduzindo-a em um comportamento desejado. No entanto, a avaliação, o 

julgamento sobre a validade de algo para a vida individual e coletiva é acrescentado 

ao que se desnuda, é um algo a mais, uma criação de valor. Skinner demonstra sua 

teoria através dos resultados obtidos no reforço de comportamento de um “idiota 

microcefálico”, que mal conseguia trocar de roupa sem ajuda de alguém durante 

toda a vida. Depois de treinado, segundo sua técnica, obteve avanços 

comportamentais consideráveis. De fato, há nisso uma explicação sobre a 

universalidade do comportamento do organismo vivo; níveis de cognição maiores ou 

menores estão presentes nos seres vivos. Mas a questão é como valorar 

adequadamente em função das demandas individuais, coletivas e ambientais. Se a 

avaliação está ausente, algo do humano ficou perdido. Os distúrbios de 

comportamento parecem se referir, antes, a uma ausência de valoração, de 

capacidade de escolhas diante de situações que pedem não exatidão, mas 

flexibilidade, algo que está além e aquém do imediato. Na sociedade treinada 

mecanicamente, a cultura, como criação de valores, tende a perder o sentido. 

É preciso acentuar que, ao iniciar-se na filosofia ocidental, Makiguchi 

encontrou a oposição entre sujeito e objeto do conhecimento, impensável na filosofia 

oriental. Estava claro que tal oposição, quase irreconciliável, estava no centro da 

epistemologia do Ocidente. O autor refere-se à linha mestra de uma discussão que 

atravessa a história da filosofia, da metafísica e epistemologia ocidental. A balança 

que ora pende para um lado mais empirista, ora para um lado mais racionalista, 

revela que o pêndulo também oscila entre uma perspectiva que contempla mais 

sujeito ou o objeto, resultado de uma grande assimetria no trato da questão. Mesmo 

na proposta conciliadora de Kant, o conhecimento é, ao final e ao cabo, uma 

construção do sujeito. Nietzsche desvelou a herança cristã da filosofia moderna, cuja 

crítica reafirma sempre os pressupostos que separam sujeito e objeto. Na verdade, 

para ele, a discussão tem um alvo religioso e se reporta à questão relativa à alma: 

O que faz, no fundo, toda a filosofia moderna? Desde 
Descartes – e antes apesar dele do que a partir do seu
precedente – todos os filósofos têm feito um atentado contra o 
velho conceito de alma, sob a aparência de uma crítica ao
conceito de sujeito e predicado – ou seja: um atentado contra o
pressuposto da doutrina cristã. A filosofia moderna, sendo um 
ceticismo epistemológico, é abertamente ou não, anticristã,
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embora, diga-se para ouvidos mais sutis, de maneira nenhuma 
anti-religiosa (Nietzsche, 2005, p. 53). 

Tal diálogo está implícito, segundo Alexandre Koyré (1892 - 1964), nas 

discussões que anunciavam o nascimento da ciência. Makiguchi leu Henri Bergson 

(1859-1941), embora não se possa afirmar qual obra, já que não há nenhuma 

referência ao título. O autor refere-se ao filósofo ao reclamar a unidade entre o 

mundo mental e físico capaz de desenvolver uma cooperação harmoniosa entre

experiência e interação (E.V.C., p. 84). Mas a influência de Bérgson parece ter sido 

maior, pois ele se coloca na perspectiva de pensar a partir de uma posição inocente, 

ignorando a discussão filosófica abstrata que opõe o pensamento ao real.

Para Makiguchi, é preciso contemplar a vida e seus problemas na perspectiva 

do que é mais imediato: o sensível. O valor está preso ao sensível. A medida 

subjetiva de avaliação individual está atada à vida. O valor é a medida que o homem 

utiliza para viver o dia-a-dia. A tríade verdade-bem-beleza, presente na filosofia 

ocidental clássica, é substituída no sistema makiguchiano por benefício (como 

ganho ou vantagem)–bem-beleza. A substituição da verdade, categoria do sistema 

filosófico clássico, por benefício, como fim humano das ações em busca das 

satisfações reais e concretas no sistema makiguchiano, possibilita, segundo Koichi 

Murao, uma revolução epistemológica.

Embora outros autores, como Weber e Marx, tenham feito tal discussão, 

Murao diz que Makiguchi vai além ao esclarecer, inspirado na filosofia budista, valor 

e vida como dois, mas não-dois, definindo valor como a medida força de relação 

entre vida humana (o sujeito avaliador) e seu objeto (objeto de avaliação). Segundo 

ainda o mesmo autor, as seis características distintivas da teoria de criação de valor

de bem-benefício-beleza em contraste com o sistema clássico de verdade, bem e 

beleza são: (1) a omissão da verdade e o acréscimo de benefício; (2) a adição de 

uma terceira variável – o valor negativo; (3) a criação de valor como ações benéficas 

à vida humana; (4) a inter-relação dos três elementos constituintes, bem-beleza-

benefício; (5) a inseparabilidade de valor e vida humana; (6) a não-

unidirecionalidade do valor. 

O que, para Makiguchi, define a importância de cada elemento desse sistema 

são “os critérios do sujeito que avalia, e não a natureza do objeto avaliado” (E.V.C.,

p. 94). Os valores que o sujeito carrega definem o objeto em termos de necessidade, 
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de prazer e moral. “Portanto, apesar de os valores morais, estéticos e econômicos 

diferirem, essa diversidade não está nos objetos, mas nas reações dos sujeitos da 

avaliação” (E.V.C.., p.  95). Valor implica em escolhas, satisfatórias ou não para os 

indivíduos em uma dada coletividade; em diversidade psicológica e cultural.

Em primeiro lugar, Makiguchi observou que verdade não é valor. Que aquela, 

embora interaja com este, depende de processos essencialmente cognitivos, de 

procedimentos lógicos de seleção, interpretação e análise. Como Lévi-Strauss, 

ressalta as características estruturais da mente humana que a capacitam 

naturalmente para a abstração das qualidades do objeto. Os valores, ou seja, o que 

é apreciável ou não, adequado ou não para a vida de alguém, requer avaliação, 

julgamento de valor. Eles compartilham o mundo dos sentimentos e desejos; 

referem-se à atração ou repulsão do sujeito em relação ao objeto. 

A filosofia ocidental privilegiou a verdade como valor máximo da existência 

humana. Makiguchi chama atenção para o fato de que a verdade não tem valor 

algum para o desenrolar da vida. “O valor é uma preocupação da vida real, com 

aplicação na mesma” (E.V.C. p. 72). Os valores, provisórios e mutáveis, exercem 

real influência para a vida humana sempre dinâmica ao se refazer indefinidamente. 

A substituição da verdade por benefício, no sentido de ganho ou vantagem, 

também adquire um novo significado em relação às cosmovisões do Oriente. Os 

ganhos ou vantagens “são valores pessoais ligados à existência individual 

orientados para si mesmo” (E.V.C., p. 94). A filosofia oriental, por motivos diferentes 

daqueles que levaram o cristianismo, ao longo da Idade Média, a valorar 

negativamente a busca dos bens materiais como ganho, também sempre tratou a 

materialidade da vida como algo, de fato, negativo. O indivíduo é conduzido a 

transcender a sua materialidade para alcançar a vida espiritual que, ao contrário 

daquele, é um bem eterno. Ao não considerar o dinamismo que a precariedade da 

vida faz emergir, na prática, os orientais olham para essa fugacidade com um certo 

desdém. Por mais que o confucionismo, o taoísmo e o budismo espelhem em sua 

filosofia a busca do equilíbrio dinâmico dos opostos – claro-escuro, quente-frio, 

corpo-mente –, a dimensão cotidiana da vida material tem de ser sublimada através 

das disciplinas ascéticas das práticas orientais nos templos afastados do mundo. 

Makiguchi, ao contrário, posiciona o benefício material como valor dado às coisas 

que os homens necessitam e desejam como dimensão importante da vida, no 

domínio dos desejos mundanos; o bem, como valor socialmente construído, que 
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também se traduz em ganho coletivo, e a beleza, como valor sensorialmente 

percebido pelo indivíduo que leva ao aprimoramento de suas qualidades subjetivas, 

guardando relação com a arte. 

Makiguchi não separa a avaliação da realidade, da cognição. Mas num 

primeiro momento distingue os dois processos. “A avaliação envolve valoração ou 

julgamento das coisas”. A cognição é a “operação mental através da qual se 

conhece as coisas intelectualmente”. A cognição é objetiva enquanto a avaliação é 

subjetiva. “No caso da primeira, os padrões são universais, ao passo que na 

segunda são emocionais e podem depender do estado de espírito e da realidade 

exterior” (E.V.C., p. 82). Em seguida, compõe uma unidade psicológica. “Como 

fenômenos mentais, ambas são apenas manifestações da mesma psicologia 

unificada, relacionadas mas não idênticas” (E.V.C., p. 82). Ao distinguir uma da 

outra, ele propõe conhecer, através dessa distinção, as funções de cada uma exerce 

na vida humana. A questão é saber como elas interagem. Makiguchi afirma que a 

cognição se refere ao biológico (ao aparelho neurocerebral) como em outras 

espécies, embora a cognição no homem seja muito mais complexa dada a estrutura 

do cérebro humano: 

Como vimos, a cognição emprega os dois processos opostos e 
complementares de diferenciação e analogia para determinar 
que um objeto é percebido ou não é. Essas funções são
evidentes no animal. O peixe distingue a isca que pode comer 
e, aparentemente, até as plantas selecionam os nutrientes de 
que necessitam (E.V.C., p. 85). 

As condições neurológicas, que Makiguchi chama de cognitivas no sentido 

estrito, dizem respeito à capacidade de todo ser vivo em diferenciar e comparar no 

universo ao seu redor o que favorece e mantém a vida. Diz respeito à sobrevivência, 

condição elementar para manter a vida de forma geral. O que diferencia a cognição 

humana é a capacidade de conceituar, de construir “outra realidade”, 

descontextualizando algo para pensá-lo por analogia e de forma abstrata na mente. 

A isso ele chama de cognição propriamente humana. Essa possibilidade é mediada 

por algo também caracteristicamente humana: a linguagem. 

Não há razão para insistirmos nas atividades discriminatórias
das plantas, mas podemos reconhecer uma certa base
evolutiva na consciência humana. A consciência humana é 
decididamente mais complexa, apesar de haver 
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correspondência ao que percebemos como instinto no mundo 
não-humano. Mas, se consideramos a cognição como
transferência da realidade física exterior para a realidade 
conceitual interior por meio da linguagem, torna-se fenômeno 
exclusivamente humano (E.V.C., p. 85). 

O fenômeno humano da linguagem não é, no entanto, um processo solitário. 

Ela só se desenvolve na presença de outros seres humanos, através da 

aprendizagem. É uma possibilidade, dada a constituição humana de possuir um 

aparelho fonador. Isso capacita a objetivação da consciência que se dá através da 

linguagem no jogo semântico das interações sociais. É nesse caminho, na mediação 

entre o sujeito e o mundo, que os valores se constituem em mundo de humanos, 

diferente das máquinas, diferente de outros animais. 

A avaliação está estreitamente ligada a valores construídos socialmente, 

mediados pela linguagem. A proposição de Makiguchi para discutir a questão dos 

valores tem uma base antropológica importante, segundo a qual é impossível a um 

ser humano sozinho atribuir significado às coisas. O educador vislumbra, de forma 

intuitiva, noções de permuta e probabilidades que jogaram na constituição da 

sociedade, o que alguns autores ligados à cibernética, como Nobert Wiener (1894 -

1964), veriam com maior clareza. A sociedade, nessa visão, é constituída e se 

desenvolve através da troca de palavras, como num jogo de combinações entre os 

vários sujeitos que vivem um mundo percebido de forma individual e singular, e 

desse ponto de vista é interpretado. No entanto, o significado é aprendido 

coletivamente. O que é potencial na condição humana, a fala, traduz-se em ato 

através do aprendizado. A riqueza da vida social está no arranjo infinito de 

possibilidades e potenciais que a convivência coletiva faz emergir. Por isso, 

Makiguchi critica alguns pensadores como Émile Durkheim, que sugeriam existir um 

valor intrínseco no objeto: “Assim, o trigo teria um valor intrínseco na sua relação 

nutricional da vida. A justiça seria uma virtude porque apóia a necessidade de vida e 

o assassinato seria um crime pela mesma razão”. Acrescentando às considerações 

de Durkheim o argumento de que há coisas que fogem completamente a este 

raciocínio, continua: “Através da história muitas coisas têm merecido adoração. Não 

se pode dizer que ídolos de madeira e pedra possuam características inerentes de 

valor, mas o homem vincula sentimentos religiosos às coisas mais insignificantes”

(E.V.C., p. 91). 
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Objetos como a bandeira de uma nação, por exemplo, são mais do que o 

valor intrínseco que um simples pedaço de pano possa ter, ele tem um valor 

simbólico. Avaliar é atribuir valor positivo ou negativo referente a um tempo histórico 

numa determinada sociedade. 

Para avaliar, é preciso apreender conceitualmente o objeto de avaliação. Mas 

a simples apreensão não torna uma operação cognitiva humana. O sujeito precisa 

enlaçar o objeto como parte da sua experiência atribuindo-lhe um valor. Ao enlaçar, 

atribuindo um valor para a vida, ambas, a cognição, como condição do aparato 

neurocerebral, e a avaliação se constituem numa atividade humana. É por essa 

razão que, talvez, as máquinas jamais tomem o lugar do homem, a menos que elas, 

por algum processo ainda desconhecido, passem a avaliar. Para isso, seria preciso 

viver a experiência subjetiva e coletiva a um só tempo. Nesse caso, se isso fosse 

possível, já não seriam inteligências artificiais, pois teriam que responder às mesmas 

indagações acerca do sentido da existência e sobre o destino humano, consciente 

de sua própria morte.

As questões sobre a morte e o sentido da vida que a autoconsciência enuncia 

remetem a uma discussão delicada entre ciência e religião. Tais questões parecem 

pertencer a um território exclusivamente religioso, da crença. Mas estas não seriam 

questões antropológicas fundamentais também para o desenvolvimento da ciência? 

Cada uma, ciência e religião, a seu modo e com seus instrumentos, tem dado 

uma resposta a essa questão fundamental sobre o valor para a vida humana. 

Makiguchi envereda pelos caminhos do budismo para conceber o sistema de criação 

de valores para a formação do ser humano. O educador encontra nos princípios 

religiosos budistas uma fundamentação filosófica para a idéia da interligação de tudo 

no universo e, principalmente, entre sujeito e objeto do conhecimento. Por isso, é 

necessário fazer uma incursão por esses domínios para esclarecer a perspectiva 

adotada na tese. 

A separação entre sujeito e objeto do conhecimento na ciência levou à 

exclusão da experiência, acusando-a de uma impureza que impede o sujeito de 

enxergar as leis que regem os fenômenos. Por analogia, a religião institucionalizada 

separou o sagrado do profano, o mundo dos homens do mundo de Deus. Essa 

forma de pensar que separa e afasta o mundo real do mundo ideal impregnava o 

pensamento do século XVII, marco da ciência moderna. A criação de espaços 

especializados do sagrado deslegitimava o mundo como expressão cosmogônica e 
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cosmológica das tradições religiosas não-institucionalizadas. O tempo separa-se 

radicalmente do ritmo da natureza. Trata-se de um tempo especial, que se descola 

do mundo, para um tempo fabricado, padronizado. Portanto, pode-se afirmar que a 

origem do afastamento científico do sujeito dos fenômenos que ele investiga para 

abstrair as leis universais, como verdade para todo o tempo e lugar, encontra-se na 

religião institucionalizada, historicizada, como a judaico-cristã. 

O pensamento cristão, que dominava a Idade Média, concebia como ideal 

máximo uma única verdade representada por um ser transcendental que 

centralizava toda a criação de acordo com sua vontade. Max Weber já havia 

constatado essa disposição mental da religião análoga à concepção teórica; o “tipo 

ideal”, abstraído das circunstâncias complexas da vida que impregnam o fenômeno. 

Logicamente, ele via nisso um artifício metodológico de reconstrução da realidade, 

um simples instrumento de interpretação, não a própria realidade, embora o “tipo 

ideal” devesse estar o mais próximo possível dela, para garantir a fidedignidade das 

proposições científicas. 

Hoje, essas questões vêm à tona na tentativa de recobrar uma unidade 

perdida, dados os limites do reducionismo e da fragmentação do conhecimento em 

disciplinas não-comunicantes que o recurso da lógica cartesiana atribui ao mundo. A 

verdade do humano estaria na certeza do eu penso, logo existo, realidade primeira e 

provavelmente única do ser humano, do ponto de vista cartesiano. A estratégia de 

Descartes é relegar o divino ao espaço infinito. Mas ao fazer isso, considerou Deus 

de alguma forma existente, tornando-o presente na maior revolução do espírito 

moderno, segundo Alexandre Koyré. Ao se discutir a finitude ou infinitude do 

universo se contrapunha, por analogia, de um lado um Deus infinito e perfeito, 

criador, de outro lado, de um homem finito e imperfeito. Finitude e infinitude dizem 

respeito à criatura e seu mundo: “A ciência, a filosofia e até mesmo a teologia 

mostram interesse legítimo por questões sobre a natureza do espaço, a estrutura da 

matéria, os padrões de ação e, last but not least, sobre a natureza, a estrutura e o 

valor do pensamento e da ciência humana” (Koyré, 2001, p.8).

Uma discussão exemplar sobre essas questões encontra-se na coleção 

Nomes de deuses, uma transcrição do programa que leva o mesmo nome, 

apresentado por Edmond Blattchen e gravado na década de 1990, sendo transmitido 

pela Rádio e Televisão Belga. Títulos de filósofos, cientistas e religiosos compõem a 

coleção publicada pela UEPA – Editora da Universidade Estadual do Pará e pela 
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Editora da UNESP: O alegre desespero, de André Comte-Sponville; A compaixão

universal, de Dalai-lama; Ninguém sabe o dia que nascerá, de Edgar Morin; Os

artesãos do oitavo dia, de Hubert Reeves; Do ser ao devir, de Ilya Prigogine; Se

minha casa pegasse fogo eu salvaria o fogo, de Jean-Yves Leloup; O único e o 

singular, de Paul Ricoeur, e O agrimensor do cosmo, de Trinh Xuan Thuan. A 

intenção do programa é questionar diferentes pensadores sobre a viabilidade ou não 

de um mundo sem Deus. Ao fazer isso, aborda a tensão existente entre ciência e 

religião (ou razão e Deus), de vital importância na discussão dos problemas que 

envolvem a humanidade no século XXI e a epistemologia. 

O título parece retratar a possibilidade de múltiplas interpretações a respeito 

do assunto. A princípio, parece nos remeter a um ponto primordial, atemporal, no 

sentido de que na religião encontrar-se-ia a origem de toda a espiritualidade. A 

explicação do mundo e a crença em um ser transcendental estariam fundidas numa 

ética unificadora, mesmo que as diferentes culturas possibilitem a multiplicidade dos 

nomes de Deus ou dos deuses. Por outro lado, o título também permite pensar num 

tempo histórico, pós-Iluminista, em que esferas poderosas disputam a mente e o 

coração dos homens de forma polarizada e estanque, o deus ciência e o deus 

religião, delimitando seus terrenos de atuação. 

A aproximação entre religião e ciência sempre revela dificuldades, a cada vez 

que se anuncia. De fato, é difícil encontrar um ponto de apoio, um procedimento que 

garanta que os critérios de cada uma continuem válidos em relação aos propósitos 

que fundaram tais práticas e sistemas explicativos do mundo (Stengers, 2002) – o 

científico e o religioso -, e, ao mesmo tempo, encontrar um ponto de interseção que 

contribua para esclarecer questões que cada uma isoladamente é impotente para 

responder. A ciência não precisa da fé para garantir a validade de suas 

argumentações, assim como a religião abre mão da racionalidade para adotar a 

perspectiva da fé, já que a ciência se abstém de ir além da explicação sobre o 

enigma da vida. O maior mistério da vida é a morte; a fronteira à qual a ciência não 

se propõe ultrapassar, enquanto a religião cria entidades metafísicas para oferecer 

um consolo existencial para uma questão primordial. 

O desenvolvimento da ciência e da tecnologia, que se traduziu em discursos 

autônomos e descomprometidos com a ética, sobretudo no século XX, teve sua 

expressão máxima representada contraditoriamente pelo poder de destruição das 

guerras e por possibilitar um alto grau de facilitação dos meios de vida humana 
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como, por exemplo, a comunicação. Ao revelar a ambivalência de suas produções 

amorais, a ciência e a tecnologia suscitaram a seguinte afirmação de André Malraux, 

ainda no século XX: “Penso que a tarefa do século vindouro perante a mais terrível 

ameaça já conhecida pela humanidade, vai ser a de reintegrar os deuses”; que é o 

mote do programa de entrevistas que originou a coleção. 

Diante do quadro de distanciamento entre discurso científico e a 

espiritualidade, e do alheamento do homem de si e do mundo legados ao século 

XXI, colocam-se as seguintes questões: Qual é a importância da espiritualidade que 

a religião evoca num tempo em que os resultados do desenvolvimento tecnológico e 

científico são avaliados? E, nesses termos, é possível uma espiritualidade sem 

religião? É possível falar-se numa ética necessária ao século XXI, na ausência de 

Deus? Qual é o legado da religião para a humanidade? Há futuro sem uma 

transcendência? Estamos perdidos ou salvos na ausência de um absoluto? Qual é o 

nome de deus para o século XXI? 

Paul Ricoeur (2002), Hubert Reeves (2002) e André Comte-Sponville (2002) 

posicionam-se de maneira singular ante a questão sobre ciência e religião; sobre a 

racionalidade como argumento filosófico; sobre Deus e o homem. 

Paul Ricouer, filósofo hermeneuta e protestante, confessa ser agnóstico 

filosoficamente e um crente em sua comunidade religiosa. Diz ser apegado a essa 

dualidade, mesmo sob o risco de esquizofrenia (2002, p. 22, 23). Uma dualidade 

que, de um lado, reserva à cidade de Deus a possibilidade de interpretação religiosa 

autônoma dos fenômenos santos e, de outro, possibilita a cisão do homem, a que se 

refere Ricouer sobre a sua própria psicologia. 

A ciência livre da presença incômoda de um criador que obsta o 

desenvolvimento de esquemas racionais de compreensão das leis da natureza pôde 

traduzir-se em um discurso autônomo e universal, segundo Comte-Sponville. Foi 

justamente o pensamento religioso que possibilitou o que chamamos de 

pensamento científico. E é essa familiaridade que o pensamento científico tem com 

Deus que permitiria um processo de elaboração análoga para explicar o mundo 

mesmo na sua ausência, como faz a ciência constituindo-se na busca dos universais 

e de leis explicativas dos fenômenos. De Lévi-Strauss, Comte-Sponville toma de 

empréstimo a idéia de estrutura lógica de pensamento. A explicação de que a 

existência do homem e do mundo é atribuída a um ser transcendente possibilitou ao 

pensamento ocidental operar a separação entre homem e divindade, e 
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posteriormente entre sujeito e objeto do conhecimento, entre o homem e o seu 

ambiente.

Esse distanciamento fundante do discurso singular da ciência compromete-se 

a explicar como “as coisas funcionam” e não como “devem ser”. O discurso 

essencialmente religioso, nas palavras de Hubert Reeves, astrofísico, incumbe-se 

desse “deve ser”. A religião trata dos julgamentos morais. A intrusão de uma área 

em outra – da esfera religiosa na esfera científica –, foi o que permitiu aos nazistas, 

segundo este autor, em nome do eugenismo, autorizar as esterilizações dos judeus 

e tantas outras atrocidades da segunda guerra mundial. E mais atualmente, nos 

Estados Unidos, tem permitido aos religiosos retirar do currículo escolar a teoria do 

big bang e recolocar o criacionismo bíblico para explicar a origem do universo. 

Há uma questão de suma importância aqui: como um pensamento que opera 

na lógica do transcendente e que produz o distanciamento entre ética e razão deve 

sobreviver neste século, diante dos apelos da vida no planeta para uma lógica que 

precisa reintegrar os deuses? Isto é, que precisa voltar-se para a responsabilidade 

humana em relação ao mundo, cuja criação é também humana em todas as suas 

obras?

Uma palavra afirmativa ou negativa envolve problemas. Para Reeves, as 

respostas de que precisamos para os abalos que a ciência provocou em relação aos 

fins utilizados, por seu caráter essencialmente amoral, não devem vir mais de um ser 

exterior ao homem. Segundo ele, elas devem ser fabricadas pelos homens (2002, p. 

19). Devem ser buscadas no interior de cada um ao confrontar-se com o grande 

mistério da existência. A crença numa entidade que irá dizer o que é melhor para o 

homem sem confrontá-lo às questões de sua própria existência pertence a uma fase 

humana que deve ser superada: “Deixar o estado infantil para se tornar adulto é 

aceitar o fato de que Papai Noel não existe, que é preciso afrontar a realidade com 

seus mistérios e suas dificuldades sem uma verdade revelada”, diz Reeves (Ibid., p. 

22).

O homem precisa assumir a responsabilidade por suas próprias criações 

como um artesão do oitavo dia, sugere o astrofísico. No entanto, ele insiste que 

ciência e religião devem povoar mundos distintos. Na verdade, em sua percepção, o 

problema epistemológico, lógico e existencial da separação do homem de suas 

criações continua. O sentido e a transcendência das produções científicas são 

afirmações valorativas de ordem subjetiva que não devem alterar o escopo e 
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resultados da ciência, pois ela não se incumbe dos fins, mas dos meios. Para 

Reeves, a ciência informa e a moral decide, julga. Negar uma afirmação científica 

por estar incompatível com as crenças religiosas é pueril. O que não é o caso, já que 

não se trata de buscar validação de ordem moral para o que a ciência pode ou não 

pode fazer. 

Continuamos, assim, na situação esquizofrênica apontada por Paul Ricoeur. 

A razão científica não é a mesma que repousa sobre o travesseiro. Os artesãos do 

oitavo dia podem criar as teorias nos laboratórios tantas quantas morais individuais 

em um mesmo homem dividido por atribuições distintas. A separação das coisas, 

exigindo comportamentos diferentes em cada situação vivida, aponta com mais 

gravidade a necessidade de que elas se enlacem em algum ponto, já que a 

sobrevivência da espécie e do planeta, frente às ameaças que se colocaram já no 

começo do século XXI, exige uma reforma epistemológica. Os diferentes nomes de 

grandes deuses como a tecnologia, religião, ciência, Estado e nação confrontaram-

se de forma estarrecedora no século XX. Mas se as ameaças daquele século eram 

delimitadas aos territórios em confronto, como na guerra fria entre os países 

capitalistas e comunistas, a violência agora está difusa e completamente 

imprevisível para todos. As pessoas que trabalhavam no World Trade Center, em 

Nova Iorque, poderiam imaginar, como civis na maior e mais civilizada cidade do 

mundo, que iriam morrer por causa desses deuses? 

Comte-Sponville parece acenar com uma resposta. Como ateu confesso, 

responde como é possível desenvolver uma espiritualidade sem Deus. Para ele, há 

uma mudança considerável no pensamento humano em relação ao mundo e à vida 

na presença ou ausência de um ser transcendente. O centro da preocupação 

religiosa é a morte e a tentativa angustiada de superá-la esperando um além, um 

porvir, um depois. Ao contrário, ser ateu é desesperar, não no sentido trágico, de se 

“estar num beco sem saída”. É talvez mais do que não esperar. É percorrer o 

caminho contrário da espera. É retomar as razões da espera e enfrentá-las 

humanamente. A vida é o que é, independentemente de nossas expectativas, “que 

não correspondem às nossas esperanças” (2002, p.18), independentemente dos 

sonhos de imortalidade. Essas esperanças acabaram em justaposições infundadas,

como o messianismo marxista, “ou seja, uma esperança imanente, como diriam os 

filósofos, mas que tinha, em contrapartida, todos os caracteres do absoluto religioso” 

(Id., ibid., p.17). 
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Isso não quer dizer que não se deva sonhar, mas que o significado que 

atribuímos à vida não lhe retira a realidade da contingência humana. Somos um 

corpo, partilhamos a vida, e nada permite confirmar algo além do pós-morte, a não 

ser com a experiência da própria morte, o que é definitiva. Por isso, a afirmação 

religiosa de um porvir diante de uma não-evidência plausível e racional é pura ilusão 

para Comte-Sponville, o que equivale a uma compreensão maior da vida, liberta do 

engano.

O que podemos saber, o que podemos esperar? Tomando as idéias de 

Sigmund Freud (1856-1939) em O Futuro de uma ilusão, o autor diz que o engano 

estaria justamente no pensamento que deriva dos desejos humanos. “Ter ilusões, 

como se diz, é crer verdadeiro o que se deseja, crer verdadeiro o que se espera. Em 

outras palavras, familiarmente: tomar os seus desejos pela realidade” (Id. Ibid.,  p. 

21).

A posição materialista, diz Comte-Sponville, permite um grau maior de 

maturidade humana: que não existe nada além do material, do corporal; que não 

existe nada a esperar depois da morte; que a felicidade só pode ser atingida com a 

vivência plena da experiência humana cotidiana. Que se tem apenas uma vida e por 

isso há que pensar o que fazer com ela. Comte-Sponville retoma os pré-socráticos e 

Spinoza:

E o que diz a tradição filosófica da qual parti, com Demócrito, 
com Epicuro, a tradição racionalista com Espinosa, é que se 
pode encontrar nesta vida bem mais do que nas esperanças 
religiosas, os meios para atingir uma plenitude de paz, uma 
plenitude de felicidade, o que Espinosa chama de “beatitude”;
donde o título de meu livro, Tratado do desespero e da 
beatitude. Não se tratava, a meu ver, de dizer que era preciso
escolher entre desespero e beatitude, mas, pelo contrário, que 
não se teria um sem o outro. É como as duas faces da mesma 
moeda: só teremos felicidade na proporção do desespero que
formos capazes de suportar (Id. Ibid., p. 20). 

Não há o que esperar, nenhum prêmio após a morte pode vir das vicissitudes 

da vida. O máximo de realização humana é encarar o que é inerente à vida, sem 

disfarces, sem máscaras, sem esperanças infundadas. A felicidade só é possível se 

nos tornarmos fortes ao superarmos as dificuldades como seres humanos plenos de 

vida, aqui e agora. 
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O materialismo do qual fala Comte-Sponville afirma, na ausência de Deus, a 

primazia do espírito no primado da matéria. Se somos apenas matéria, o que nos 

constitui como humanos? O que nos faz viver plenamente como humanos? A 

espiritualidade, as virtudes como a amizade, a temperança, a compaixão, a 

misericórdia, a doçura, etc. Não fazemos sexo como os outros animais, nem 

comemos absolutamente para matar a fome. Nesses atos pesam mais o prazer da 

companhia. Argumenta Comte-Sponville: 

Se sou apenas um corpo, é preciso admitir que a amizade
passa por esse corpo; e, é claro, amar os amigos, gostar dos 
próximos ou sentir compaixão por todos os homens, são
relações “físicas” ou “materiais”. Têm de ser, mas que 
desenvolvem em nossos corpos alguma coisa que, 
tradicionalmente, se chama espírito ou alma, e à qual não se 
trata de renunciar” (Id. Ibid., p. 37). 

Curiosamente, um ateu tem proposições essencialmente religiosas. Para 

Comte-Sponville, a época clama por religar a matéria ao espírito; uma religião da 

espiritualidade que emerge da Terra, que retorna ao homem a responsabilidade por 

um mundo mais humano, melhor; humanamente digno e feliz porque o homem o faz 

legitimamente seu. O que fazer, então, das expressões humanas e culturais da 

herança religiosa que nos influenciam mesmo não sendo nem cristãos, nem 

mulçumanos, nem judeus e ao mesmo tempo tendo vivido sobre suas vívidas 

influências? Não se trata de renunciar à herança cultural da religião, mas sim à sua 

mensagem: a de que devemos tomar nossas esperanças pela realidade. É preciso 

inverter essa ordem: tiremos nossas esperanças, e também nossas 

responsabilidades, das possibilidades e escolhas que emergem da Terra. 

Os três autores, ao abordar a relação entre a razão, ciência e religião tocam 

no problema de enfrentar uma questão ética para o século XXI. A religião responde 

a essa necessidade ou é preciso trocar o nome de deus, um deus com letra 

minúscula, mais real, mais humano, encontrado em algum lugar escondido do 

espírito humano, surgindo de sua imersão na realidade através da experiência 

vivida? Essa divindade secular que há em cada um de nós pode assumir a 

grandiosa tarefa de ser humano para os outros seres vivos, na medida em que se 

reconhece no mundo e nas coisas. A missão parece ser gigantesca e demorada. 

Seremos capazes de reconciliar os deuses para reintegrá-los na humanidade? Não 

temos essa resposta, mas sabemos que a questão, essencialmente epistemológica, 
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se faz necessária. “Podemos compreender”, como afirma Prigogine, “a relação do 

homem com algo, não forçosamente com um Deus separado do mundo, mas com 

as forças que deram nascimento ao homem, em suma com a natureza” (2001, p. 

40). A reforma do pensamento depende de uma nova percepção do sujeito em 

relação a si e ao mundo, que para Makiguchi é fundamental. 

Sujeito e objeto 

A grande questão para os filósofos de todos os tempos tem sido a discussão 

entre sujeito e objeto do conhecimento. Tal discussão é cada vez mais pertinente, 

pela própria natureza da relação que o homem estabelece com a vida, conferindo 

um caráter híbrido às suas criações que são naturais e culturais ao mesmo tempo e 

que, por causa disso, adquirem sempre novos significados. 

A filosofia ocidental clássica e a ciência caminharam separando cada vez 

mais os dois elementos do par sujeito-objeto do conhecimento, autonomizando um 

em relação ao outro de forma assimétrica, principalmente no que diz respeito à 

supremacia do homem sobre a natureza. Assim, a cultura lança suas mãos sobre a 

matéria-prima e bruta da natureza, transformando tudo ao redor. Ao fazer isso, é 

como se o homem pudesse, um dia, de uma vez por todas, recalcar sua condição 

animal, domesticando totalmente seus instintos. 

Historicamente, essa separação submeteu a natureza à vontade humana, 

retirando-lhe os meios para o desenvolvimento e manutenção da sociedade 

moderna. Não se trata de defender a tese de que o antagonismo entre natureza e 

cultura tenha sido inédito na história da humanidade até o desenvolvimento do que 

se chama de era moderna. Afirma-se, sim, que esse processo de distanciamento 

entre o homem e seu meio aprofundou-se na era moderna, porque purificou essa 

dupla natureza do homem em razão do histórico descomprometimento da ciência e 

da política com os valores. Os valores foram relegados a problemas da sociedade 

civil, a coisas do senso comum, como impurezas que comprometiam o estatuto de 

fundação de ambas – ciência e política (Latour, 2002).

A ciência e a política filtram dos fatos os valores que os homens dão às 

coisas. O que possibilitou esse apartamento foi a constituição de dois mundos 

autônomos operando da seguinte forma: de um lado, está a verdade apreendida, os 

fenômenos purificados – através da seleção dos elementos relevantes para a 
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explicação de um determinado fenômeno, o recorte epistemológico, observação, 

interpretação e análise dos dados referentes ao objeto –; de outro, como bem notou 

Bruno Latour, a fundação de uma sociedade científica (inspirada pela organização 

constitucional do Estado), que estabelece as regras de como as coisas devem ser 

entendidas, o que configura o processo que ele chama de purificação. A avaliação 

como atribuição de valores é parte desse processo, mas também é filtrada, definindo 

de antemão como algo deve ser observado e interpretado, validando as técnicas e 

metodologias desenvolvidas pelo sujeito da observação que apropria-se do mundo 

de forma particular diante de uma verdade apreendida. Ao final, paradoxalmente, a 

interpretação como leitura singular do fenômeno é desconsiderada e adquire 

autonomia, como se pudesse desvencilhar-se da presença incômoda do sujeito. 

Dessa forma, não é o sujeito que cria e recria o mundo por meio das leis da 

natureza, mas um arremedo de Deus que esconde a face humana. Foi Merleau-

Ponty quem melhor sintetizou esse abandono: 

A ciência manipula as coisas e renuncia habitá-las. Estabelece 
modelos internos delas e, operando esses índices ou variáveis
as transformações permitidas por sua definição, só de longe 
em longe se confronta com o mundo real. Ela é, sempre foi,
esse pensamento admiravelmente ativo, engenhoso,
desenvolto, esse parti pris de tratar todo ser como “objeto em 
geral”, isto é, ao mesmo tempo como se ele nada fosse para 
nós e estivesse, no entanto predestinado aos nossos artifícios
(2004, p. 13). 

O mercado, no sentido que a ciência econômica lhe confere, também é um 

palco de transcendência das relações contingentes. A economia moderna realizou 

aquilo que se verificava na ciência e na política. Dando ao mercado mais do que 

inspiração, o Estado e a ciência deram as regras para retirar da materialidade da 

vida aquilo que se apresentava como valor de uso, subjetivo, para apresentá-la de 

maneira formal como troca, através de um equivalente monetário, objetivo. 

Marx revelou a essência dessa relação dicotômica que se aprofundava na 

história. No entanto, a atividade sensível dos homens revela, ao contrário, uma 

simbiose entre natureza e cultura. A transformação que o homem confere à natureza 

envolve energia humana e valores de uso. A grande armadilha está em ver nas 

coisas valores intrínsecos, como se adquirissem magicamente autonomia. O que a 
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ciência e a política teimam em purificar, a vida mistura, e é justamente essa mistura 

que, paradoxalmente, as sustenta. 

 “Dois” mas “não-dois”

Retomemos a Flor de Lótus e sua anatomia, que sugere uma outra percepção 

do sujeito e do objeto. A interrelação do referido par evidencia a relação do mundo 

com o homem. Os elementos do par são inseparáveis, se retroalimentam e, por 

aparentar uma autonomia, manifestam uma contradição imanente. A necessária e 

íntima coexistência, sob pena de não haver nenhuma unidade possível e nem 

individualização, são inelutavelmente complementares. Essa unidade composta pelo 

par sujeito-objeto é muito difícil de conceber. A filosofia oriental recorre à Flor de 

Lótus para dizer sem dizer. Ela expressa tais paradoxos por um não-princípio. Esse 

um primordial gera ao mesmo tempo o dois e a variedade; e esta última, por sua 

vez, não é diversa quando percebida de sua unidade original com todo o resto. 

Para Makiguchi, a reflexão a respeito do par sujeito-objeto do conhecimento é 

a chave para entender a educação moderna e também a chave para a reforma do 

sujeito cognoscente. A referida dicotomia radical desse par, para ele, se apresentava 

também na separação entre cognição e avaliação da experiência. Como pode 

alguém aprender algo sem avaliar? Sem duvidar, sem errar, sem reaprender através 

do que compreende ser certo e errado, características essencialmente humanas? 

Nas escolas, estimar o aproveitamento escolar é uma via de mão única, do 

professor em relação ao aluno segundo regras estabelecidas por uma educação 

padronizada, sem levar em consideração o universo de experiências que constituem 

a realidade do aluno. Embora Makiguchi seja tocado por essas estratégias de medir 

o grau de conhecimento dos alunos, não é dessa avaliação que trata. Para ele, 

avaliação é parte da experiência do sujeito para avaliar suas circunstâncias, 

orientado por valores desenvolvidos interiormente e formados através da 

convivência coletiva, sempre buscando respostas imediatas para situações vividas, 

sejam elas de caráter teórico ou pragmático. Além de criticar o sistema educacional 

de seu tempo, ele se esforça em argumentar que conhecer e avaliar a experiência 

pelo sujeito que a vive são essenciais para a formação humana. A cognição, como 

forma de conhecer o mundo, só se realiza humanamente se puder ser avaliada 

pelos homens como vantagens ou desvantagens para a vida pessoal e coletiva. 
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Como professor de geografia e pesquisador de folclore nos antigos vilarejos 

do Japão, Makiguchi observou a unidade indissolúvel entre o homem e o meio, se 

expandindo da comunidade local ao planeta e ao universo. É impossível haver algo 

fora do meio físico, biológico, geográfico, social e cultural. Tudo está 

permanentemente ligado. Escapar desse determinismo é reforçar a verdade desse 

fato.

Makiguchi nasceu e viveu num desses vilarejos até os 14 anos. Quando 

mudou-se para Hokkaido, presenciou a transição de um modelo tradicional de 

existência para uma vida moderna impessoal e formal, que abstraía as qualidades 

das coisas e dos homens convertendo tudo em tabelas de preços, leis e sistemas 

jurídicos, padronizando o mundo em detrimento de sua riqueza imediatamente 

fenomenal. Isso significava um distanciamento cada vez mais profundo do homem 

em relação ao mundo, cindindo-o em uma dupla natureza. De um lado, a verdade 

que a cognição apreende. De outro lado, a avaliação, a capacidade de julgar as 

circunstâncias.

A aproximação à filosofia ocidental, em razão do processo de ocidentalização 

do Japão, possibilitou a discussão e distinção das noções de verdade e valor. A 

primeira, para Makiguchi, se evidencia através da ciência, como as leis físicas, por 

exemplo. Quer se goste ou não, uma fruta quando amadurece cai, devido à lei da 

gravidade. O princípio enuncia uma verdade. Um choque entre dois carros 

danificando a lataria é um fato, lamentável ou não. Os fatos ou verdades existem, 

independentemente do julgamento dos homens: “Estou convicto de que a verdade é 

a expressão do objeto exatamente como ele é, e nada mais que isso” (E.V.C., p. 79). 

Um fato pode ser apreendido pela razão sem que a sua simples manifestação 

implique em qualquer imputação de valor. Nesse sentido, a verdade se dá de forma 

restrita. Poder-se-ia dizer que a verdade é sempre mínima e sem nenhum brilho. A 

grande verdade, que integra o sistema filosófico ocidental – verdade, bem e beleza –

, é tomada por valor. A verdade não é valor. É isso que Makiguchi faz questão de 

ressaltar.

O valor, ao contrário da verdade, só existe porque é possível uma relação 

entre sujeito e objeto, através de um laço emocional introjetando o objeto na vida de 

uma pessoa. A verdade existe como abstração das qualidades do objeto. Para o 

valor, importa a maneira peculiar como o objeto se relaciona com a vida do indivíduo 

na comunidade. A verdade admite sim ou não; não existe meio termo, ou seja, a 
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folha irá cair da árvore quando o outono chegar. Mas valorar algo quer dizer julgar 

se é apropriado ou não às circunstâncias, não importando se é falso ou verdadeiro. 

A verdade é da ordem da natureza; o valor é da ordem dos homens. Este é 

particular, circunstancial, contingente, histórico, cultural e depende de uma 

consciência autoconsciente. 

Makiguchi conclui que o ideal da filosofia ocidental de verdade, bem e beleza

não é apropriado, pois a verdade não afeta a vida cotidiana no sentido de escolhas. 

Pois, diante da verdade, não pode haver decisão qualificativa que mude o seu 

estatuto. Ela fala através da força de sua manifestação evidente.

Com relação aos exemplos utilizados anteriormente, ninguém precisa pensar 

na lei da gravidade para perceber que a folha cai no outono. E nem conhecer as leis 

físicas para compreender que a lataria amassou. Já os valores dependem da 

capacidade humana de avaliação. Noções como bem e beleza são valores, porque 

são cultivados pelos homens formando um universo subjetivo a partir de escolhas 

do que é bom ou não para a vida. A verdade que a ciência e a filosofia buscam só 

faz sentido para a vida humana se puder se traduzida em valores, criando novas 

necessidades e desejos para os homens. Um carro mais resistente à colisão, 

desenvolvido a partir das leis da física, é preferível a um carro frágil. Um 

computador aperfeiçoa o trabalho, sendo preferível à máquina de escrever. Tais 

escolhas não dependem do conhecimento perfeito de como as leis físicas 

funcionam, mesmo para o cientista. Mas vale uma ressalva, para que se dê o 

conhecimento da “verdade” como lei que rege o fenômeno que poderia levar, por 

exemplo, ao desenvolvimento de algum artefato e, assim, permitir a atribuição de 

valor segundo o aproveitamento que dele se faz para a vida, deve haver um 

distanciamento, uma filtragem do que é contingente, para que a lei se apresente 

com todo o seu brilho cognitivo e aplicativo. Sujeito e objeto se apartam, mesmo que 

temporariamente, mesmo que tenham que estar dentro de regras restritas de 

avaliação, as da ciência. Mas na questão do valor, sujeito e objeto formam um laço: 

“Ao contrário da noção universalmente aceita de que a procura da verdade é 

inerente à natureza humana, a verdade pura não tem valor para as pessoas”

(E.V.C., p. 76). 

É preciso esclarecer de qual método está falando Makiguchi. A distinção 

inicial dos elementos constitutivos de um fenômeno é uma estratégia cognitiva a 

título de melhor compreendê-lo. Isto não implica em autonomia do sujeito em relação 
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ao objeto. Makiguchi mostra as conseqüências da confusão epistemológica na 

compreensão das noções de verdade e valor na prática científica. O cientista 

preocupa-se excessivamente com a verdade buscando a verificação empírica, 

esquecendo-se que a interpretação é forçosamente subjetiva. Implica em valorar, 

julgar dentro de um universo de relações aquela, ou aquelas, que melhor se adequar 

a explicar os fenômenos representados da experiência. Esse apartheid

metodológico, embora justificado por afastar julgamentos apressados não evita, 

segundo Makiguchi, uma compreensão obtusa e limitada, pela ausência de síntese: 

Um cientista de renome pode se tornar um reducionista 
intelectual e julgar suas cognições como sendo a totalidade do
objeto investigado. Pode prender-se a princípios e ignorar os
sentimentos e intuições que aparecem no andamento da 
pesquisa, em especial as aplicações relativas ao valor (E.V.C.,
p. 84). 

O educador recorre mais uma vez a Bérgson para corroborar a defesa de 

uma unidade entre sujeito e objeto, concebendo a ciência como produto de pessoas 

que são, ao mesmo tempo, racionais e emocionais, caracterizando as formas de 

aproximação da realidade e de “nossa própria fenomenologia”: 1) Experiência – 

atitude sensorial ou intelectual; 2) Interação – atitude sensual ou emocional, e 

constata:

Desde Galileu o cientista tenta adotar a primeira atitude, para 
mover os elementos emocionais ou subjetivos, mantendo uma 
visão impessoal do objeto de investigação, como se este não 
tivesse relação consigo mesmo. Tenta evitar uma empatia com
o objeto, talvez compreensível, pois o cientista não deseja 
fazer julgamentos apressados com base nas emoções
subjetivas que é propenso o leigo. Quando exagerada, essa 
preocupação com a objetividade pode levar o cientista a
conclusões extremamente limitadas e obtusas, pela ausência 
de síntese (E.V.C., p. 84). 

Para a ciência tradicional, o que não é o puro brilho da verdade científica são

“os refugos do conhecimento – pós imagens objetivas, porém improdutivas”. E 

acrescenta: “Bergson discorre sobre isto quando afirma que os cientistas, que sem 

essa interação não teriam acesso ao santuário interior das coisas por considerarem 

apenas o que é exterior, devem ser providos de “simpatia” pelo conhecimento das 

coisas, em especial em sua vida interior” (E.V.C., p. 84). 
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A vida, segundo Makiguchi, comporta dimensões inseparáveis, e a ciência é 

uma indagação do homem diante daquilo que se oculta à razão e se quer explicar. 

Não existem duas humanidades, uma que faz ciência e outra leiga; nem dois 

homens, em realidades diferentes, autônomas, por mais que se tente fazer ciência 

dessa forma. “Razão e emoção são partes de um mesmo todo, como a realidade 

nunca é dividida. Se o homem deve refletir o todo da realidade, deve usar o espelho 

da mente em sua totalidade” (E.V.C., p. 85).

O educador já tinha essa compreensão quando publicou A Geography of 

Human Life, em 1903, tornando-se ainda mais clara filosoficamente depois de sua 

conversão ao budismo. Especificamente, a compreensão budista da relação sujeito-

objeto está expressa no conceito de esho-funi, dois mas não-dois; não-dois, mas 

dois; isto é, dois em aparência mas não em essência, revelando a inseparabilidade 

da pessoa e seu ambiente. É bom ressaltar que Makiguchi não está desenvolvendo 

uma nova metafísica. Ele acredita numa origem dependente numa unidade 

fundamental, respaldado por argumentações científicas, principalmente, biológicas. 

Makiguchi também norteou o sistema pedagógico de criação de valores em 

outro princípio muito mais difícil de compreender, o Ichinem Sanzen – três mil 

mundos em um só instante da vida. O princípio se refere às possibilidades inerentes 

à vida e que dependem de uma afirmação, de uma escolha do sujeito expressando 

uma realidade que vai além do que podemos ver ou entender. Expressa também 

uma compreensão da multiplicidade de mundos flutuantes, todos possíveis, todos 

reais. São estados da matéria que a física quântica chama de condição de um 

sistema físico; a sua amplitude e os resultados prováveis de qualquer observação 

(Gilmore, 1998, p. 85). 

Os dois princípios expressam a realidade e o seu potencial a partir do sujeito. 

Nele começa e termina o universo como realidade plausível, como contingência no 

mundo.

Como herdeiro da tradição filosófica ocidental e da cosmovisão budista, 

Makiguchi propõe um sistema pedagógico complexo contemplando os valores de 

uso, o benefício coletivo e a dimensão espiritual e subjetiva visando o prazer 

estético. Tudo isso, para ele, tinha um fim, a felicidade, buscada incessantemente 

através da realização da condição humana essencial e fundamental: a criação de 

valor. Sugere métodos educacionais e adoção de práticas que “enfatizem a unidade 

mente-corpo, através da qual vivemos o mundo. Isto também implicaria a 
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necessidade de experiência e interação, atividade cognitiva e avaliativa” (E.V.C., p. 

85).

Entendendo dessa forma o propósito da existência, e observando o sistema 

educacional de seu tempo numa época de intensas transformações no Japão, 

Makiguchi propõe um novo ideário de formação, despertando no sujeito o 

conhecimento através das possibilidades singulares da existência individual, dentro 

de seu contexto e práticas comunitárias. Para Makiguchi, estar inserido numa ordem 

universal era transcender a existência subjetiva através da imanência da existência 

local.

Ao responder aos desafios de sua época, Makiguchi pergunta-se sobre o 

sentido da educação para o homem e a quais necessidades existenciais ela deve 

atender. O mundo, para ele, é uma grande irmandade de anseios humanos e 

convivência de homens e coisas num cosmo único. A grande corrente modernista 

havia tocado tudo, não havia mais nada de realmente puro. A função do professor 

como transmissor de informações acadêmicas tornava-se, já em seu tempo, cada 

vez mais secundária. Makiguchi fala também com as futuras gerações de 

educadores. Uma reforma paradigmática deve religar valores humanos e 

ambientais, através de uma formação que faça emergir um sujeito que se insere no 

mundo porque o descobre em seu universo interior e nas ricas possibilidades da 

experiência comunitária. 
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Emergindo da Terra 

No tempo, há uma infinidade de mundos. 
Alan Lightman 

Monet costumava sentar-se à margem do lago, 
inclinando-se para fitar a superfície da água que, 

 assim como um espelho, refletia o céu – mas,
para os olhos de Monet, o lago tornou-se o céu:

ele via um aglomerado de nuvens movendo- 
se e as plantas aquáticas ondulando-se.

Seus olhos viam tufas de nenúfares e
flores brotando da superfície da água –

que para ele, naquele momento, haviam 
emergido com tudo mais ao redor. 

Daisaku Ikeda



Mais uma vez, a força da metáfora: as Flores de Lótus têm várias pétalas. 

Para a filosofia budista, elas lembram que a vida oferece uma infinidade de 

possibilidades. É preciso escolher. 

Filosofia do Valor 

Depois de publicar Educação para uma vida Criativa, Makiguchi escreveu, em 

1931, Philosophy of Value (Filosofia do Valor) a pedido de alguns acadêmicos que 

queriam ter acesso aos fundamentos da teoria pedagógica do educador. O livro 

aprofunda a discussão sobre verdade e valor, cognição e avaliação da experiência, 

explicitando as bases da filosofia que lhe dão sustentação: dois princípios budistas, 

que religam o sujeito e o meio, e as escolhas que medeiam tal relação. 

Embora Dayle Bethel argumente que o livro Philosophy of Value sofreu

alterações significativas feitas por Josei Toda, discípulo de Makiguchi (1973, p. 93), 

a intenção da obra, por hipótese, é tomar algumas linhas de argumentação em torno 

de dois princípios da filosofia budista, elementos para um novo paradigma de 

formação do sujeito, que o inspirou levando-o a publicar Educação para uma Vida 

Criativa em 1930, dois anos após sua conversão ao budismo, e à criação de uma 

organização cujo fim era, a princípio, discutir temas relacionados à educação e à 

criação de valores humanos, a Soka Kyoiku Gakkai.

De qualquer maneira, depois do contato com a referida filosofia oriental, o 

educador pôde concluir o trabalho que vinha realizando há décadas em torno da 

experiência e do valor para, enfim, conceber o sistema pedagógico de criação de 

valores. O livro Philosophy of Value (P.V., 1964) é aqui tomado como uma 

aproximação da cosmogonia budista à filosofia e à ciência ocidentais, que resulta 

numa interpretação sobre a intenção original do autor. A reflexão sobre a obra 

encontra nas teorias da complexidade um suporte para reatualizar questões 

presentes no livro. Especificamente, reconstitui a abordagem makiguchiana como 

intercrítica, noção usada por Henri Atlan (2000) para fazer dialogar ciência e religião, 

extraindo desse diálogo um metadiscurso, cuja mensagem é, sobretudo, ética. 

Makiguchi se dedicou com obstinação ao problema do valor por dois motivos 

importantes. Primeiro, porque estava convencido de que os problemas humanos 

relacionados aos resultados do desenvolvimento social, político, científico e 

tecnológico não diziam respeito aos processos cognitivos que não são 
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exclusivamente humanos. A complexidade biológica humana incorporou à cognição 

o julgamento, as escolhas e possibilidades de viver, que se traduzem em 

diversidade cultural, modos diferentes de ser e de interpretar o mundo. O problema 

humano relaciona-se à imputação de valor ao mundo, resultando em mudanças não 

apenas culturais, mas também ambientais: 

Nossa atitude em relação à natureza deve ser, primeiramente, 
o reconhecimento de que somos criaturas da natureza e, como 
tal, estamos sujeitos às leis físicas. Mas procuramos seguir ‘o
curso natural’ das coisas ou triunfar sobre a natureza? Uma
terceira possibilidade é a moderação, a harmonia com ela e
sua utilização direta ou indiretamente em benefício do homem. 
Podemos também, até certo ponto, domesticá-lo, para servir
aos nossos objetivos, recebendo as vantagens sem nenhum 
dos perigos de sua conquista. A chave para isto é procurar um 
relacionamento de interação intelectual equilibrada entre o
homem e o meio ambiente (E.V.C., p. 65). 

O segundo motivo diz respeito ao entendimento de Makiguchi de que a 

experiência pessoal, por ser intransferível, torna-se um problema para o educador: A 

experiência, sendo sempre singular e subjetiva, pode ser compartilhada? Se o 

conhecimento opera em si, por si, para si (Almeida, 2003), isto é, como uma vivência 

radicalmente subjetiva, como garantir que arranjos e reorganizações singulares do 

conhecimento contribuam socialmente? O valor está ligado à, e vai além da, 

realidade factual. Para o educador, valor é conferir sentido, significado à experiência 

vivida. Viver é experimentar, o que, por sua vez, conduz forçosamente a avaliar, 

validar positiva ou negativamente a experiência. Por essa razão, Maikiguchi se 

empenha em oferecer um sistema pedagógico para uma reforma pedagógica que 

privilegie o valor em três níveis: material, espiritual e coletivo. Tal preocupação 

tomou conta de seu pensamento, chegando mesmo a ter conseqüências 

psicossomáticas.

O autor de criação de valor tem estado penosamente perplexo 
esses dez anos por esse profundo problema de ‘valor’. A 
questão do valor cresceu em minha mente como um câncer,
desde que encampei um problema difícil o bastante para me 
fazer perder não só os dentes da frente mas também os de trás
(P.V., p. 7). 

A obsessão makiguchiana pelo valor relaciona-se à reflexão sobre a 

sociedade técnico-industrial, que ele via introduzir-se no Japão, que exigia 
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determinados princípios de educação muito longe do que acreditava ser uma 

formação voltada para a felicidade e para a paz. A formação exclusivamente 

pautada nos aspectos técnico-científicos, em detrimento dos processos interativos 

que levam a valorar algo como positivo ou não para a vida, atrofia o exercício que a 

própria experiência proporciona na formação do sujeito. 

A questão do valor em contato com a cosmovisão budista ganha força 

explicativa, no sentido de possibilitar a construção de uma ética positiva na formação 

de um novo paradigma, que na obra makiguchiana é considerado da perspectiva da 

reforma do pensamento. Para a referida cosmovisão, a realidade, ou verdade última 

da vida, só pode ser apreendida pelo sujeito. A variação de humor de uma pessoa 

ocasiona uma impressão do mundo que lhe é interiormente correspondente, para 

melhor ou para pior. 

Ao ler a escritura de Nichiren Daishonin Rissho Ankoku Ron (Tratado para o 

estabelecimento do ensino correto para a paz da nação), cuja tese era a de que a 

desordem espiritual dos homens levava à desordem social, econômica e política, 

pôde ver que as crenças e idéias incutidas durante toda a vida formam um 

determinado universo para compreender e agir no mundo de forma consistente.

A nova compreensão dava um nexo ao que Makiguchi havia observado a vida 

inteira, a ligação entre o homem e o meio tão viva nos antigos vilarejos japoneses. O 

impacto dessa leitura, permeada pelo princípio de inseparabilidade da pessoa e do 

ambiente, chamado Esho funi, foi tão grande que, em 1930, resolveu definitivamente 

dar alma ao livro Soka Kyoikugaku Taikei (Sistema pedagógico de criação de 

valores) que resultaria na teoria do sistema de criação de valores humanos, e na 

fundação de uma organização leiga, para dar consecução às idéias sobre a 

formação do sujeito de maneira mais abrangente e universal. 

Em razão dessa perspectiva complexa que enlaça sujeito e objeto, Makiguchi 

observou que a padronização das relações humanas, que ele presenciava como 

força de expansão dos princípios modernos de organização social, e, sobretudo 

como sistematização da pedagogia moderna, visando a transferência de 

conhecimento técnico e científico para o desenvolvimento da indústria e do poderio 

bélico, desconsiderava a criação de valores positivos para o indivíduo e para a 

sociedade. O que Makiguchi via em sua época é o que hoje Serge Latouche delineia 

com maior clareza e chama de “ocidentalização do mundo”, um movimento que tem 

“a ver com uma entidade geográfica, a Europa, com uma religião, a cristandade, 
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com uma filosofia, o Iluminismo, com uma raça, a branca, com um sistema 

econômico, o capitalismo, e que, no entanto, não se identifica com nenhum desses 

fenômenos” (1994, p. 34). É mais propriamente, para o referido autor, um fenômeno 

de civilização. O educador compreende muito bem esse processo e acredita que o 

fluxo de tal desenvolvimento era inelutável. No entanto, restaria saber qual tipo de 

ser humano o desenvolvimento ocidental gestaria. Como possibilitar a emergência 

de valores humanos que realmente contam para a vida? Como gerar saberes 

qualitativamente importantes para uma vida satisfatória e que contribua efetivamente 

para a construção de um mundo melhor?

Em vez de questionamentos sobre como propor o
individualismo, a questão mais premente passa a ser como
estender as possibilidades individuais, que estão acima dos
enfoques parciais, para uma totalidade humana cada vez maior 
(E.V.C.  p.186). 

A linha do budismo de Nitiren Daishonin, adotada Makiguchi, acena com 

algumas respostas a essas questões. O monge budista do século XIII havia se 

dedicado a estudar o Maka Shikan, preleções sobre o Sutra de Lótus, feitas por 

Tientai, também conhecido como Chih-i, sábio chinês que viveu no século VI. 

Daishonin identificou nos vinte e oito capítulos do sutra uma constante. Nele, 

Sakyamuni, ou Sidharta Gautama, dizia que o estado de Buda era universal, uma lei 

que se manifesta em tudo e em todos. Consciente dessa mensagem implícita no 

sutra, o monge declarou o Nam-myoho-rengue-kyo, título em japonês do Sutra de 

Lótus, a essência desse ensinamento. 

O sutra, cuja tradução é ensinamento, remete à imagem de uma flor que 

nasce do lodo. Quanto mais lamacento é o meio, mais pura e bonita nasce a flor. 

Para o budista, a lama é a própria humanidade limitada pelos sofrimentos da vida e 

dominada pelos desejos mundanos. Os sofrimentos, nessa visão, são inerentes à 

vida. Não há nada que se possa fazer para evitá-los. Logo ao nascer há dor, que 

prossegue de várias formas no curso da vida até a morte. Por outro lado, também 

revela que, para qualquer ser ou coisa existir, deve haver uma causa primeira, uma 

intimidade grande com a vida capaz de os engendrar. O ambiente e os seres 

formam o elo dessa intimidade causal. Todos ao redor estão enredados pela 

condição inerente da vida que os faz existir, a começar pelo encontro do esperma 

com o óvulo como a semente em relação à terra. Aquilo que possibilita uma causa e 
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gera um efeito é chamado de carma, ação que leva a padrões existenciais que se 

manifestam por pensamentos, palavras e ações sobre e no mundo. 

Por vinte anos, Makiguchi foi açoitado pela sombra da morte. Seus filhos 

haviam morrido por razões distintas e em épocas diferentes. Em razão disso, ele se 

perguntou sobre a razão do sofrimento em geral, em vista de seu próprio sofrimento. 

Com certeza, conhecia a lei do carma. Sua família em Arahama era budista da linha 

da Nichiren Shu3 (Bethel, 1973, p. 91). No Japão, há muitas escolas budistas. Muitas 

delas ensinavam a doutrina da “não-ação”. Nesse entendimento, para se erradicar 

um mau carma, uma má ação, é preciso adotar tal doutrina, isto é, erradicar a causa 

primeira de todo carma: o próprio nascimento. 

O budismo de Nichiren Daishonin, nesse aspecto, é diferente e talvez isso o 

tenha atraído. A filosofia do Sutra de Lótus propõe que, em vista do sofrimento, o 

homem adote uma atitude positiva. O sofrimento precisa ser encarado como uma 

oportunidade de crescimento pessoal e coletivo. Num período de crise poder-se-ia 

superar as limitações, olhar os problemas de outra perspectiva, como oportunidade. 

A Flor de Lótus, que representa o ensinamento, é uma metáfora para a difícil 

compreensão de que causa e efeito são simultâneos. Para compreendê-la, é preciso 

abandonar uma compreensão linear de que primeiro há a causa e depois o efeito. 

No Sutra de Lótus, o efeito está implícito na causa. O inverno nunca falha em se 

tornar primavera, diz uma escritura de Daishonin. No inverno pulsa a primavera 

silenciosamente, assim como o verão gera o outono e, do inverno, deverá surgir de 

novo a primavera. Na concepção budista, as ações que envolvem a vida são como 

plantar sementes que representam as causas. No ato que gera a causa subjaz, 

latente, o efeito. Perceber o ritmo da natureza, reconhecer-se como parte dela, e 

agir por analogia para compreender tanto o sofrimento quanto o prazer como fatos 

da vida, sem se afastar do mundo, imprime uma liberdade nunca antes vista numa 

filosofia oriental. Não é preciso se evadir do mundo na tentativa de eliminar a causa 

do sofrimento através da não-ação.

O filme Samsara, de Pan Nalin (2002), ilustra melhor a questão entre a vida 

monástica do budismo de evasão do mundo, como caminho para a iluminação, e a 

3A Nichiren Shu é uma linha da filosofia de Nichiren Daishonin, diferente da Nichiren Shoshu a qual converteu-

se.
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proposta universalista, voltada para uma prática em meio aos desejos mundanos, 

adotada por Makiguchi. O filme conta a história de um jovem monge que decide 

abandonar o monastério para viver uma vida comum. Casa-se, tem filho e trabalha. 

No entanto, depois de viver intensamente os desejos e paixões, que o 

atormentavam no templo, decide retornar ao monastério.

A última cena é a questão que o Sutra de Lótus traz no final da vida de 

Sakyamuni, quando transmite o ensinamento. No diálogo entre marido e mulher, 

Pema (Christy Chung), a esposa abandonada, pergunta a Tashi (Shawn Ku), jovem 

monge que retorna ao monastério: “A mulher que vivia com Sakyamuni não teria 

sido seu meio de iluminação, já que era a experiência mais radical de sua vida?” 

Essa pergunta pode se desdobrar em outras. Onde está a sabedoria a não ser nas 

vicissitudes da vida e nos desejos mundanos que ensinam a discernir os fatos, a 

julgar e a fazer escolhas? Amor no budismo é benevolência, no sentido de partilhar 

a si mesmo com o outro, o próprio corpo, como doação. Não teria ele aprendido a 

compaixão com ela? Tais coisas não se intuem do nada, se aprendem 

compartilhando a vida.

A sabedoria emerge da vida, das contingências representadas pelo lodo, o 

lótus. A flor que inspira o sutra também sugere que o conhecimento, como 

sabedoria, emerge do vínculo do homem com a terra. O lodo é um meio rico em 

nutrientes e, por analogia, é o local onde se vive, onde a individualidade é 

enriquecida. A sabedoria não reside no afastamento físico e mental da vida, mas na 

sua proximidade, no local onde se nasce e vive com pessoas reais, com defeitos e 

virtudes que ocupam o mesmo lugar no mundo. 

O budismo do Sutra de Lótus tinha muito mais proximidade com Makiguchi, 

um livre pensador. Mas há outro motivo importante para a sua conversão. O 

educador foi apresentado ao budismo por Sokei Mitani (1878 – 1932), integrante de 

um grupo da Nichiren Shoshu, que havia escrito o artigo Rissho Ankoku ron 

Seishaku (Uma detalhada interpretação do Tratado sobre a Pacificação da Nação 

pelo Estabelecimento do Ensino Correto baseada na escritura de Nichiren 

Daishonin).

Segundo Hiroo Sato (2000), o Japão da época de Makiguchi estava tomado 

por um forte nacionalismo, às vésperas de um conflito no Pacífico, inspirado pela 

necessidade voraz da expansão econômica ocidental através do que se chamou de 

imperialismo. A interpretação do escrito de Daishonin feita por Mitani, no referido 
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artigo, defendia uma idéia contrária à de Chigaku Tanaka, ex-monge que dava 

publicidade, através do budismo Nichiren, às prerrogativas do imperador, afirmando 

sua ancestralidade sagrada e sua política de expansão no Oriente através da 

guerra.

Mitani interpretou com rigor a escritura budista e denunciou Tanaka por haver 

se apropriado de forma distorcida das escrituras de Daishonin e da interpretação do 

Sutra de Lótus. A budicidade, do ponto de vista da Lei Mística, de causa e de efeito, 

presentre no sutra, é inerente a todos os homens, sem distinção, o que significava 

que o imperador não tinha qualquer prerrogativa fundamentada na filosofia. Para 

Makiguchi, era impossível aceitar tal distinção, como em relação a qualquer 

diferença de status, o que já havia demonstrado no episódio em que foi despedido 

por negar visitas especiais aos pais de alunos abastados, muito antes de se tornar 

budista.

É nesse contexto de embate ideológico, que implica em visões e, 

conseqüentemente, ações diferentes no mundo, que Makiguchi converteu-se ao 

budismo. Ele aderiu a uma visão universal e integrada do homem e do mundo 

implícita na interpretação feita por Mitani ao Rissho Ankoku Ron de Daishonin. Essa 

leitura ofereceu uma nova organização ao repertório intelectual e à experiência de 

Makiguchi como professor. Essa nova composição, em que estão presentes antigos 

insights e idéias alinhavados pelos princípios budistas, irá resultar na defesa de uma 

pedagogia centrada na reforma do sujeito cognoscente.

Os princípios em questão permeiam a escritura de Daishonin que Makiguchi 

havia lido. O monge constatou duas distorções que colocavam em cheque a religião 

praticada no Japão do século XIII. O budismo é uma filosofia de liberdade e 

responsabilidade individuais. Além disso, o ambiente revela aspectos e 

características das pessoas que nele vivem. Mas as seitas budistas elaboravam 

interpretações das escrituras e práticas com vistas a atender interesses econômicos 

e políticos. Substituíam questões humanas centrais para o entendimento da filosofia 

por esquemas que projetavam para o exterior problemas que só através da 

interiorização do sujeito poderia responder. Encontrar no domínio interior as 

respostas sobre a existência sgnificaria autonomia. Não era isso que as autoridades 

religiosas e políticas incentivavam. Nessa época, as ordens budistas aceitavam ser 

proprietárias das terras dos samurais para que estes escapassem aos altos 
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impostos do império japonês. Foi através desse apoio que a política do shogunato 

dominou o Japão por quase sete séculos.

Em 1260, Daishonin admoestou Hojo Tokiyori, poderoso e influente membro 

do clã Hojo, por intermédio de Yodoya Nitsunori, alto funcionário governamental, 

denunciando os ensinamentos errôneos das seitas japonesas. O Rissho Ankoku 

Ron criticava os ensinos da Terra Pura propagados por Honen, influente líder 

religioso, que por serem distorcidos causavam a infelicidade do povo japonês, 

levando a grande miséria, doença e calamidades naturais, como os terremotos, que 

sucessivamente castigavam o país.

Um artigo de Getulino Nakajima mostra o papel educativo dos templos e 

monastérios naquela época. Como não havia escolas, o povo não lia nem escrevia. 

A escrita japonesa, o kanji, tem sua origem nos caracteres chineses, o que tornava 

ainda mais árduo tal aprendizado. A transmissão dos ensinamentos budistas eram 

exclusivamente orais e única fonte de conhecimento para o povo: “Essas 

circunstâncias levaram os monges a se colocarem numa posição superior ao povo. 

Eles concentravam em suas mãos o poder absoluto por serem os únicos a dominar 

os sutras budistas” (Nakajima, 2005, p. 66). 

Para o Sutra de Lótus, os desejos humanos são meios para se obter 

sabedoria, iluminação. Quando se tornam fins, segundo o ensinamento, o homem é 

lançado para a escuridão inata da vida, aos impulsos para o mal que se revelam em 

várias formas de destruição. Já que o ambiente em que o homem vive é diretamente 

influenciado por sua presença no mundo, os efeitos dos princípios que norteiam a 

ação tornam-se visíveis. A pobreza espiritual se revela num ambiente natural e 

social degradados.

Essa visão está calcada no princípio budista Esho-funi, (inseparabilidade de 

pessoa e ambiente), que revela uma complexidade ainda maior ao se inserir num 

outro princípio, o Ichinen Sanzen, três mil mundos em um só instante da vida, 

principal doutrina da escola Tientai. O sábio chinês baseou-se no Tratado da Grande 

Perfeição da Sabedoria de Nagarjuna, filósofo indiano (150 – 250), que explana 

sobre os três mundos da existência: 1) dos cinco componentes – forma, percepção, 

concepção, volição e consciência; 2) dos seres vivos, e 3) do ambiente. Os três mil 

mundos não são vistos separadamente, são aspectos integrados que se manifestam 

simultaneamente como estados possíveis do ser.
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Tais possibilidades encontram limitações existenciais, considerando-se 

simultaneamente os três mundos da existência acima referidos e os dez estados de 

vida. Aos cem estados possíveis, que se referem à possessão mútua  dos dez 

estados, associam-se os dez fatores da individualização, os componentes que 

fazem com que algo seja ele próprio e não outra coisa. Esses fatores são: 1) 

Aparência, atributos que discernem as coisas como cor, forma, aspecto, e 

comportamento; 2) Natureza, a qualidade inerente de uma coisa ou ser que não 

pode ser apreciado de fora. Por exemplo; a qualidade da água, de ser H2O; 3) 

Entidade, a essência da vida que integra natureza e aparência. 

Os três fatores descrevem a realidade da vida, enquanto os próximos seis, do 

quarto ao nono, expressam suas funções e funcionamento. São eles: 4) Poder, a 

energia potencial da vida; 5) Influência, ação e movimento produzido quando o 

poder inerente da vida é ativado. 6) Causa interna, a causa latente na vida produz 

um efeito da mesma qualidade, bem, mal e neutro. 7) Relação: a relação de causas 

indiretas com a causa interna. As causas internas são também externas que 

auxiliam as internas na produção de seus efeitos. 8) Efeito latente: o efeito é 

produzido na vida quando uma causa interna é ativada através de suas relações 

com várias condições. 9) Efeito manifesto: o efeito tangível e perceptível que emerge 

em tempo como expressão de um efeito latente e, por essa razão, de uma causa 

interna, outra vez, em relação a várias condições (Dictionary of Buddhism, 2002, p. 

182).

O décimo fator, “consistência do início ao fim”, diz respeito a um sujeito 

integral, resultado da individuação e de sua singularidade no mundo. As três mil 

possibilidades, para o budista, não são um número arbitrário e nem apenas uma 

alegoria para pensar, por analogia, as infinitas possibilidades de escolha. Elas são 

finitas. São três mil (3x100x10); nem mais nem menos. Tal limitação deve-se aos 

próprios componentes que formam o princípio. 

Os estados da vida – inferno, fome, animalidade, ira, humanidade alegria, 

erudição, absorção, Buda – que formam a base subjetiva do Ichinen Sanzen são 

estados mutáveis do ser. Num só dia se pode passar do inferno à budicidade. É 

através da observação da mutabilidade da mente em passar de um estado a outro 

que se pode experimentar o que afirma a tradição budista. A simbiose com o mundo 

se realiza plenamente quando se reconhece os estados do próprio mundo subjetivo, 

através da percepção, dos sentidos e da consciência atenta.
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O décimo fator de individualização explica a limitação das possibilidades de 

escolha. As limitações que formam os seres em geral, o que os individualiza, como 

existência única e singular, é a sua própria contingência no mundo. No homem, no 

entanto, há algo a mais. Suas características biológicas complexas possiblitaram a 

emergência do espírito, algo intangível, cujo significado é libertação do homem em 

relação à natureza para manipulá-la a seu favor. Significa escolher, entre as 

possibilidades dadas no mundo, aquilo que oferece um benefício imediato. Ao 

mesmo tempo, significa ampliar cada vez mais as possibilidades cognitivas para 

criar coisas novas, instrumentos, tecnologias. Estes, por sua vez, possibilitam um 

novo patamar de desenvolvimento, gerando maior complexidade na organização e 

reorganização da vida humana. Agindo de forma recursiva, o desenvolvimento 

humano gera sempre complexidade cognitiva maior, que resulta em tecnologias e 

relações sociais cada vez mais complexas. 

A complexidade bio-psíquica no homem é inseparável da capacidade de 

imputar valor. Morin chamou atenção para o fato de que ao sapiens-sapiens deve-se 

acrescentar o demens, que se refere ao delírio, ao imponderável, à incerteza, à 

desrazão que constituem o homem. A demência, a desmedida, possibilita 

descontextualizar o que se vê para reconstruí-lo novamente no pensamento. O valor 

que o homem atribui a algo diz respeito ao inquantificável, pois reporta-se ao mundo 

subjetivo para, então, projetar no mundo o que está muito além do factual. Nesse 

ponto, não há garantias. A imputação de valor se dá no mundo das sutilezas. Cada 

julgamento é resultado de arranjos entre a realidade e o universo subjetivo.

Quem garante que o mesmo mundo, fatos, acontecimentos, etc. são vistos e 

interpretados da mesma forma por todos? Duas pessoas diferentes que cometeram 

o mesmo tipo de crime podem ter vereditos diferentes. Bem sabem os juristas que, 

nesse caso, a diferença repousa não no crime, mas no arranjo entre as 

circunstâncias nas quais o crime foi cometido e as motivações que se constituem em 

mundos valorativos construídos pelo advogado de defesa ou pela promotoria, 

mesmo que haja atenuantes ou agravantes devido a uma testemunha ocular. Onde 

está a verdade? Para um mesmo fato podem haver mil interpretações, mil 

possibilidades. Todas elas possíveis e plausíveis, porque o fato que toma por base 

ficou no passado, são reconstruções de interpretações, imputações de valor, com 

base em um conhecimento presumível e não mais verificável, uma realidade nua e 

crua. O homem precisa confiar numa outra ordem, não apensas no nível factual. 
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Além disso, a realidade é sempre passível de ser reconstruída por acordos coletivos. 

Uma comunidade decide o que é aceitável ou não para a vida num plano moral. Por 

isso, os crimes do nazismo foram reprovados por toda a humanidade.

O problema é saber como capacitar as pessoas a julgamentos que relativizem 

sempre o que se vê, em função do imponderável que o momento vivido encerra. 

Não é possível congelar os fatos para que tenhamos as certezas dos julgamentos. 

Nem mesmo toda a tecnologia – filmadoras e vídeos, testemunhas modernas – pode 

garantir uma sábia decisão. Já que não está em jogo apenas a apreensão do fato, 

mas a imputação de valor. Não há certeza alguma de que nossas escolhas 

redundarão em benefícios.

Maurice Godelier analisa a relação entre aspectos materiais e ideais que 

envolvem a produção material da vida na sociedade, através do que ele chamou de 

processo de “representações-interpretações” do pensamento. Este se constitui em 

realidades que emprestam sentido às ações ordinárias e cotidianas dos homens, 

legitimando-as ou não, isto é, trata-se de imputar valor a algo, emprestando-lhe um 

sentido, uma lógica para um fazer diário, seja ele mágico, religioso ou econômico: 

Mas interpretar, organizar, legitimar são maneiras variadas de 
produzir sentido. Todas as funções do pensamento confluem, 
pois, a este resultado: produzir sentido e, a partir de
significações produzidas. Organizar e reorganizar as relações
dos homens entre si e com a natureza (Godelier, 1981, p. 189).

Embora não se tenha garantia sobre se as escolhas produzirão benefícios ou 

não, elas têm de ser feitas. O Ichinen Sanzen diz que tudo depende da afirmação do 

sujeito e do arranjo dos elementos do sistema que compõem os três mil mundos 

possíveis, para gerar maior ou menor satisfação e auto-realização, individual e 

coletiva. Entre trabalhar numa livraria ou ter um livro publicado, para quem gosta de 

literatura há mais 2998 possibilidades, que variam segundo a combinação entre os 

elementos do sistema do Ichinen Sanzen. Makiguchi compreende que o máximo do 

potencial de um momento, encerra os valores do sistema de bem-benefício-beleza.

Makiguchi, como Daishonin, entendeu a filosofia como um sistema de 

autoconhecimento, agindo do interior para o exterior. Ao possibilitar uma 

interpretação centrada na responsabilidade do homem sobre sua vida e seu 

ambiente, encontrou nas autoridades da época uma violenta oposição. O monge foi 
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exilado várias vezes e quase decapitado. O educador morreu na prisão ao se negar 

a cooperar com as diretrizes imperais para a guerra. 

A pedagogia makiguchiana é voltada para a vida. O sistema de criação de 

valores permite pensar relacionalmente o sujeito e o mundo onde está inserido. O 

princípio Ichinem Sanzen, que anima a obra de Makiguchi, é um esquema cognitivo, 

uma matemática tradicional baseada numa visão simbiótica do homem e mundo, da 

mente e corpo, do espírito e matéria, do sujeito e objeto, conduzindo ao 

conhecimento das possibilidades e escolhas inerentes à vida. Também é uma 

pedagogia que afirma uma ética que deve se voltar para uma auto-ética 

desenvolvida no exercício diário e constante do autoconhecimento na comunidade. 

Makiguchi concebe um sistema compreensivo que possibilita avaliar a experiência 

vivida em relação às questões primordiais sobre a própria vida. 

O sistema de criação de valores é um paradigma de reforma que funciona 

como guia e orientação para a vida. Não é um programa ou uma metodologia de 

ensino, é uma pragmática que privilegia a manifestação fenomenológica do sujeito 

no mundo. Ao sistema makiguchiano de reforma do pensamento deve se somar a 

pedagogia que aqui se esboça. As reflexões da complexidade ressaltam que as 

interações do homem com o meio resultam de características da espécie, do 

processo de individualização e da sociedade que compõem a tríade humana 

indivíduo-espécie-sociedade. Nesse sentido, a formação de uma pedagogia 

complexa incorpora ao sistema makiguchcinao o princípio hologramático, que insere 

o micro, o pequeno, o mundo local, o sujeito no macro, no grande e no vasto 

universo. Desenvolve também um sistema de valores como diretriz para uma ética 

de convivência no mundo imediatamente percebido, a rua, a vizinhança, a 

comunidade e o planeta, o pertencimento a uma ordem universal, a uma cidadania 

planetária.

Por fim, uma pedagogia complexa deverá incluir e resguardar a experiência 

do sujeito, central para a emergência do conhecimento. Nesse sentido, deverá 

conceber um sistema que integre, ao mesmo tempo, o indivíduo na comunidade 

humana mais imediata, o cotidiano, e as tradições, o que Makiguchi chama de 

conhecimento de primeira mão. Esse universo de saberes, desperto pela 

experiência, deve se inserir numa ordem que enlace saberes universais constituídos, 

o conhecimento de segunda mão. Tal sistema deve convergir para um conhecimento 

mediado sempre pelo autoconhecimento. 
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Vida, experiência, conhecimento: autoconhecimento 

 O livro Philosophy of Value defende o autoconhecimento como solo de um 

conhecimento que é vida e experiência. Nesse sentido, conhecimento e 

autoconhecimento se enlaçam. Makiguchi acredita que, dessa forma, é possível 

construir um mundo com valores que realmente contam para uma vida feliz e para 

um mundo pacífico. Porém, tal reforma pede um redimensionamento da relação 

sujeito-objeto do conhecimento, já que o caminho que a ciência e a filosofia 

percorreram dirigiu-se ao afastamento dos elementos do referido par, que sustentam 

o significado de conhecimento no Ocidente, visando sempre um avanço em relação 

à produção material, científica e tecnológica abstraído de valores geralmente 

relegados à religião ou à moral, e desprovido de uma base mateiral e do próprio 

universo subjetivo para encarnar suas orientações de caráter ético. A ciência e a 

tecnologia ocuparam um mundo lógico-racional, cuja atribuição é desnudar as leis 

favoráveis à criação material e espiritual se desencumbindo da tarefa de refletir 

sobre os resultados éticos de sua produção. 

A relação sujeito e objeto do conhecimento, aqui apreciada, considera a 

própria vida de Makiguchi, os problemas de seu tempo e sua obra. Por enfrentar 

obstáculos e dificuldades durante toda a vida, o educador teve que pensar em 

estratégias para transformar as experiências negativas em operadores cognitivos, 

mobilizando-o para o autoconhecimento e o auto-aprimoramento. 

A obra de Makiguchi é resultado de trinta anos de ensino e de seu contato 

com o budismo. Sua vida e obra formam um todo inseparável, embora o caminho 

que percorreu não tenha sido linear. O sistema de criação de valores surgiu às 

apalpadelas, como colcha de retalhos que vai se formando quase 

imperceptivelmente. Foi emergindo conforme os acontecimentos e fatos de sua vida, 

levando a novas organizações de pensamento, processo que Morin denominaria 

mais tarde de reorganizações genéticas.

Como instrumento cognitivo, o sistema de criação de valores favorece o 

acesso a múltiplas veredas e caminhos, constituindo-se como base para uma nova 

forma de pensar. Os pensamentos de Makiguchi foram enredados por questões 

existenciais da trama da vida. Os traumas, os enganos, as tristezas, os 

acontecimentos inspiram a busca de conhecimento; organizam e reorganizam o 

repertório conceitual para compreender melhor o mundo e o próprio enigma da vida, 
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angústia antropológica primordial. O modelo que alia cognição e avalição oferece 

uma via para a construção de um sujeito aberto às inspirações que a experiência 

oferece.

Por isso, a vida de Makiguchi é exemplar para entender a experiência como o 

elo que permite à consciência apreender os fatos e a eles imputar valores positivos e 

negativos, geradores de prazer ou sofrimento. Essa interação colore positiva ou 

negativamente o que é apreendido pela cognição, podendo mesmo deturpá-la, 

gerando ilusões e erros. Em razão disso, considera a possibilidade de ensinar a 

valorar de forma a que se possa “pesar e determinar os valores, assim como a 

estrutura conceitual da lógica oferece regras para o reconhecimento da verdade” 

(E.V.C., p. 71). 

O educador procurou respostas às questões pessoais na filosofia ocidental, 

na ciência, na tradição oriental e na religião. Como retirar de seu universo intelectual 

essa vivência que a torna singular? Como não considerar alguns fatos, verdadeiros 

traumas que o perseguiram a vida inteira, como o abandono dos pais; a morte dos 

filhos; as mudanças pelas quais passava o Japão; o antigo estilo de vida japonês 

baseado na vida comunitária que dava sinais de extinção; as perseguições, as 

dificuldades financeiras, que impregnaram a sua vida e que o fizeram perseguir 

obsessivamente uma explicação para a vida a partir de sua contingência, do local 

específico da subjetividade para traduzir a experiência vivida? Como, por fim, não 

considerar sua herança genética, cultural e as disposições de personalidade? 

Suas obras acenam para uma pedagogia colada à vida, às relações 

comunitárias e, por extensão, à formação de uma comunidade planetária. O 

conhecimento deve emergir da experiência e, transcendendo os seus limites, pode 

expandir-se e integrar-se a uma ordem planetária. Tal dinâmica comporta 

movimentos de enraizamento e desenraizamento. O primeiro produz um elo com o 

mundo, favorecendo a observação que reconhece fenômenos que dizem respeito ao 

cotidiano. Ao mudar-se várias vezes de região e de cidade, Makiguchi pôde 

perceber o quanto sua vida e seu pensamento estavam ligados à vila da infância. A 

diferença de costumes nos lugares onde viveu ofereceu modelos para pensar o 

mundo com novas significações à formação que vinha da comunidade. A 

solidariedade, por exemplo, era o vínculo que unia a todos na comunidade 

tradicional. O que parece ser uma característica das sociedades tradicionais em 

geral. Na sociedade indígena, diz Munduruku, “todos educam, todos são 
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responsáveis pelas crianças evitando recair sobre alguém – inclusive sobre os pais – 

o cuidado com elas” (2005, p. 47). Uma criança que, por algum motivo, fique órfã 

não se sente abandonada. A comunidade é capaz de garantir que os elos da criança 

com a vida possam ser construídos e consolidados. É esse senso de partilha local e 

os nexos que envolvem o indivíduo numa comunidade que Makiguchi preservaria 

até a maturidade. 

No período Edo (1603 a 1867), anterior à restauração Meiji, as características 

da educação japonesa estavam pautadas na tradição. A primeira delas, diz respeito 

ao espírito de ensinar. Marc Brian, em Comparative Education: Continuing 

Traditions, New Challenges, and New Paradigms, retoma o sentido da educação 

pré-moderna no Japão:

Os problemas da infância e a educação da criança no começo 
da era moderna mostra diferentes aspectos no Japão. Na
sociedade japonesa pré-moderna, as crianças estavam 
realmente lá e os adultos apreciavam o seu crescimento 
gradual. Os adultos não viam nenhuma descontinuidade entre
o seu mundo e o mundo das crianças, e procuravam “ensinar” 
o que eles sabiam sem pensar na diferença de idade (2003, p. 
258).

A educação tradicional japonesa se confundia com a vida cotidiana. Aprender 

estava ligado à maestria, ao virtuosismo. A repetição levava à perfeição das ações, 

e as atitudes não se referiam apenas a uma ordem prática, mas também ao espírito 

da sociedade.

Como mostrou Tsujimoto (1999), os principais aspectos da 
educação pré-moderna no Japão consistiu, em primeiro lugar, 
em imitação e maestria. Os gerentes do tenarai-juku e 
gakamon-juku4 não ensinavam, no sentido moderno. Eles
mostravam modelos de caligrafia e textos, e ajudavam as 
crianças a imitá-los. As crianças repetiam mais e mais o
mesmo modelo e os mesmos textos – escrevendo cartas dos
textos clássicos dos tempos de Confúcio – embora não
entendessem o seu conteúdo. Isso resultava que, o que as 
crianças aprendiam no tenarai-juku, no uso do abacus, e 
gakumon-juku era prático e útil para viver na sociedade
daquele período. Escrever, ler, um simples cálculo e cortesia 
eram naturalmente muito úteis para a vida diária (Brian, 2003,
p. 258). 

4 Tenarai-juku significa ensino da escrita e caligrafia básicas; e Gakumon-juku, ensino elementar. 
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A repetição como prática diária que leva à maestria permite um conhecimento 

útil para a vida. Valores, como cortesia, também são aprendidos com a repetição. O 

ato de fazer algo sempre leva a fazê-lo cada vez melhor, possibilitando o 

aprimoramento das qualidades do sujeito, como a delicadeza, a sutileza e a 

capacidade de perceber nuances no ato da repetição. Uma atividade, nesse sentido, 

tem o mesmo efeito de um mantra como repetição, atenção, concentração, 

percepção, sincronicidade entre os movimentos do corpo e aquilo que ser atingir na 

prática. É por isso que as cerimônias do chá, da escrita, da esgrima, etc., são 

também ritualísticas, pois realizam uma ligação entre corpo e mente. São atividades 

integrais que levam ao auto-aprimoramento de quem os pratica. 

É interessante notar que, na perspectiva da tradição, educa-se repetindo, 

imitando atitudes. Na sua cultura, conta Munduruku, o universo, como teia da vida, 

se refaz nos ritos e danças milenares de seu povo. Através deles é possível 

retualizá-lo sempre, tornando-o um eterno presente. O ato de repetir as atitudes dos 

mais velhos recria uma sociedade a cada geração, com seus costumes e saberes. 

Relembrando essa unidade essencial necessária para seu povo, um velho sábio da 

aldeia, depois de iniciar canto e danças circulares repetitivas, lembrando os ciclos da 

natureza, diz: 

Precisamos da memória de nossos parentes-seres. Eles nos
lembram que somos parte da teia. Nossos cantos nos lembram 
que é preciso celebrar. Nossa dança nos mostra que somos 
iguais. Velhos homens e mulheres maduros, jovens e crianças, 
somos todos importantes como o são a Terra, a Água, o Vento
e o Fogo, nossos irmãos primeiros (Munduruku, 2005, p. 37). 

Não é possível transpor os modelos educativos tradicionais para as 

sociedades modernas, cujo pressuposto fundamental é a mudança, a transformação 

e a mobilidade sociais. Nesse sentido, Brian lembra: “O modo pré-moderno de 

simplesmente imitar modelos e textos clássicos poderia apenas ser válido se a 

estrutura de vida e sociedade não mudasse” (2003, p. 258).

Makiguchi também sabia que o Japão já não podia simplesmente adotar o 

modo tradicional de educar. O país havia sido contaminado pelo Ocidente, pela 

galopante e incessante ansiedade em relação ao futuro. Havia adotado o progresso 

como paradigma para o desenvolvimento social, científico e tecnológico. O que o 

educador defendia era um paradigma sincrético de saberes úteis para a vida e para 

sociedade. Ele era sensível a demandas do tempo para a manutenção da vida e das 
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sociedades, e que pediam modelos híbridos de educação ligados à comunidade de 

vida, onde se encontra a tradição, a arte, a ciência e a filosofia.

O depositário rico da experiência opera um movimento de apego e confiança 

no mundo conhecido, na comunidade, como enraizamento; e também um 

movimento de desterro, o conhecimento de segunda mão, os livros, às viagens a 

outros lugares, o desenraizamento. Os livros auxiliam a interpretar e organizar os 

dados da experiência de forma racional, possibilitando compreender proposições 

universais.

A experiência também traz questões de ordem existencial sobre o mistério da 

vida e seu funcionamento. Cada ser humano deve confrontar-se com a finitude da 

vida mais cedo ou mais tarde. Se é verdade que a consciência da morte, no limite, 

petrifica a ação, são os mecanismos de projeção do mal-estar que a morte provoca 

em cada um que possibilitam formular hipóteses tranqüilizadoras a respeito da 

existência e abrir-se para a filosofia, a ciência, as artes, a religião. Para Makiguchi, o 

abandono dos pais e a morte dos filhos, entre tantas outras dificuldades durante a 

vida, serviram como marcos para pensar e repensar a experiência, ao entrar em 

contato com a filosofia ocidental, ao mudar-se de Arahama para Sapporo. As 

respostas às perguntas existencias traduziram-se em caminhos e estratégias para 

pensar a relação sujeito-objeto do conhecimento, resultando numa abordagem 

original: o sistema de criação de valores bem-benefício-beleza. 

As teorias da complexidade ajudam a compreender hoje com maior clareza o 

que Makiguchi intentava em Philosophy of Value, ao aproximar os princípios 

budistas às questões relativas à cognição e à avaliação.

O conhecimento do qual fala a complexidade também é vida; compreendido 

como matéria e organização do vivo. Do lugar de onde Makiguchi vê a educação, o 

sujeito enlaça o mundo de forma complexa, isto é, auto-eco-dependente. Trata-se de 

reconhecer que o todo não pode ser compreendido reduzindo-o a uma de suas 

partes. Também não é possível abarcar o todo de uma só vez, dada a complexidade 

das relações entre os elementos constitutivos. Essa complexidade é inerente à 

evolução biológica e ao desenvolvimento cultural como destino humano. Por outro 

lado, o conhecimento da parte sempre leva ao conhecimento do todo. A noção de 

que o destino da espécie está inscrito no próprio destino individual é de suma 

importância na obra de Edgar Morin, e está também presente nos livros de 

Makiguchi.
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Morin defende a idéia de que é possível tratar de temas que em última 

instância, ao responder questões existenciais do próprio sujeito, respondem também 

questões primordiais da humanidade: Quem sou? Para onde vou? Qual é o sentido 

da vida? Os grandes temas respondem à tragédia da morte individual; a de que o 

indivíduo tem que viver conviver com a morte e a consciência dela e que a 

imortalidade está onde ele, sujeito, não é imortal: na continuidade da espécie. 

Porque a humanidade está inscrita no sujeito é possível tratar desses temas através 

de uma única e singular existência, como a de Makiguchi. 

Pode-se dizer, então, que a produção de um indivíduo está inscrita na sua 

vida. Dado o distanciamento entre sujeito e objeto levando à fragmentação da 

ciência em várias disciplinas acadêmicas, uma educação voltada para a auto-

realização humana deve desenvolver um olhar que contemple os elos que conectam 

a vida e a produção de uma pessoa. Trata-se, na verdade, de reconstituir um 

paradigma perdido, uma lógica conectiva presente nas tradições. 

A tarefa de religação do sujeito e objeto, dinâmica, contraditória, de oposição 

e complementaridade (dialógica), precisa ser assumida por uma pedagogia de 

autoconhecimento que reconheça os entraves internos que impedem a consecução 

dos objetivos do sujeito. Por isso, o conjunto da obra de Makiguchi sugere uma 

interpretação de Philosophy of Value em que se sobressai um autoconhecimento em 

relação ao princípio budista do Ichinen Sanzen, propondo a observação e a 

concentração da mente e os sentidos. Uma pedagogia de reforma humana deve 

investir em instrumentos que possibilitem ao sujeito conhecer o próprio processo 

cognitivo que envolve  corpo e mente. Já não se trata de estudar disciplinas como a 

psicologia e educação física, separadamente, como realidades diferentes. Ambas 

constituem duas faces da mesma moeda.

Nas últimas décadas, alguns estudos têm apontado claramente tais 

caminhos, como a corporeidade que, segundo Petrúcia Nóbrega, trata das 

“potencialidades do corpo, designando-o em sua auto-organização criativa plena de 

possibilidades que, talvez, só a natureza estética em seu aspecto sensível, que une 

vivência e conceito, possa expressar com plenitude” (1999, p. 28). Essa retomada 

do corpo como dimensão importante não o limita a um “objeto” de conhecimento 

estranho e exterior, mas um sujeito em ação no mundo. O corpo, nessa perspectiva, 

é conhecimento, “parceiro de um pensamento lógico-formal, funda-se na estética, na 

sensibilidade, na percepção e no movimento” (Id., ibid., p. 199)
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Tem-se recuperado, dessa forma, os elos da experiência de mente e corpo. É 

importante acrescentar, a título de exemplo, algumas práticas que se valem do corpo 

como mediador entre o mundo físico e o mundo espiritual, numa estética circular que 

privilegia a repetição. No Oriente, as práticas corporais, como Tai Chi Chuan, Aikido, 

entre outras, e a meditação, disciplinam o corpo, aprimorando o sujeito de forma 

integral, num mesmo fazer interminável que, ao final, se traduz no prazer da 

sensibilidade em sincronizar gestos e pensamentos. Tal sincronicidade traduz-se, na 

prática, em valores como delicadeza, gentileza e temperança e, assim, leva a uma 

vida saudável e melhor. Ainda de uma forma mais profunda, realiza a difícil tarefa de 

conectar vida, experiência e conhecimento que resultam do autoconhecimento. 

Makiguchi centra a discussão em Philosophy of Value na importância do 

autoconhecimento para o conhecimento. Nas palavras de Edgar Morin, refere-se a 

um imperativo de auto-observação, elegendo-o como um princípio epistemológico: 

“O observador/criador deve se incluir na observação e na concepção. O 

conhecimento necessita do autoconhecimento” (G.H.L., p.11). Incluir-se no 

conhecimento que se quer conhecer conduz a uma ética centrada na auto-

observação para impedir a ilusão egocêntrica contra a abertura para o outro. Para 

ele, só a partir do autoconhecimento é possível uma ética de convivência. 

Um conhecimento permanente de si próprio permite graduar as lentes 

formadas pelos estados anímicos, pelos preconceitos, pelos esquemas rígidos dos 

bloqueios psicológicos que não se abrem para o novo. Embora o mundo fenomenal 

seja “apreensível” pelo sujeito, por meio das habilidades da percepção, tornando os 

objetos evidentes aos sentidos, é do ponto de vista do sujeito que o mundo se faz 

conhecer. O problema da ilusão e do erro não se descobre “no mundo” sem se 

constituir antes no sujeito. É nessa medida que a pedagogia do Ichinen Sanzen é 

autoconhecimento, um instrumento que auxilia a proposição de uma cultura psíquica 

apontada por Edgar Morin (O Método 6) como um antídoto contra as sabotagens 

racioanlizadoras presentes na constituição do homo sapiens-demens.

Para Morin, os erros e as ilusões encontram-se em grande parte encobertos 

por racionalizações e justificativas, para adotar esquemas valorativos e ler o mundo 

de forma distorcida. Morin imputou às justificativas e às racionalizações um tipo de 

conhecimento próprio de um sistema fechado. Nesse sistema, o universo conceitual 

que justifica as ações do sujeito se auto-alimenta e encontra em si próprio os valores 

que permitem justificar a lógica de que precisa para se manter. Diferentemente 
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dessa compreensão, uma epistemologia complexa é construída entendendo que o 

conhecimento tem limites e supõe ultrapassagens egocêntricas.

“Não há conhecimento ‘espelho’ do mundo objetivo. O conhecimento é 

sempre tradução e construção. Daí resulta que toda observação e toda concepção 

devem incluir o conhecimento do observador que concebe. Não há conhecimento 

(aberto e complexo) sem autoconhecimento” (Morin, 2002a, p. 201). Uma 

compreensão auto-eco-organizadora vislumbra uma ecologia das idéias. Nessa 

ecologia, o sujeito e o meio são, ao mesmo tempo, complementares, concorrentes, 

antagônicos, causa e efeito simulttaneamente. “A racionalidade, aberta e complexa, 

é definida pela oposição à racionalização. Ela compreende o conhecimento de sua 

própria incompletude, o diálogo como o irracionalizado e o irracionalizável e o 

enfrentamento da complexidade (que compreende o inseparável, o incerto e, 

justamente, o irracionalizável)” (Id., ibid., p. 201).

Uma compreensão que se remete a si própria não encontra, a não ser na fé 

cega, argumentos que descortinem os erros que, se revelados, denunciariam a 

falsidade da argumentação O autoconhecimento makiguchiano permite fazer 

escolhas em função do benefício-bem-beleza, com critérios para colher resultados 

para si e para os outros, para a sociedade e para o planeta.

Referindo-se aos erros da experiência política, que o levou a compreender o 

duplo papel da racionalização, Morin conclui: 

Todos esses erros intelectuais e morais eram o produto 
da combinação entre duas formas de racionalização. A primeira
era uma racionalidade que queria tornar-se complexa (dialetizar-
se) para integrar as tragédias da história e que, transformando-
se em máquina de justificar, corrompeu-se e adulterou-se. A 
segunda será a racionalidade simplificadora fundada em uma 
lógica da unidade como condição de eficácia. Esta dupla
racionalização era a própria irracionalidade, já que ela camuflava
nela e tornava invisível a crença religiosa, mística e messiânica
no partido-pátria (Ibid., p. 231). 

Racionalidade e racionalização são, para Makiguchi, partes do processo 

cognição-avaliação. É importante assinalar que a contribuição para o pensamento 

complexo se encontra justamente na distinção e esclarecimento de um processo 

que tem na avaliação da experiência um componente importantíssimo para uma 

ecologia das idéias. Makiguchi encontra na materialidade da vida a seiva de que 

precisa para constituir um conhecimento compreensivo, o autoconhecimento. O 
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mundo das idéias deve interagir com o mundo vivido. O erro de avaliação impede 

que a cognição dê a conhecer aquilo que a percepção poderia conceber. O laço 

emocional toma conta do objeto dando vida às valorações do sujeito. Mas o que é 

erro? O que é acerto? Não existe um erro ou um acerto per si. Erros e acertos só 

podem ter referências, modelos ou princípios. Novamente, coloca-se a questão 

entre os determinismos de ordem natural e as escolhas que são tão variadas, 

mesmo consideradas num único instante da vida. 

O abandono dos pais na infância e o sofrimento provocado pela morte dos 

quatro filhos de Makiguchi animaram sua vida e obra. A sombra dos pais ausentes e 

a dura vida de Arahama configuraram a base de seu universo intelectual. A busca 

por uma resposta existencial à questão da morte aproximou-o do budismo mais 

tarde. Esses estímulos motrizes proporcionaram a construção de um sistema de 

idéias que redimensiona a relação sujeito-objeto, tornando-o o mediador principal do 

processo de conhecimento. Aqui o sujeito é parte integrante do fenômeno que 

procura  conhecer e é essa compreensão que Maria da Conceição de Almeida 

realça na obra de Edgar Morin: 

Nos livros mais afeitos à antropologia, à política e à sociologia,
Edgar Morin argumenta, fundamentalmente, a propósito da 
relação de indissociabilidade entre sujeito que conhece e o
fenômeno que ele quer explicar, entender, compreender. Para 
ele, o processo cognitivo é a conjugação (em dosagens sempre
variadas tanto no nível individual, quanto coletivo e histórico) 
de três domínios de aptidões que constituem o propriamente
humano: pulsão, razão e emoção (Almeida, 2000, p.16). 

Pode-se inferir pelo exposto que o repertório da produção intelectual de um 

sujeito é o conjunto de variações de temas recorrentes, as obsessões resultantes da 

experiência, como em Makiguchi o abandono dos pais e a morte dos filhos. Fatos, 

teorias, sentimentos, emoções, circunstâncias históricas, decisões, erros e acertos, 

tanto quanto os amores, os fracassos, as vitórias, a morte, o prazer e a dor são 

fontes potenciais de organização do conhecimento. As inquietações somadas às 

informações recebidas, e a percepção apropriada ou não da realidade, a partir da 

experiência vivida, se configuram em questões recorrentes, em obsessões 

cognitivas, que organizadas realimentam o universo subjetivo que originou a 

indagação da realidade. Ultrapassando os limites das simples inquietações 
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subjetivas, o novo arranjo intelectual pode se refletir num significado inusitado, 

favorecendo a emergência de novos paradigmas de compreensão do mundo. 

Para compreender esse processo em que o domínio do não-científico influi na 

compreensão dos fenômenos, algumas reflexões são exemplares. Ilya Prigogine 

(1917 - 2003) afirma, referindo-se a Thomas Kuhn (1922 - 1996), e em 

contraposição a ele, que os novos paradigmas não se originam apenas em função 

das crises da ciência quando são incapazes de responder às contradições que se 

apresentam na pesquisa, levando os cientistas a conceberem novas hipóteses 

explicativas. Embora a tese de Khun, em Estruturas das Revoluções Científicas,

possa ser comprovada em alguns casos, Prigogine argumenta: “Mas creio que, no 

geral, a criatividade científica está longe de ser limitada às mudanças de paradigma 

no sentido de Khun” (Prigogine, 2001, p.91).

Prigogine observa que não havia contradição na física que justificasse, no 

sentido em que Khun dá as revoluções científicas, a inserção da flecha do tempo na 

estrutura da disciplina. Prigogine também vê na enunciação das leis da natureza, de 

Newton, uma síntese entre razão e paixão. Essa mistura não implicou apenas num 

conceito original, mas também na aceitação de pares contraditórios “entre o 

determinismo das leis da natureza e o livre jogo do pensamento” (Id., ibid., p. 93), 

capaz de professar, à revelia do fluir do tempo cotidiano, a reversibilidade do tempo 

em que passado e presente se equivalem. Como aceitar essa contradição a não ser 

afirmando um domínio compreensivo povoado por valores, dirigidos por sonhos, 

desejos e paixões? 

Prigogine chama atenção para os aspectos subjetivos que impulsionam não 

só a investigação de um tema, como também formam modelos explicativos de uma 

certa realidade. O autor conta como foram importantes os aspectos contingentes da 

vida de Einstein dotando-o de uma visão muito singular sobre o mundo, a ciência e 

os homens. Sua personalidade reclusa, solitária e difícil contribuiu para pensar a 

física como o mundo perfeito que queria geometrizar através das leis físicas. Essa 

propensão para a fuga de um mundo cheio de conflitos para a contemplação 

científica impregnou sua visão de ciência como “maneira de escapar da condição 

humana e contemplar os esplendores da razão que agia na natureza”, segundo 

Prigogine. Por isso foi possível conceber a lei da relatividade, descartando o tempo 

(irreversível) como pura ilusão e “se não havia tempo nas equações da relatividade, 

era porque não havia tempo no universo”, observou Prigogine (2001, p. 94). Einstein 
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define esse modo de pensar como inerente à condição humana, dizendo: “O homem 

tenta de forma adequada, moldar para si mesmo, uma visão simples e clara do 

mundo, e triunfar sobre o mundo da experiência, substituindo-se, de algum modo, 

por essa imagem” (Apud Prigogine, ibid., p. 95). Ao contrário, Prigogine argumenta 

que a experiência diz que nada caminha do fim ao começo, tudo caminha 

inexoravelmente para um fim. Essa é uma demonstração contundente da 

irreversibilidade do tempo. 

Para melhor exemplificar essa “interferência” determinando a explicação dos 

fenômenos, Prigogine busca em suas próprias recordações e memória o fascínio 

que o tempo exercia sobre ele, o que o levou a introduzir a noção de flecha do 

tempo como metáfora para a irreversibilidade. A insegurança de ter nascido no 

período entre as duas guerras do século XX chamou a atenção para as mudanças 

na condição humana em que o tempo tem uma influência decisiva. A leitura de um 

autor como Bérgson também foi essencial no aprofundamento do problema 

relacionado ao tema. Uma frase do autor ressoaria sempre em sua mente, como 

uma obsessão: o tempo é uma invenção ou não é nada.  Essa frase, maquinando 

constantemente em sua mente, o levaria a afirmar o contrário. Viver numa época 

socialmente conturbada, mostrando a ação do tempo sobre os homens, e a frase do 

filósofo pareciam um paradoxo. 

Foi justamente esse paradoxo que levou Prigogine a estudar as estruturas 

dissipativas dos sistemas longe do equilíbrio, conduzindo-o à irreversibilidade do 

tempo e à probabilidade, para discutir temas que vão além do laboratório, chegando 

a assumir um compromisso ético com as futuras gerações, ao propor uma forma 

positiva de encaminhar as questões presentes. Nas palavras Edgard Assis de 

Carvalho, “como pontos de partida nevrálgicos para uma visão mais otimista da 

natureza e dos seres humanos” (2001, p. 12). 

O universo subjetivo de Makiguchi, povoado por valores que emergiram da 

experiência de vida, também se tornaram a matéria-prima de suas obras. A 

personalidade inflexível do educador em relação a vantagens e privilégios das 

classes abastadas, insistindo em priorizar o potencial de cada aluno, diz respeito a 

uma visão de educação condizente com os princípios que defendia. Em vista disso, 

viu-se forçado a retirar-se das suas atividades de ensino. É essa certeza que nasceu 

da negação de privilégios que distorciam o sentido da educação, que provocou as 
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perseguições e injustiças durante a sua vida, e fizeram-no perseguir 

obsessivamente uma resposta para a questão dos valores para a vida humana. 

As contingências da vida oferecem campos possíveis de escolha. A depender 

da perspectiva que se adote, é possível transformar “o veneno em remédio”, os 

acontecimentos negativos em oportunidades de crescimento pessoal, reorganizando 

sempre a experiência em modelos explicativos, de tal sorte que o que se privilegia 

sempre é o discernimento, ou seja, uma ética que sempre se vale da auto-ética, 

para julgar o que é bom ou não para a vida. As experiências são positivas ou 

negativas, amargas ou prazerosas. O que é importante para Makiguchi é que as 

estratégias a adotar, da perspectiva da criação de valores, sempre resultam em 

humanismo, em compromisso com a vida e com o mundo. O educador, no sistema 

pedagógico makiguchiano, pode conduzir o aluno a avaliar e a fazer escolhas 

segundo valores desenvolvidos por uma auto-ética. 

O inato e o adquirido 

Os valores sempre remetem ao problema da escolha. Como conciliar uma 

visão que advoga um campo de possibilidades e escolhas limitadas pelas 

contingências da vida? De um lado estão os determinantes de ordem bio-físico-

cultural e, de outro lado, a própria capacidade humana de estar constantemente 

criando valores – que também são condicionados por características da espécie 

humana –refletindo o círculo recorrente bio-cultural. 

Geralmente, as reflexões sobre a questão tendem a repartir os domínios do 

biológico e do cultural, impedindo um olhar abrangente para o complexo de relações 

que o homem estabelece com o mundo. Dificilmente se encontra uma concepção 

que abarque o bios e o cultural como dinâmica que compõe ações recíprocas que 

agem retroativamente. Tal dinâmica funciona através de ruídos reorganizadores 

tanto do bios em relação à cultura (já que a espécie é inacabada e depende de 

alterações internas genéticas, quanto externas, as do meio ambiente), como 

também do cultural em relação ao biológico (as alterações provocadas pelo fazer 

humano, como a tecnologia, que podem manipular os gens provocando novas 

espécies ou alterando o meio, por exemplo). 

O olhar disciplinar, fragmentador e reducionista da ciência faz pender a 

balança mais para um lado ou para o outro. Se a fatia disser respeito ao social, será 
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reclamada como parte legítima de interpretação das ciências sociais. Se for uma 

questão biológica, cabe à biologia a primeira e última palavra acerca do fenômeno 

que ela reivindica como sua. Assim, são comuns os sociologismos, os biologismos. 

Mais recentemente, ainda, é possível encontrar uma forma de pensar a sociedade 

que a reduz a um determinante biológico, o sociobiologismo. Fala-se de genes 

egoístas e altruístas que determinariam, por exemplo, uma certa personalidade. 

Falam-se dos memes, idéias que se comportam como vírus, para explicar as 

ideologias.

Tal discussão disciplinar parece colocar limites nos territórios legítimos onde 

uma noção científica possa ou deva ser trabalhada. Essa repartição de territórios e 

domínios legítimos de discursos (Stengers, 2002) elegem autoridades na definição 

de cognição (Varela, 2003). De um lado, estabelecem quais são as regras do 

método científico e, de outro, os valores que norteiam o indivíduo e a sociedade 

como coisas distintas. Esquecer esses domínios, ou se imiscuir em searas alheias,

não é uma atitude petulante, como pode parecer. Esse lugar transdisciplinar, 

utilizando-se das discussões das diferentes áreas do conhecimento, deve ser 

entendido como estratégia para compreender os problemas complexos que 

envolvem cognição e avaliação na formação do sujeito em relação à experiência. 

Tais questões precisam ser trabalhadas de forma que se possa enxergar, na 

dinâmica da inter-relação entre cognição e avaliação, os aspectos de natureza e 

cultura presentes na obra de Makiguchi, que resultam numa ética e auto-ética em 

que a experiência, negativa e/ou positiva, cumpre o papel de reorganizar a 

experiência vivida, possibilitando saltos cognitivos importantes no sentido de adquirir 

discernimento e sabedoria. As noções aqui empregadas são estratégias que podem 

auxiliar a pensar sobre uma pedagogia complexa que também se vale do erro, do 

sofrimento e das experiências negativas como fontes de auto-aprimoramento. Nessa 

pedagogia é possível transformar toda a experiência de vida em libertação do 

potencial criativo. 

O etólogo Boris Cyrulnik pesquisou o papel organizador do delírio. A partir 

dessas observações, é possível entender a condição humana dada pelas condições 

biológicas e também pelas influências do universo interior que trabalham a 

percepção subjetiva do mundo exterior, resultando numa simbiose tal que acionam 

modelos de cognição e avaliação da realidade. Para Cyrulnik, a constituição 

biológica e física do sujeito, o seu meio familiar e social, e a disposição da 
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personalidade formam um repertório para traduzir e representar a realidade. Ao 

repertório já conhecido vão se juntando novos elementos, reorganizando-o numa 

nova ordem que enriquece a nova compreensão da realidade. Nesse sentido, 

desfaz-se a fronteira entre sujeito e mundo exterior, se é que se pode falar em 

fronteiras. Também se esvaecem as tentativas de enclausurar o homem em apenas 

uma de suas dimensões, sejam elas biológicas ou sociológicas. O autor afirma, em 

Memória de macaco, palavras de homem:

As condições humanas e naturais estão presentes
coordenando-se numa interação incessante em que cada
dimensão modifica a outra. Essa interação necessita de 
modelos de avaliação da realidade. O modelo escolhido dá um
sentido àquilo que se observou e acrescenta uma tonalidade 
lógica ou delirante ao mesmo fato (Cyrulnik, 2000, p. 49). 

Essa percepção do mundo passa por uma seleção neurosensorial. Em tal 

seleção, opera-se a interpretação das informações dentro de um repertório de 

“desejos”, conhecimentos e atitudes mentais, influenciados também pela cultura, 

pela personalidade e pela linguagem: “À dimensão inevitavelmente orgânica do 

espírito acrescenta-se outra dimensão supra orgânica que não só permite à matéria 

cerebral fazer funcionar o psiquismo, mas também receber impressões do meio 

ambiente” (Id., ibid., p. 70). 

A atividade hipercomplexa do cérebro humano, responsável pelos referidos 

processos em que uma “simples observação torna-se um trabalho prodigioso de 

criação neuro-imaginária” (Id., ibid., p. 66), mostra as possibilidades do espírito 

humano, sua imanência e transcendência. As instâncias bio-sócio-cultural partilham 

e coabitam uma mesma unidade complexa de construção do conhecimento. Ao 

entrar em contato com novas informações, sejam elas de caráter biológico, como as 

mutações genéticas, ou as doenças; ocasionadas por acontecimentos inesperados 

como a morte de alguém; ou ainda, por um arrebatamento amoroso, por exemplo; 

podem oferecer uma reorganização cognitiva capaz de dar não só coerência ao que 

se vê, mas também um salto qualitativo aos dados da experiência conhecida. 

O acontecimento como desvio da ordem, o ruído, tem um peso fundamental 

na espécie humana. A constituição do cérebro humano, triúnico, segundo Mac Lean, 

citado por Edgar Morin, é composto por competências que se comunicam para tratar 

desde sentimentos mais primitivos até interpretações racionais refinadas dos 

122



fenômenos observados. Essa constituição cerebral desenvolvida no curso da 

evolução humana mostra uma aptidão para avançar para níveis cada vez mais 

complexos de elaboração cognitiva. Mas não é apenas isso. A comunicação entre as 

competências não estaria sugerindo que uma instância pode funcionar como um 

ruído para a outra? A instância emocional, em contato com a instância racional na 

compreensão do fenômeno não é um fator de desorganização inicial para recompor 

a realidade numa nova ordem avaliativa da experiência? Daí é possível afirmar que 

a característica principal da espécie é o inacabamento (Morin, 2002b). A hipótese 

aqui enunciada diz respeito à comunicação dessas instâncias capazes de gerar 

novas ordens a partir da desordem, sempre acionadas no sentido de avaliar a 

realidade para lhe conferir significados. 

Para Cyrulnik, como também para Morin, o homem é cem por cento natureza 

e cem por cento cultura. As duas dimensões interagem e são mutuamente 

influenciadas. A condição humana se condensa na contingência de um corpo

poroso, capaz de circunstanciar de forma singular as trocas de informação com o 

meio. Este, associado às determinações biológicas, exerce influência sobre o 

indivíduo de forma positiva ou negativa. Apoiado pela argumentação do etólogo 

sobre a cognição e o papel da cultura, o sistema makiguchiano sugere que é 

possível transformar uma experiência negativa em fonte de aquisição de 

conhecimento, dado o caráter dinâmico das transformações do universo intelectual 

que ocorrem em função de fatos novos, elementos modificadores do repertório 

constituído, como as dificultades enfrentadas por ele ao longo da vida que, ao serem 

bem trabalhadas interiormente, converteram-se em vantagens compreensivas.

Outro autor pode corroborar as assertivas de Makiguchi. Norbert Wiener 

(1894-1964), ao comparar a complexidade da organização cerebral humana com a 

capacidade cerebral de outros animais, verifica que a codificação e transmissão de 

informações no homem, através da permuta de códigos que geram novas 

informações, é realmente extraordinária. No entanto, essa capacidade inata é 

apenas provável. Ela só pode ser desenvolvida plenamente através da 

aprendizagem. A sociedade tem um papel crucial para o desenvolvimento das 

possibilidades biológicas da espécie. Por outro lado, outras espécies, como as 

formigas que possuem uma organização coletiva com funções definidas, não 

garantem o desenvolvimento da linguagem. Essa é uma característica do homem, 

embora seja uma potencialidade biológica (Wiener, 1954, p. 75). 
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Por sua vez, Maturana e Varela falam também dessa potencialidade, ao 

discutir o caso de duas meninas indianas descobertas em 1922 vivendo com uma 

família de lobos. Ao serem criadas por esses animais, adquiriram comportamentos 

da espécie, como mover-se de quatro e comer carne crua. Essa escola lupina não 

só forjou comportamentos lupinos como também alterou a própria possibilidade de 

constituírem-se plenamente humanas. Após terem sido descobertas, aprenderam a 

andar eretas. Uma delas, porém, não agüentou a nova forma de vida e morreu. A 

menina jamais seria completamente humana, recorrendo, de quando em quando, 

aos antigos hábitos adquiridos com a família-lobo (2004, p. 143 – 146). 

É importante notar, com esse exemplo, que o bipedismo, os comportamentos 

e atitudes adquiridos são potenciais que se realizam ou não, na presença ou 

ausência da aprendizagem. Ser bípede é, ao mesmo tempo, natural à espécie e 

aprendido coletivamente. Para realizar o destino humano, simultaneamente natural e 

cultural, tais características tidas naturais na verdade sao naturalizadas, uma vez 

que são aprendidas, isto é, adquiridas. Pode-se inferir, então, que a autoconsciência 

também é uma possibilidade que se realiza coletivamente? Não posso ter 

consciência de mim sem que haja a transmissão da experiência humana? Uma 

resposta possível para tais questões parece repousar nos mecanismos de projeção 

e identificação nos processos cognitivos, que se revelam ao mesmo tempo 

individuais e coletivos. 

Características humanas de aprendizagem, fundadas numa configuração 

neurológica e neuro-imaginal, empurram a espécie para a convivência coletiva. Se, 

por um lado, o biológico leva à realização da espécie em contato com a sociedade, é 

só nela que o homem pode viver a aventura do conhecimento. É na codificação e 

decodificação, da infinidade de arranjos de signos do repertório, que reside a 

liberdade de avaliação que parece estar fundada na plasticidade e flexibilidade do 

cérebro humano, embora a elas não se limite, já que a novidade do homem emergiu 

de possibilidades da espécie de primeiro se realizar de alguma forma; quase como 

milagre. “Pode-se supor que, através da plasticidade humana, afloram todas as 

possibilidades já vividas pela linhagem, desde suas origens aquáticas e celulares”

(Morin, 1970, p. 81). 

Os acontecimentos na vida de Makiguchi ilustram como as escolhas implicam 

em aderir a valores positivos ou negativos, dependendo dos imprintings da 

experiência individual e cultural, mediadas pela aprendizagem. Tudo depende da 
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configuração das mediações entre o sujeito e o mundo. O conhecimento adquirido 

pelo indivíduo é experimentado de maneira única e singular, dentro das 

possibilidades da espécie e das inter-relações subjetivas que formam a sociedade. É 

essa configuração que mostra os caminhos possíveis do desenvolvimento humano. 

Escolher uma via significa que tantas outras foram preteridas. 

É possível, então, escolher vias, estratégias, que levem à compreensão da 

importância da contingência para o conhecimento humano, que se constitui no tripé 

homem-espécie-sociedade. Pode-se afirmar que esse conhecimento possibilita 

pensar bem, discernir entre as escolhas possíveis, as quais levam em conta o si e o 

outro como dois mas não-dois, como princípio fundamental de viver. 

Uma reforma paradigmática deve apostar nesta pragmática de “transformação

da natureza psíquica a partir da qual vemos o mundo” (Almeida, 2000, p. 15). 

Segundo Almeida, é possível pintar algumas imagens do mundo no sentido de 

projetar valores positivos para uma existência humana mais digna e feliz. Ao 

educador cabe assumir o compromisso ético de “carregar mais o pincel nas 

tonalidades que operam uma ética do pensamento afinada com o diálogo e a 

convivialidade” (Id., ibid., p. 16). 

É dessa maestria em carregar nas tintas, favorecendo a emergência de um 

sujeito novo, de que fala Makiguchi. Esse sujeito assume a responsabilidade pelo 

minúsculo círculo dos problemas locais, mas que representam uma mudança 

significativa porque é concreta e efetiva. As questões de seu tempo estão ligadas a 

uma forte convicção de que a educação não era uma fase da vida do sujeito. Ela é 

um processo permanente e inacabado. 

A filosofia budista na vida de Makiguchi foi um acontecimento da ordem do 

ruído. Por causa dele foi possível pensar a educação do ponto de vista da reforma 

do ser humano. Os laços de sociabilidade e solidariedade da comunidade na 

infância; a leitura do mundo através da literatura filosófica e científica, 

particularmente a leitura sobre uma disciplina recém-nascida, a geografia; a 

convivência com antropólogos e sociólogos e o sofrimento em função das 

perseguições sofridas reorganizaram-se a partir desse acontecimento. A filosofia 

budista redimensionou a sua perspectiva em termos de felicidade. 

Por ser uma religião de responsabilidade humana – talvez mais propriamente 

uma filosofia – , o budismo volta-se para o autoconhecimento e não concebe a 

presença de um ser transcendental. Em vista disso, o budismo oferece uma 
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perspectiva mais segura na constituição do novo discurso makiguchiano. Os 

problemas humanos são considerados no campo em que as respostas humanas 

implicam no destino da humanidade e do planeta. 

As associações e analogias entre ciência e tradição religiosa, porém, são 

liberdades recentes dentro da academia, cuja legitimidade acadêmica não é 

consensual. Na época de Makiguchi, era ainda mais dificil fazer tal associação. Não 

era comum traçar paralelos entre ciência e religião para melhor compreender a 

produção científica em relação a temas éticos como hoje se faz, por exemplo, em 

relação à clonagem. Menos comum era a utilização de noções e modelos da religião 

para compreender os fenômenos da vida e do mundo, tarefa convencionalmente 

dada às teorias científicas. 

Nas últimas décadas do século XX, no entanto, alguns elementos míticos das 

cosmovisões religiosas têm transitado pela ciência para emprestar sentido a alguma 

coisa ainda difícil de ser explicada, por carecer de um discurso próprio que abarque 

o significado daquilo que ela gostaria de entender e transmitir. No caso da física 

subatômica, o modelo oriental possibilitou uma abordagem criativa. Foi o que 

aconteceu com o Tao da Física de Fritjof Capra (1939 -). O autor adotou a visão 

taoísta do equilíbrio dos opostos da filosofia oriental como modelo explicativo para a 

física quântica. Recentemente, o astrofísico Trinh Xuan Thuan traçou alguns 

paralelos entre os princípios de impermanência, interdependência e vacuidade da 

cosmovisão budista e a mecânica quântica: 

O que constato, e verifiquei em meus diálogos com
Matthieu Ricard é que existem convergências indubitáveis 
entre as visões, digamos contemplativas, e um sistema de
pensamento científico. Exatamente porque ambos pretendem
descrever o real (2002, p. 44). 

Makiguchi já tinha em mente, também naquela época, ressaltar as 

convergências e propor modelos explicativos alternativos para um mundo que se 

dilacerava às vésperas da guerra.

Cognição e budismo 

Uma forma de diálogo entre ciência e religião foi tratada em O Livro do 

Conhecimento: as centelhas do acaso e da vida, de Henri Atlan (2000). O autor 

propõe a construção de uma “forma nova de discurso” para responder aos desafios 
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que o desenvolvimento da técnica e da ciência colocaram à convivência humana. 

Como responder e com que conceitos, concepções de mundo e da existência a

questões como a clonagem, por exemplo? Para ele, este é um problema, sobretudo, 

ético. Como possibilitar uma formação com base no desenvolvimento dos potenciais 

individuais, possibilitando a criação de valores humanos diante de um mundo 

desencantado pela ciência e pela tecnologia? 

Para Atlan, a religião sempre tratou das questões éticas diante de impasses 

colocados pela existência. A indagação religiosa sempre se apoderou de questões 

que os contemporâneos se debruçam para resolver: “Próprio da narração mítica é 

ser retomada, geração após geração, numa repetição amplificadora em que a letra 

do comentário, do comentário do comentário, serve sempre de novo texto a 

comentar, pretexto para novas interpretações” (Atlan, 2000, p.15). 

É no conteúdo da narração mítica que se encontram reatualizadas as 

questões inerentes à condição humana. Ao utilizar a narrativa bíblica de 

interpretação cabalística pertencente à tradição judaica, Atlan realça que as 

“transformações da condição humana que este século ou o próximo parecem dever 

produzir, talvez não sejam tão inauditas assim” (Id., ibid., p.18).

Enunciar a cosmovisão budista presente na obra de Makiguchi tem essa 

intenção. A narrativa mítica, seus princípios e temas referentes à condição humana 

fornecem as linhas mestras que dão sentido à pedagogia makiguchiana. Com base 

na síntese contextual da vida de Makiguchi e nos problemas levantados pelas 

teorias da complexidade é possível apontar algumas questões que elucidam a 

relação entre vida, experiência e conhecimento. As adversidades vividas pelo 

educador resultaram em respostas a questões pessoais e numa atitude positiva 

diante da vida, acionadas por um determinado modelo cognitivo construído para dar 

sentido à realidade vivida. 

Nesse modelo cognitivo, é importante considerar e reforçar o papel do ruído

na formação do sujeito. Henri Atlan (1996) discorreu sobre a necessidade do ruído

nos sistemas auto-organizados para que alcancem patamares mais elevados de 

complexidade. Os princípios dessa organização são aplicados com o máximo de 

complexidade nos seres humanos, segundo ele, em função do refinamento, requinte 

e eficácia do funcionamento do aparelho psíquico. 

A inserção do ruído na formação do sujeito é de importância fundamental para 

compreender a reorganização avaliativa da experiência. O repertório intelectual 
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formado ao longo da vida dá uma ordem ao universo de elementos conferindo um 

sentido à realidade percebida. Os fatos e informações novos em contato com essa 

ordem possibilitam o avanço ao que já é conhecido, mesmo que num primeiro 

momento o sistema de concepções entre em desordem para, em seguida, adquirir 

um novo significado; como acontece ao aderir a certos princípios religiosos, 

filosóficos ou científicos que interferem na compreensão do mundo anterior à 

adesão. A nova compreensão só será realmente incorporada ao sistema depois de 

uma ressignificação em relação aos dados da experiência; depois de sofrer uma 

certa conformação, para gerar uma nova ordem explicativa do mundo. 

A cognição, como trabalho mental, cerebral – por analogia, classificação, 

seleção, correspondência, similaridades, diferenças –, estudada por Makiguchi e, 

mais tarde, por Lévi-Strauss, não acontece apenas como processo localizado, 

exclusivamente cerebral, como crêem as ciências cognitivistas (Varela, Thompson, 

Rosch, 2003), mas já no nível celular, em que todo o corpo é mobilizado para 

conhecer (Atlan, 1996; Maturana, Varela, 2004). Morin amplia a compreensão do 

processo cognitivo ao criticar as chamadas ciências cognitivas, “associação de 

disciplinas que conservam a sua soberania” e a “ciência da cognição”, uma “ciência 

soberana que governa as disciplinas associadas). Segundo ele, a passagem da 

primeira compreensão à segunda, facilitaria “a troca entre disciplinas diferentes, 

fazendo o conhecimento objeto do conhecimento”. No entanto, também seria uma 

derrota do próprio conhecimento se tomado como mero objeto: “O conhecimento, 

com efeito, não pode ser um obejto como os outros, pois é aquilo que serve para 

conhecer os outros objetos e aquilo que lhe serve para conhecer a si mesmo” 

(Morin, 1996, p. 21). 

O acontecimento que desfaz esquemas rígidos e pré-estabelecidos para 

refazer o mundo em outros termos deve resultar de uma atitude reflexiva favorecida 

pelo autoconhecimento, capaz de conduzir a novas sínteses criativas, por práticas 

de cultura psíquica que exercitem a auto-análise, a autocrítica e o auto-

aprimoramento para a incorporação de uma ética, construída de dentro para fora, do 

sujeito para o mundo. A cultura psíquica tem como principal finalidade vencer a 

barbárie interior, segundo Morin; favorece uma ética de si para si, uma ética de 

compreensão, uma ética de cordialidade e uma ética de amizade, através do 

exercício de auto-observação: 
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O trabalho de introspecção é extremamente difícil, pois 
encontra inúmeras armadilhas devido: 
- à complexidade interior do espírito que comporta a
multipersonalidade potencial em cada um de nós; 
- às zonas cegas e às suas carências que nos tornam tão 
indulgentes com nossos erros e tão severos com os erros dos 
outros,
- à self-deception, ou seja, à má boa-fé ou à boa má-fé; 
- à memória e ao esquecimento seletivos, à crença em 
pseudo-lembranças;
- à nossa tendência para a autojustificação que sempre 
transfere para outro o erro ou a falha; 
- ao ódio que cega, aos sentimentos idealizadores (Diel); 
- ao ressentimento injusto, quos laeserunt et oderunt, ”detesta-
se quem se lesou (Sêneca)”
(Morin, 2005, p. 94). 

Makiguchi vê a possibilidade de auto-observação a partir da experiência. 

Interagindo com as características neuro-imaginais do conhecimento humano 

emerge o espírito que, de forma difusa, atribui-se o papel de julgar na experiência 

vivida o que lhe dá prazer e dor. A consciência, produto dessa dupla condição 

cognição-avaliação, cérebro-mente, corpo-espírito não é de modo algum levada em 

consideração no modelo ocidental de educação. A filosofia tem um papel 

fundamental na criação de tal modelo, operando uma descontextualição tal que 

possibilite falar de um homem universal. 

A filosofia ocidental que se origina na Grécia desenvolve-se de forma a 

culminar no pensamento científico. O caminho se delineia à medida que a discussão 

sobre a verdade fundamenta o desenvolvimento social, político e econômico em 

torno da noção de razão e progresso. A verdade científica aparece apartada das 

impurezas e do desenrolar da vida, possibilitando as generalizações sem vida. Uma 

vez que os resultados podem servir ao desenvolvimento de tecnologias que sirvam a 

interesses de mercado,  o bem-estar de cada um é ideologicamente considerado 

como progresso geral, de toda a humanidade, postergado sempre para o futuro. A 

ciência acaba sendo parceira ideal da ideologia do mercado pois a ela não cabe a 

responsabilidade sobre os fins de um engenho humano mas tão-somente concebê-

los, primeiro como lei abstraída da natureza e, depois, ao torná-lo utilitário através 

da tecnologia.

Não se quer dizer, aqui, que os filósofos não refletiram temas como a 

importância da felicidade, ou mesmo a defenderam. Epicuro, por exemplo, à maneira 

dos budistas, entende que no sábio habita a felicidade porque é “absolutamente 
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indiferente perante a morte, que bem compreende a finalidade da natureza” (2002, 

p. 47). Mesmo Kant, segundo Guillermit (1974), conclui que é importante considerar 

o cotidiano como dimensão da felicidade humana. Outra exceção pode-se fazer à 

filosofia de Shopenhauer, que concebeu seu sistema filosófico influenciado pelo 

budismo. Mais tarde aquele filósofo influenciaria Nietzsche. A reflexão que aqui se 

faz sobre a filosofia ocidental não se refere a este ou àquele filósofo em particular, 

mas a um caminho o qual o Ocidente trilhou e que se expandiu no mundo inteiro. A 

filosofia iluminista irá contribuir para um modo de ser e pensar ocidentais, 

contemplando um homem universal de lugar algum. Como entende Latouche, o 

homem ocidental é filosoficamente desenraizado. Toma-se, aqui, uma linha e 

sentido da filosofia ocidental que se dirige para um mundo racional e racionalizado. 

A felicidade aí se coloca em termos de um desenvolvimento que se forja ao lado do 

progresso da ciência e da tecnologia, que irá algum dia beneficiar o indivíduo e/ou a 

coletividade, advogado pelas visões liberal e socialista, herdeiras do iluminismo. 

Pode-se traduzir tal expectativa da seguinte forma: um dia, depois de acumular 

suficientes bens materiais e espirituais para todos, o homem será libertado do 

trabalho e poderá viver plenamente e feliz. O Iluminismo não é uma visão autônoma. 

Ela se desenvolve no interior da discussão sobre o conhecimento, e principalmente, 

sobre a razão cuja força está em germe na filosofia grega. 

A verdade, como categoria filosófica ocidental, se confunde com valor. Para 

Makiguchi, verdade-bem-beleza encerra uma distorção, oculta a materialidade da 

vida, que Marx havia contemplado. Isso significa que a compreensão de que 

verdade não é valor e que a confusão ofusca a importância da materialidade da vida, 

fez com que o educador inserisse o benefício como ganho ou vantagem, no lugar da 

verdade em seu sistema, ao reinterpretar a tríade filosófica ocidental.

O bem e a beleza são concepções valorativas, variam segundo a cultura, as 

pessoas, o tempo e o lugar. A verdade que a filosofia persegue é de uma outra 

natureza, transcendente e universal. Os valores são sempre relativos, enquanto a 

verdade almeja o absoluto. Os homens, na materialidade da vida, criam valores 

positivos e negativos, sem se perguntar sobre a verdade inerente a cada 

manifestação fenomenal da existência. Isso não significa que seja negada a vontade 

de verdade, mas que, embora “as verdades”, aquilo que se crê verdadeiro, sejam a 

matéria-prima para a práxis humana, elas devem ser corretamente entendidas para 

que possam ser avaliadas. Onde existir uma relação emocional entre sujeito e 
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objeto, há uma avaliação positiva ou negativa da parte do sujeito; isto é valorar. Se 

houver uma constatação factual, como por exemplo, “está chovendo”, é uma 

verdade, independentemente do quanto seja bom ou ruim para a vida do sujeito. 

Isto possibilitou que Makiguchi fizesse uma distinção entre cognição e 

avaliação, verdade e valor, ciência e vida, conhecimento e experiência para em 

seguida reuni-los numa unidade integrada do homem, com o objetivo de defender a 

tese de que é possível imprimir uma nova ética humana a partir de uma educação 

voltada para a criação de valores positivos, despertados pela experiência local, a 

comunidade de vida. 

A visão budista da vida forma um todo coerente e mostrava, no tempo de 

Makiguchi, novos caminhos para as ciências da mente que praticamente se 

resumiam aos estudos de Freud. Para se ter uma idéia das pesquisas sobre a 

realidade mental, ainda hoje, as reflexões não consideram a sua atividade como 

experiência sensível, embora guarde com ela uma conexão indisfarçável. Segundo 

Varela, Thompson e Rosch:

Quando ignoramos a circularidade fundamental de nossa 
situação, essa dupla face das ciências cognitivas dá origem a
dois extremos: ou supomos que nossa autocompreensão 
humana seja simplesmente falsa, e por isso será 
eventualmente substituída por uma ciência cognitiva madura,
ou supomos que não pode existir qualquer ciência do mundo
da vida humana, pelo fato de que a ciência tem sempre que
pressupor esse mundo (2003, p. 30). 

Diante dos impasses da ciência em habitar o mundo, Varela conclui que a 

ciência nega o caráter efetivo da experiência humana e, ao fazer isso, transforma o 

estudo científico de nós mesmos num estudo carente de objeto. A ciência pode 

contribuir para a autocompreensão à medida que possa aliar experiência e 

compreensão. “A experiência e a compreensão científicas são como duas pernas 

sem as quais não podemos caminhar” (Id., ibid., p. 31). 

Nesse sentido, a autoconsciência pode emergir do trabalho da consciência em 

torno da experiência, proporcionando uma compreensão de si. Uma prática que 

integra o eu ao mundo, qualquer que seja, é uma prática autocompreensiva. Muito 

mais que criar as condições de vida que se deseja, através da inventividade e 

criatividade da consciência, a autoconsciência amplia enormemente essas 

potencialidades, em contato com um estado compreensivo por excelência; pois, ao 
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possibilitar o autoconhecimento pode estabelecer espelhos do mundo. Para os 

budistas, fornece as chaves para estados de consciência mais elevados. O 

autoconhecimento que leva à compreensão, aliando cognição e avaliação a partir da 

experiência, só é possível se a pessoa experimentar “o que a mente está fazendo 

enquanto ela o faz, esta junto com a própria mente”, cuja técnica Varela chama de 

atenção/consciência, e aqui será tomada nos mesmos termos (Ibid., 2003). 

A autoconsciência, para Makiguchi, é relacional, do sujeito com a realidade 

exterior – ou tomada como exterior num processo mental de reflexão sobre a 

experiência –-; é objetivada, ou seja, depende do meio. É impossível a alguém 

compreender seus estados mentais sem observar a própria mente. Esta, sendo 

relacional, dá-se numa interrelação entre os processos físico-químicos do cérebro e 

também no universo singular de sensações, percepções, sentimentos e 

pensamentos do sujeito. A prática do autoconhecimento difere do conhecimento 

pura e simplesmente, porque implica que a conciência deve direcionar 

intencionalmente o pensamento em relação a algo; para algo apreendido, por um ser 

autoconsciente em direção a um eu interior, ou eus, relacionando-o a algo, por 

exemplo, um pensamento ou uma cadeira. Esse eu que se põe a observar o eu, ou 

eus, em ação é capaz de avaliar os sentimentos subjacentes às ações, suas 

motivações, que geralmente são tentativas desesperadas de se agarrar a um ponto 

fixo, uma referência. E é nesse processo que se encontram os esquemas básicos, 

padrões que asseguram uma ilusória unidade subjetiva, entre eles, os padrões que 

levam ao erro da avaliação de uma situação. 

É a isso que Makiguchi se refere quando fala de erros e ilusões. A busca por 

uma referência, um ponto que deve permanecer, é o que o budismo chama de 

apego. A observação da mente e a reflexão sobre os seus estados devem conhecê-

la móvel e flexível. Esses movimentos incessantes de pensamento que fluem como 

cachoeira já sugerem a falta de um centro. 

A reflexão atenta proporciona encontrar os padrões criados como falsos centros 

de referência. É interessante observar como uma pessoa se sente ao começar o 

exercício de observação da mente, como a meditação. Na maioria dos casos, as 

pessoas ficam perturbadas. Logo de início, percebem que o pensamento tenta se 

fixar a uma imagem, uma idéia, um sentimento, passado ou futuro. A tentativa de 

centrar-se no momento presente, e a negação da mente em se manter nele, desvela 

o engodo e armadilha de esquemas afetivos e de pensamentos que sempre se 
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referem a algo que já não é mais. Fugidio, o presente se faz e refaz como o que já 

foi, nunca é. O tempo, nesse sentido, e talvez no entendimento de Albert Einstein, 

não existe, porque não há medida possível para o mundo subjetivo. Como atê-lo? 

Como medir tal fugacidade? Uma vez vivendo o presente como reflexão atenta 

pode-se perceber a ilusão de todos os apegos. 

Os esquemas mentais que justificam ações irracionais são identificados por 

Edgar Morin como astúcias da razão. Ele exemplifica com a sua própria atuação 

política, ao defender um sistema político, o socialismo, que tinha se tornado um ideal 

além do real. Embora vislumbrasse uma sociedade mais justa e livre como a 

socialista, nas mãos de Stalin a URSS assumiu uma face cruel, real, ao assassinar 

milhões de pessoas. Os esquemas justificativos impedem de avaliar a realidade, 

recorrendo a velhos conceitos, idéias e teorias que já não correspondem à realidade. 

A tendência de uma mente não compreensiva é se agarrar ao passado, suas 

imagens e esquemas explicativos para o presente e futuro. 

Tome-se de empréstimo o papel da reflexão atenta em Varela, com relação à 

análise da experiência para compreender a relação entre cognição e os estados 

mentais, que sempre se reportam à experiência de um sujeito sensível. Para o autor, 

não se trata apenas de um trabalho intelectual e abstrato. É uma prática integrada. 

Deve enlaçar, tomar o sujeito como um todo. Assim, a reflexão não apenas é um 

pensar algo sobre, mas sentir, pensar sobre si mesmo aqui e agora, neste momento, 

em que “me vejo e me sinto” observando minha mente integrada aos sentidos; no 

momento em que um desejo, um pensamento pode ser acompanhado por um frio na 

barriga, pela sensação dos pés impacientes, de um arrepio na espinha ou uma 

sensação de prazer. É essa integração entre corpo e mente que permite descobrir 

em que ponto tais sensações e emoções impedem de conhecer a verdade, como 

brilho factual que permitem, então, avaliar a situação vivida. É importante descobrir 

padrões recorrentes, esquemas latentes, que têm um poder de influência justamente 

porque são inconscientes e levam o sujeito a naturalizá-los, a conviver com eles. 

Geralmente, percebe-se separadamente as sensações e o pensamento, por 

exemplo, um mal-estar físico associado a uma idéia. “O que estamos sugerindo é 

uma mudança na natureza da reflexão de uma atividade abstrata desincorporada 

para uma reflexão incorporada (atenta) aberta” (Varela, 2003, p. 43). 

Varela entende por incorporada a reflexão na qual corpo e mente estão unidos. 

Além disso, a expressão vincula a reflexão à própria experiência de refletir, é: 
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Ela própria uma forma de experiência – e forma reflexiva de
experiência pode ser desempenhada com 
atenção/consciência. Quando a reflexão é feita dessa forma,
ela pode interromper a cadeia de padrões de pensamentos 
habituais e preconcepções, de forma a ser uma reflexão aberta 
– aberta a possibilidades diferentes daquelas contidas nas 
representações comuns que uma pessoa tem do espaço da
vida. Nós denominamos reflexão atenta, aberta (Id., ibid., p. 
43).

A reflexão atenta, pois, compreende o oposto da proposta de Skinner (1972), 

para quem o homem é completa e irremediavelmente moldado e controlado pelo seu 

ambiente. As experiências do psicólogo com ratos, pombos e homens fizeram-no 

crer que a educação resume-se a moldar o comportamento, estabelecendo padrões 

de respostas desejáveis em vista dos objetivos educacionais de uma sociedade. 

Para Makiguchi, a capacidade de escolha que adere a esses processos é algo 

exclusivamente humano. E, em acréscimo, pode-se dizer, algo que depende do 

universo interior, de um repertório acumulado durante a vida que se vai organizando 

e reorganizando diante de fatos, acontecimentos, leituras, mudanças, paisagens, 

clima, etc..

Esse universo não é dado, determinado. Ele emerge de um fazer e 

compreender o que se faz, como se faz e o que é importante, o porquê se faz. Não é 

possível fornecer um guia para isso. No entanto, pode-se ensinar a melhor avaliar a 

experiência, uma condição humana. Compreender depende de componentes 

avaliativos e não apenas da cognição como maximização dos instrumentos 

racionais. Razão, cognição e valor estão intrinsecamente ligados no homem. O 

sofrimento maior da família de pessoas com “distúrbios mentais” é a falta de 

capacidade valorativa das situações vividas, e não apenas aspectos que ligam 

comportamento repetitivo e cognição, como exemplifica Skinner. Essas situações 

extremas permitem ver no autoconhecimento que o enlaçar sujeito e mundo 

promove algo que vai além de moldar o comportamento. Promove o discernimento e 

a sabedoria em cada situação vivida. 

A dificuldade de uma formação que recupere homem-mundo numa unidade 

simbiótica não altera o fato de que precisamos desse enlace dada a situação 

máxima à qual a ocidentalização do mundo chegou; a um desenvolvimento 

insustentável, para repetir Latouche. É preciso fazer escolhas que levem em conta 
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as prioridades de uma vida que possa ser compartilhada por todos os seres no 

planeta.

Makiguchi passou dezesseis anos praticando a meditação para 

concentração e observação da mente. Através dela, pôde observar o que conhecia 

apenas num nível teórico: a cognição e a avaliação da experiência através de seus 

próprios processos mentais. Para a filosofia budista, baseada na escola de Tientai, a 

capacidade de enxergar com clareza é inerente ao homem. Mas como evidenciar tal 

discernimento com relação aos fatos da vida? Vivendo plenamente a experiência e 

refletindo sobre ela. Isso quer dizer imergir e emergir da vida. Todos os fatos e 

acontecimentos têm um caráter retroativo para a experiência subjetiva. Servem 

como espelhos para graduar os estados de espírito e as condições existenciais. Se 

alguém está deprimido, vê o mundo cinza e triste. Tudo parece caminhar 

vagarosamente para um destino trágico.

O autoconhecimento que o budismo aconselha tem um valor pragmático: 

graduar o olhar, positivamente, do interior para o exterior. Sempre, em qualquer 

situação, trata-se de encarar o interior e o exterior como dois mas não-dois (o 

princípio budista de não-separabilidade da pessoa e do ambiente, esho funi). O 

autoconhecimento, com base na experiência autocentrada, dirigida a compreender a 

experiência (interior e exterior), possibilita uma operação cognitiva a partir de 

estados  compreensivos mais elevados, resultando em criação de valores positivos. 

Makiguchi avalia o seu sistema pedagógico em termos de uma nova filosofia 

que reorganizou a experiência vivida, imputando-lhe um novo valor. O modelo 

explicativo que considerou foi a cosmogonia budista do Ichinen Sanzen. Nela, os 

seres e tudo são individuações do momento primordial sem começo e sem fim 

chamado Kuon Ganjo. Essa unidade fundamental implica que em tudo há um 

potencial para compreender, como condição latente da vida. A vida, então, é 

conhecimento. No entanto, só o homem pode manifestá-lo e pode também observar 

a própria mente, reconhecendo seus apegos, que geram padrões alimentados pelos 

venenos da ira, da avidez e ignorância, que se configuram como impedimentos para 

discernir e avaliar os fenômenos que observa.

Os três venenos e o que eles implicam na avaliação da experiência podem 

parecer, à primeira vista, fontes de preceitos morais. Mas não são. Eles falam da 

mente e de suas ilusões, dada a multiplicidade das consciências, como observou 

Varela. Uma pessoa é um ser imponderável, uma realidade mental expressa num 
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corpo que obedece a determinantes da natureza, da cultura e da realidade 

psicológica.

Essa realidade psíquica múltipla é composta, segundo o budismo, por nove 

consciências, que em sânscrito significa discernimento (vijnana): 1) visão 

consciência (chakshur-vijnana); 2) audição-consciência (shrota-vijnana); 3) olfato-

consciência (ghrana- vijnana); 4) gosto-consciência (jihva- vijnana); 5) tato-

consciência (kaya- vijnana); 6) mente-consciência (mano- vijnana), 7) mano-

consciência (mano- vijnana); 8) alaya-consciência (alaya- vijnana), e 9) amala-

consciência (amala- vijnana). As cinco primeiras correspondem aos cinco sentidos: 

visão, audição, olfato, gosto e tato. A mente, a sexta consciência, integra a 

percepção dos cinco sentidos de forma coerente fazendo julgamento do mundo 

exterior. A sexta e a sétima consciência têm o mesmo nome. A sexta integra 

aspectos exteriores e que dizem respeito ao mundo sensível. A consciência mano (a 

sétima) corresponde ao mundo espiritual. A ela o budismo atribui a consciência e 

apego ao self, assim como os julgamentos morais de bem e de mal. É importante 

ressaltar que a visão de mundo, e o valor que a ele se atribui, depende do quanto o 

self se encontra apegado aos esquemas psicológicos que limitam a compreensão.

A oitava consciência corresponde ao que a psicologia chama de inconsciente. 

Nela estão depositadas as ações boas e ruins que formam o carma potencial de 

uma pessoa, sendo estocadas como “sementes”, que um dia irão germinar. Para 

isso, basta encontrar as condições necessárias que as tornarão realidade manifesta. 

Todas as condições estão dadas, de forma embrionária, é preciso que existam as 

condições externas para que as internas se manifestem, como o solo, o clima e a 

temperatura para as plantas.

A última consciência, amala, repousa livre das impurezas cármicas como 

base de todas as funções da vida, o kuu, ou vacuidade. Ao acessá-la, entra-se em 

contato com a realidade última da vida, contida nos três princípios de 

impermanência, de transitoriedade de todos os fenômenos e de vacuidade, onde a 

sabedoria brilha como um diamante no corpo e mente dos mortais (Dictionary of 

Buddhism).

Essa multiplicidade da realidade mental, composta pelos cinco sentidos e pela 

mente, mostra a natureza sensível de todo conhecimento. A mente, juntamente com 

os outros sentidos, apreende o mundo sensível de forma integrada para considerar 

elementos importantes para a avaliação da experiência. O sentimento de apego e os 
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julgamentos de valor parecem estar ligados a um domínio reptílico do cérebro, que 

registra ações boas ou ruins depositadas na consciência como vestígios e 

permanecem como modelos e padrões capazes de enunciar, posteriormente, modos 

de agir não-intencionais, ou seja inconscientes. A última consciência é intencional e 

só é possível apreciá-la se houver uma disposição clara do sujeito em observar a 

própria mente, ou seja, objetivar seus próprios processos cognitivos. O exercício 

constante contribui para compreender e avaliar os fenômenos da existência com 

discernimento, e escolher a melhor entre as possibilidades que se colocam ao 

indivíduo.

O princípio budista Ichinen Sanzen esclarece a importância da avaliação, uma 

vez que se reporta às possibilidades e escolhas, direcionando as ações. Também 

ressalta a importância do conjunto de arranjos, de situações “inusitadas”, do que não 

é dado, do que é da ordem do ruído, tais como uma mutação genética, uma doença, 

uma revolução, catástrofes naturais. Reconhecer arranjos e escolhas aprimora a 

condição psico-bio-social-cultural, impulsionando o homem para níveis mais 

complexos de compreensão e avaliação da realidade vivida. São exatamente as 

novidades nos arranjos que levam às reorganizações, como os fatos e 

acontecimentos na vida de Makiguchi. Como incorporação de um novo sistema 

filosófico, a conversão ao budismo proporcionou uma reorganização do pensamento 

em relação à ordem já conhecida e estabelecida no seu repertório intelectual. 

 O Ichinen Sanzen é também uma pedagogia da escolha e da liberdade 

valendo-se, ao mesmo tempo, de uma matemática existencial, de uma psicologia 

mística, de uma física do sujeito no mundo, de uma cosmogonia e cosmologia. 

Essas estratégias de compreensão implícitas no princípio objetivam orientar o sujeito 

no mundo para despertar potenciais, que se renovam a cada instante, dadas as três 

mil possibilidades de existência.

A matemática existencial obriga a pensar que as possibilidades de escolha se 

limitam às próprias condições de formação da vida, diante de um cálculo que 

encerra os três mil mundos possíveis. Trata-se de considerar os dez estados da vida 

(inferno, fome animalidade, ira, tranqüilidade, alegria, erudição, absorção, 

bodissátiva e Buda, referidos anteriormente). Esses dez estados não são estanques 

nem autônomos. Eles se possuem mutuamente, formando cem estados possíveis. 

Nessa matemática, o sujeito é de central importância na constituição da vida. Sem a 

individualização dos seres não é possível falar-se de vida. Também encontra nos 
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fatores de individuação do sujeito os fundamentos das leis que permeiam o universo 

(causa latente, causa externa, relação, efeito latente, efeito manifesto). Alinhavando 

as condições da existência, há algo que dá consistência a tudo, permitindo que nada 

se dissolva e nem se disperse irremediavelmente no universo. Todas as coisas e 

seres residem no sujeito em latência. Por fim, um corpo só ocupa um lugar no 

espaço; embora existam possibilidades flutuantes, só uma é possível, dada a 

finitude implícita da existência no tempo e espaço. 

O princípio mostra também as limitações do sujeito referentes à condição 

biológica, genética, psicológica, cultural, social e histórica. Dizem respeito ao 

desenvolvimento atual da humanidade e aos modelos de compreensão da realidade 

que a sociedade desenvolve num determinado momento de sua evolução. Mas 

esses fatores limitantes das escolhas possíveis não aprisionam o homem. Quanto 

mais tais determinações são conhecidas, mais se amplia a liberdade de ação 

humana. Nesse sentido, refletindo sobre a liberdade e o determinismo biológico, 

Atlan conclui: “O jogo permanece passivo pelo fato de nos ser imposto, mas nós 

desempenhamos nele um papel tanto mais ativo quanto lhe conhecemos as regras, 

isto é, sabemos melhor o que pode o corpo” (2000, p.144). 

Quando Makiguchi inclui a filosofia do Ichinen Sanzen, como base no sistema 

de criação de valor, procura responder questões de ordem filosófica no 

entrelaçamento do homem com o mundo, preocupação presente em A Geography of 

Human Life. O princípio procura responder questões presentes na referida obra e se 

estende ao longo de sua vida. Makiguchi traduziu os princípios budistas em termos 

de um sistema de criação de valores. Se faz necessário, para ele, discutir em 

Philosophy of Value um paradigma de formação do sujeito que considere práticas de 

autoconhecimento, para transformar padrões negativos, que são anti-valores para o 

sujeito em experiências significativas para a vida, no sentido de liberar o potencial 

humano.

Na cosmovisão budista, a mente é espelho da vida e sua lógica deve ser 

encontrada no conhecimento de si e do mundo. Se quisermos saber sobre o cosmo, 

é a ela que nos voltamos. Varella (2003), por isso, afirma que a técnica de 

concentração e observação da mente, desenvolvida por algumas escolas budistas, 

permite conhecer com mais clareza o que é a cognição, a consciência e o self, parte 

polêmica dos estudos sobre a mente. O não apartamento de si que o budismo 

propõe –, oposto a uma projeção que se aparta de si mesmo ao eleger Deus, um 
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conceito, ou esquemas justificativos como elemento criador e explicativo do mundo -

–, torna o budismo aberto para o desenvolvimento de questões relacionadas ao 

homem e se aproxima da ciência, segundo o referido autor. Possibilita, também, 

discutir a emergência de modelos explicativos e metáforas que ajudam a 

compreender problemas de difícil resolução dentro das tradições que apartam 

sujeito e objeto. 

A questão, para Varela, diz respeito à experiência, a voltar-se para o lócus da 

ligação do corpo à mente. Como as ciências cognitivas estão mais voltadas para 

operações mecânicas físico-químicas, elas deixam de investigar o processo pelo 

qual o homem, em seu próprio processo cognitivo, percebe a mente e pode avaliar a 

vida de forma satisfatória. Isso é possível através do que ele chama de atenção-

consciência, uma experimentação que “faz descobertas sobre a natureza e o 

comportamento da mente – um tipo de experimentação que é incorporada e aberta” 

(Id., ibid., p. 47). A técnica budista foi desenvolvida ao longo do florescimento da 

filosofia oriental, focalizando a experiência do sujeito no mundo. Embora não seja 

algo familiar aos ocidentais, Varela argumenta que é impossível ignorá-la, pois a 

prática budista é, ao mesmo tempo, filosófica e pragmática, ao voltar-se para a 

experiência.

Alguém poderia argumentar que o Ocidente desenvolveu a psicanálise com o 

sentido do auto-aprimoramento. Mas o budismo, ainda segundo Varela, tem a 

vantagem de oferecer um entendimento do ente cognitivo não-unificado ou 

descentralizado (os termos usuais para isto são egoless ou selfless, que significam

literalmente “sem ego”, e “sem self”). Sem dúvida, trata-se de um caminho 

importante para uma pesquisa sobre os processos cognitivos. O que também chama 

atenção o autor, acrescenta à tese uma questão fundamental para a avaliação da 

experiência. Essa mesma concepção: 

É fundamentalmente uma explicação experimental de primeira 
mão feita por aqueles que mantêm um certo grau de atenção 
sobre a sua experiência na vida cotidiana. Por essas razões,
então, propomos construir uma ponte entre a mente na ciência
e a mente na experiência articulando um diálogo entre essas
duas tradições, o das ciências cognitivas do ocidente e a das
psicologia da meditação budista (Id., ibid., p. 16). 

Tais reflexões permitem aprofundar os aspectos pragmáticos da reforma 

educacional proposta por Makiguchi, que envolvem os processos de cognição e 
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avaliação, ou seja, um treino voltado para o autoconhecimento como disciplina que 

parte da contextualização do sujeito. A transformação do sujeito através da 

qualidade da reflexão da experiência mente e corpo, por meio da 

atenção/consciência. Autoconhecimento não é uma prática de elaboração racional 

da experiência, mas uma reflexão, ligando corpo e mente à experiência atual da 

existência que a meditação atenta proporciona. 

Embora Makiguchi tenha sido pioneiro na discussão sobre cognição, a prática 

de meditação não tinha nenhum interesse acadêmico ou científico. A pedagogia do 

Ichinen Sanzen, que a prática de meditação experimenta, enriquece a discussão 

sobre a reforma do sujeito, ao se esclarecer os mecanismos dos processos de 

cognição e avaliação operando no sujeito. Ampliando um pouco mais a questão, 

toda prática imersa na experiência de viver, em que o sujeito simultaneamente 

reflete enquanto faz, leva a uma atividade de atenção-consciência. Leva a conhecer-

se enquanto conhece algo. O que se sugere é que uma epistemologia que enlaça 

sujeito e objeto deve enredar, entrelaçar vida, experiência e conhecimento; 

ensinando não só a pensar, mas a reconhecer que um processo constante de 

autoconhecimento possibilita avaliar em termos de bem-benefício-beleza, em temos 

de uma vida satisfatória para o sujeito e para a comunidade. 

Combinando uma linguagem científica, filosófica e mítica, Makiguchi propõe 

uma síntese dessas dimensões para defender a idéia de que a pedagogia deve 

atentar para a decadência de valores da sociedade técnico-científica. 

Esta busca de síntese mental (o homem) procura ultrapassar a
forma exterior dos fenômenos aparentemente desconexos e
chegar à ordem interior por entre as coisas: o conceito e a 
estrutura subjacentes, o organismo ou mecanismo comum a 
cada objeto de cognição. Com isto, o homem constrói
princípios e padrões cognitivos através de repetidas 
lembranças e classificações. Abstrai paralelos e características
latentes comuns, adquirindo pouco a pouco proficiência em seu
esquema de meta classificação. Chega a comparar cognições
aparentemente conflitantes, a fim de descobrir a verdade “mais 
verdadeira”. Por exemplo, somos capazes de reconhecer 
alguém como a pessoa que conhecemos há três anos, mesmo 
com as mudanças que o ser humano sofre a cada instante da
sua vida. Alguma coisa permanece fundamentalmente a 
mesma, ainda que tudo o mais possa mudar. (E.V.C., p. 86) 
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Algumas linhas adiante, ele se pergunta como combinar o que é universal, a 

verdade da ordem da natureza, com o que é efêmero, mas que constitui a unidade 

do homem: 

Talvez o maior paradoxo seja este: o homem precisa vivenciar 
a experiência em outras circunstâncias, para saber que 
entendeu a sua verdade constante; necessita, para entender o 
porquê de acontecerem da mesma forma (E.V.C., p. 87) 

Autoconhecimento e conhecimento proporcionam uma compreensão mais 

clara da experiência, em função da abertura da mente para um estado de 

discernimento encoberto pelos venenos do apego ao self ilusório. Essa abordagem 

permite alcançar patamares mais elevados de compreensão de si e do mundo na 

perspectiva da máxima budista de uma ética incorporada: não faça ao outro aquilo 

que não queres que façam a ti. Também permite compreender o papel do 

sofrimento, das adversidades e obstáculos como operadores cognitivos para 

compreender os ensinamentos da vida. 
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As Flores de Lótus: por uma pedagogia complexa

                                                       O abandono do progresso 
                                              garantido pelas “Leis da História” 
                                      não é o abandono do progresso, mas
                      o reconhecimento de seu caráter incerto e frágil. 
                                 A renúncia ao melhor dos mundos não é, 
                                                                   de maneira alguma, 
                                                 a renúncia a um mundo melhor. 
                                                                              Edgar Morin

                                                        A natureza não é silenciosa. 
                                Ela se apraz em nos enviar notas musicais. 
                           Mas não nos entrega a organização das notas, 
                                  nem nos revela o segredo de sua melodia. 
                                                    Cabe a nós quebrar o segredo,
                                  descobrir a melodia e escrever a partitura.
                                                                    Trinh Xuan Thuan 



Da metáfora à sua representação mandálica: para os orientais, a Flor de 

Lótus ensina que todas as coisas no universo estão interrelacionadas. Nada escapa 

a essa verdade. O conhecimento é como a flor que emerge do lodo, que representa, 

no budismo, as contingências da vida, a riqueza e as possibilidades do presente. 

Desafios para a educação 

Os educadores têm enfrentado alguns desafios nas últimas décadas. Não 

podem competir com a rapidez e disponibilidade das informações na televisão e na 

Internet. São comuns os telecursos e os sistemas públicos e privados de educação a 

distância. O papel de transmissor de informações atribuído ao professor parece ser 

cada vez mais dispensável. Por mais distante que esteja uma localidade, é possível 

ter acesso instantâneo a um mundo via satélite. Aos olhos dos alunos são muito 

mais atrativas as informações geradas por esses meios do que as enfadonhas aulas 

das disciplinas convencionais. 

Qual é o papel do educador em vista disso? 

Mesmo diante do fato de que o educador não tem hoje o status que ocupava 

nas tradicionais comunidades que Makiguchi conheceu no final do século XIX, tem o 

compromisso ético de responder questões que os domínios especializados das 

disciplinas não-comunicantes são incapazes de responder e, mais precisamente, 

àquilo que a ciência se abstém de refletir: quanto aos resultados de suas pesquisas, 

principalmente quanto às aplicações. São muitos os impasses colocados pelas 

abstenções da ciência e da tecnologia, como a necessidade de preservação e 

recuperação do meio ambiente; o consumismo que provocará a escassez de 

recursos naturais não-renováveis num futuro próximo; a possibilidade da extinção da 

própria espécie pela superpopulação, a extinção dos meios de sobrevivência.

O que se coloca em dúvida é a viabilidade de um desenvolvimento que 

alimenta tal situação, mostrando-se cada vez mais insustentável. Talvez seja preciso 

contê-lo ou, pelo menos, pensar na conveniência ou não de um processo que, ao 

final e ao cabo, pode se virar contra o próprio homem. Olhado do ângulo de uma 

perspectiva em que sujeito e mundo estão interligados, esse resultado é inevitável. 

No entanto, apesar dos resultados desse desenvolvimento, não significa que os 

potenciais humanos estejam se esgotando. Isso não é verdade. Tudo depende do 

que se entende por desenvolvimento. Se tomado como algo tão-somente exterior e 

143



objetivo, de fato, talvez tenhamos chegado ao auge das possibilidades de 

esgotamento dos recursos naturais. Mas, do ponto de vista do universo subjetivo, há 

uma grande viagem, um grande caminho ainda não explorado por cada um.

O que se defende aqui é o desenvolvimento humano. Compreende-se que é 

preciso manipular e transformar a natureza, condição fundante do homem. Mas, 

diante da situação aqui colocada, é preciso ser criativo diante da necessidade de 

manter a vida no planeta e a sobrevivência da própria espécie.

À maneira do bricoleur de Lévi-Strauss, pode-se trabalhar com o disponível, 

privilegiando a criatividade no aproveitamento do que é dado e possível ser feito. 

O limite do desenvolvimento está relacionado a um apelo ético, claramente 

compreendido por Henri Atlan em O livro do Conhecimento (2000). Diante do 

impasse em relação às novas tecnologias, como a clonagem humana, é 

aconselhável abster-se em fazê-la. Tal conclusão resulta do que ele chama de 

“intercrítica”, isto é, através do diálogo entre a ciência, com métodos racionais e os 

saberes da tradição, de cujas narrativas e mitos pode-se extrair ensinamentos éticos 

para viver. 

Henri Atlan encontra no Talmude orientações, nas narrativas míticas judaicas, 

e respostas para questões contemporâneas. Segundo ele, a clonagem, por exemplo, 

promoveria uma confusão física e não espiritual, já que duas pessoas são sempre 

manifestações singulares da existência, o que os gêmeos podem comprovar. Por 

outro lado, um irmão gêmeo também pode se passar pelo outro, brincadeira tão 

comum entre irmãos univitelinos. Várias pessoas com uma mesma aparência fariam 

desaparecer a individualidade, a identidade e a responsabilidade que a 

singularidade de cada um implica.

A exemplo do rabino com aspirações divinas ao criar um homem “à sua 

semelhança” chamado Golem, é preciso compreender a mensagem implícita 

naquele fazer desastroso. A “criação” rabínica havia causado grande confusão na 

comunidade judaica. O “criador”, então, decide desfazer a “criatura”. Por isso, abster 

de fazer, através da tecnologia, aquilo que o rabino fez usando a cabala é usar algo 

que é inerente ao humano: escolher, decidir diante de situações que envolvem não 

apenas possibilidades materiais, mas também as condições éticas para a utilização 

de qualquer tecnologia.

É Atlan outra vez, no livro chamado A ciência é inumana? Ensaio sobre a livre 

necessidade, que reflete sobre a natureza das escolhas. Uma vez que se admite 
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que há leis e princípios que permeiam a vida, em que medida se pode falar de livre 

arbítrio num mundo totalmente determinado? O conhecimento objetivo do mundo 

admite leis mecânicas e físico-químicas como razão suficiente para a vida. Então, 

como faz Atlan a exemplo de Spinoza, é preciso admitir que o determinismo 

absoluto paira sobre todas as ações humanas. Uma pergunta é inevitável diante 

dessa conclusão lógica: seria vão falar-se em escolha, em princípios éticos? Seria 

um engano, pensar que se pode agir sobre os fins de uma ação, já que estaria 

sempre determinada por leis que a regem desde o princípio? Atlan diz que é preciso 

compreender que a ação humana se dá no âmbito da necessidade, de limites, que 

dizem respeito à própria vida, mas a liberdade humana reside justamente no 

conhecimento dessas necessidades. A experiência da liberdade atrelada à 

necessidade não se resume, segundo o autor, a uma resignação ou simples 

aceitação de tal determinismo: 

Conhecer sua natureza implica, antes de tudo, saber o que me 
determina, assim como a qualquer outro ser humano, para em 
seguida perceber como esses determinismos comuns se 
singularizam em mim. Se não podemos modificar as coisas do 
mundo, ao nosso bel prazer, por outro lado somos conscientes 
de nossos atos no momento em que os efetuamos; nós o 
compreendemos. A experiência dessa livre necessidade 
supõe, ao contrário, uma intensa atividade do nosso espírito e 
de nosso corpo. Podemos experimentar essa liberdade em 
certos momentos privilegiados, como por exemplo, ao
compreendermos alguma coisa. É quando sou ativo que tenho
a experiência de ser sujeito daquilo que sou e daquilo que faço 
(Atlan, 2004, p. 39, 40).

A questão se apresenta, então, com uma face ética calcada, não em 

mandamentos ou preceitos, mas na compreensão que recai sobre a própria 

condição do sujeito no mundo. É possível entrever uma educação que recorre a um 

conhecimento que retroage sempre, no sentido de que todo conhecimento obejtivo 

deve levar ao conhecimento do próprio sujeito que conhece. 

Para muitos pensadores, é preciso refletir sobre a reforma do sujeito, 

pensando-se numa reforma urgente da educação. Makiguchi acreditava numa 

reforma que tivesse início nos primeiros anos de aprendizagem. No entanto, quem 

educaria o educador dentro do novo paradigma? Cai-se num círculo vicioso. Se os 

educadores não se encontram em condições de oferecer uma nova ética para a 

“salvação” da espécie e do planeta, uma formação suicida continuaria até o seu 
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desfecho trágico. Como refletir sobre a situação, sem pretender uma solução 

definitiva, considerando a diversidade humana e cultural? Traçando, fazendo e 

refazendo caminhos numa interlocução polifônica, inter e multidisciplinar, capaz de 

formar um sujeito que vive, experimenta, e compreende o paradoxo do livre 

desterminismo que o constitui. 

Edgar Morin, como Makiguchi, atribui ao educador um caráter missionário. De 

fato, está em suas mãos transmitir uma ética humanista e de compaixão pelo 

planeta e pelos seres que nele vivem. Philosophy of Value (1964), de Makiguchi, 

indica um caminho que foi descoberto pelo Ocidente só na década de 1960, com a 

difusão das filosofias e religiões orientais: a importância do autoconhecimento para o 

conhecimento. Equivale dizer que o conhecimento objetivo, como desenvolvimento 

exclusivo de habilidades e capacidades cognitivas, é um conhecimento pela metade. 

É como se houvesse legitimidade apenas no reconhecimento neutro dos sinônimos, 

sem nunca lhes conferir os adjetivos que atribuem qualidades àquilo que se quer ou 

se precisa conhecer. Um conhecimento que é, ao mesmo tempo, autoconhecimento, 

em acréscimo, opera mudanças significativas na vida do sujeito, em suas 

expressões cotidianas, na forma de viver e valorar o mundo obtendo benefícios 

próprios e coletivos. 

Makiguchi sugere uma reforma pragmática baseada num conhecimento 

pertinente, no local; e no autoconhecimento que brota do sujeito imerso na 

experiência da vida, que se conhece e se reconhece como e através do homem e do 

meio onde vive. Nenhum dado da experiência é inútil. É sempre um depositário de 

conhecimento para a vida que, auxiliado por um conhecimento de segunda mão, os 

livros, as teorias e as filosofias, contribui para valorar e julgar a experiência vivida. O 

autoconhecimento possibilita aliar a experiência vivida aos modelos e padrões 

cognitivos: o que se processa como cognição, afirmação objetiva, neutra e 

indiferente como “o dia amanheceu”; e o que implica para a minha experiência, 

subjetiva, emotiva e valorativa: “o dia amanheceu bonito”. Essas devem, primeiro, 

ser compreendidas de forma interrelacionada por aqueles que assumem o 

compromisso de educar.

Aí reside o caráter missionário do educador aludido por Makiguchi e Morin, 

pois a mudança de método educacional voltado para os fins políticos, econômicos e 

sociais, exclusivamente, para um que privilegie e objetive o próprio sujeito em 

relação ao mundo onde vive, isto é, para um método que organize o conhecimento 
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de forma auto-eco-dependente, requer um grande ato de vontade. Não é possível 

mais acreditar que a educação deve privilegiar a cognição, maximizando o que é 

racional, objetivo e, conseqüentemente, neutralizando as atividades humanas, 

relegando os valores para uma outra dimensão, ao promover a separação entre 

ciência e ética.

A complementariedade do par cognição-avaliação mostra toda a sua força 

quando uma de suas partes é subestimada. Ao se suprimir a avaliação como parte 

da compreensão, uma das conseqüências é a deterioração do ambiente e da vida, já 

que o que se deixou de lado foram as considerações éticas sobre os resultados do 

trabalho cognitivo. Um exemplo disso é o desenvolvimento das pesquisas nucleares. 

O conhecimento do núcleo do átomo é indiferente, neutro, um fato. No entanto, a 

sua utilização, ainda que permaneça neutra para a ciência, seja ela qual for, pode 

levar à destruição (Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl), ou à vida, como em relação à 

sua utilização na medicina ou na transformação em energia elétrica. É preciso, 

nesse sentido, como defende Stengers (2002), trazer as coisas criadas pelo homem 

a um tribunal onde se possa tornar públicas as implicações que resultam da 

natureza híbrida, quase-humana, dos produtos dos laboratórios e das indústrias 

(Latour, 2000). 

Em adição ao problema epistemológico que reintegre os deuses dentro do 

homem, cognição e avaliação, há que se levar em consideração a secular relação 

entre educação e Estado. As propostas de Makiguchi visavam uma sociedade que 

vivia sob a influência predominante do Estado de ideologia nacionalista. Hoje, a 

situação diante daquilo que Pierre Levy (2000) chama de um princípio de reconexão 

da humanidade, através do desenvolvimento tecnológico que vai da bússola à 

Internet, exige dos educadores uma nova reflexão sobre a convivência humana no 

planeta. O que implica numa política planetária cuja base deve ser essencialmente 

antropológica, refletindo, primeiro, a condição humana no planeta; reinserindo o 

humano ao meio, como parte da natureza e expressão singular da vida, que deve 

conviver com o paradoxo de viver a dupla natureza humana de ser ao mesmo tempo 

natural e cultural. Como equilibrar essa condição? Como se integrar à natureza se 

há de manipular o meio, criando valores sempre? A resposta para a perda dos elos 

com a natureza talvez esteja na tradição e seu olhar integrado de natureza e cultura. 

O certo é que, por possuir a capacidade de criar valor, todo homem é 

responsável pelas vicissitudes que suas ações acarretam. Trazer o paradigma 
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makiguchiano como uma proposta pragmática de enfrentar os problemas atuais é 

reconhecer que a raiz dos problemas não é de ordem teórica, nem de metodologias 

de ensino. Eles dizem respeito a uma forma de ver e compreender a vida, onde ela 

acontece; nas comunidades, nos lugares de pertencimento. Refletindo sobre tais 

impasses, Edgar Morin contribui com temas que devem perpassar uma formação 

humana valorativa, universal, no sentido de que é preciso, urgentemente, como diz 

Almeida (2000) carregar nas cores de uma educação que privilegia a convivência 

dos homens com os outros seres no planeta. 

Morin propõe metatemas para formar um sujeito engajado no mundo, que se 

reconhece na luta incessante para manter a tríade indivíduo-sociedade-espécie 

como condição própria. Nessa perspectiva, a ciência assume uma característica 

mais humana. Reposicionando-se o sujeito no mundo em relação aos seus múltiplos 

determinantes, à ciência, à filosofia, à tradição, à arte, ao seu aspecto 

simultaneamente bio-sócio-cultural, o discurso científico perde o lugar hegemônico 

de tradutor do mundo, e passa a falar do conhecimento objetivo como uma possível 

leitura, sem se constituir “na voz”, representante legítima das leis da natureza. A 

capacidade cognitiva não é exclusivamente científica, é um atributo do ser no 

mundo, em maior ou menor grau. Em condições gerais, todos e tudo têm 

capacidade cognitiva, que no homem resulta em apreender certas leis que 

permeiam a experiência. Sabemos que o fogo queima não por causa das leis físicas, 

mas porque queimamos a mão no fogo. A partir dessa experiência foi possível 

conhecer as propriedades do fogo. Todo conhecimento nasce da experiência e, 

nesse sentido, afirma Almeida: “Todo sujeito se modifica a partir de uma experiência 

de conhecimento, que subentende o tratamento de informações que estão à sua 

volta ou chegam até ele” (Almeida; Knobbe, 2003, p. 43, 44). 

Makiguchi acredita que a ciência é um dos grandes valores da humanidade, 

mas constituiu-se desvinculada do mundo, pois resultou da forma triunfante da 

filosofia ocidental. As críticas, nas últimas décadas, sobre a visão cartesiana 

possibilitou sistemas lógico-racionais que sobrepujam a natureza, separando o 

sujeito do mundo. É a trajetória do desenvolvimento do pensamento científico que 

renega o valor como problema para o conhecimento. No processo de 

ocidentalização do mundo, ciência, Estado e educação distanciam-se do cotidiano e 

da experiência humana, de onde nasce e para onde se dirige o produto do 

conhecimento. Os princípios budistas que Makiguchi estudou desvelam a relação 
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entre sujeito-objeto do conhecimento dentro de um sistema em que o homem volta-

se para si a fim de compreender a sua relação simbiótica como o mundo. 

Mas se autoconhecimento é essencial para o conhecimento, de qual 

conhecimento se está falando? Trata-se de um conhecimento que é vida; que é 

processamento cognitivo e avaliativo da contingência do sujeito no mundo. As Flores 

de Lótus emergem da terra, assim como os sujeitos cognoscentes emergem da 

experiência. Autoconhecimento significa conhecer a si e o mundo na experiência de 

viver. Compreender, aqui, ganha um novo significado: é conhecimento que se 

processa na dinâmica do sujeito que se conhece e conhece o mundo. É disso que, 

afinal, fala Makiguchi. 

Um avanço em relação às suas propostas e à teoria da complexidade 

significa agregar ao sistema makiguchiano o que o desenvolvimento da ciência, da 

filosofia, do entendimento sobre a tradição e das práticas artísticas contribuíram nas 

últimas décadas, para o desenvolvimento de uma pedagogia complexa que 

contemple a criação de valores humanos. 

Complexidade

Sempre que a palavra complexidade vem à tona, inevitavelmente ocorrem as 

seguintes questões: a palavra se refere à complicação, a algo de difícil 

compreensão? E quando à ela se associa a palavra pedagogia pensa-se: não estar-

se-ia realizando uma imprudência metodológica, já que associar pedagogia à 

complexidade parece indicar que o ensinar e aprender partem de um nível mais 

difícil, ao contrário de uma “razoável” atitude de partir-se do nível mais simples, em 

reduzir-se a explicação ao que há de mais elementar na área específica do que se 

quer compreender, como dizem alguns críticos? Diante de questões recorrentes 

como essas, é preciso esclarecer, primeiro, o que se entende por complexidade e a 

que reflexão se refere. 

A palavra complexo vem do latim complexus, cujo significado é o que abraça, 

liga. Em espanhol, adquire o significado de amálgama, conjunto. Para Morin, 

complexidade é uma composição cujos elementos heterogêneos são inseparáveis 

entre si, tal como uma colcha de retalhos formada por partes muito diferentes, mas 

que formam uma unidade coerente, na perspectiva do conjunto, do todo. É também 

conexão das partes, uma vez que os vários retalhos que formam a colcha são 
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emendados uns aos outros, fazendo aparecer, ao final, algo totalmente diferente das 

partes tomadas isoladamente. “A complexidade é efetivamente a rede de eventos, 

ações, interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo 

fenomênico” (Morin, 2003, p. 44). 

A complexidade vai além do jogo semântico que a palavra poderia propor. 

Como problema epistemológico, ela aparece como uma rendição pois ela uma 

abertura reflexiva aos problemas que a própria ciência se coloca e é incapaz de 

responder com os seus antigos paradigmas. A ciência clássica abomina a 

contradição e considera erro tudo o que não é habitar o mundo perfeitamente 

conceitual, harmonioso e perfeito, ao eliminar as impurezas da vida. Para ela, a 

regra é filtrar do imponderável, do fluir da vida, as imperfeições para criar leis que, 

análogas à natureza, devem conduzir a resultados, como a tecnologia, que se quer 

neutra dos valores que impregnam a vida. 

No mundo dos artifícios científicos, sustentou-se durante muito tempo que 

tudo pode ser previsível. Entretanto, Morin nos diz que a ciência clássica, com seu 

mundo geometricamente perfeito, mostrou-se incapaz de explicar fenômenos em 

outros domínios do mundo, tomando como instrumentos a lógica da certeza, da 

perfeição conceitual, do equilíbrio e da ordem. Curiosamente, é na contramão do 

desenvolvimento da própria ciência que Niels Bohr (1885-1962) enunciou a 

ambigüidade da matéria, ao identificar que o átomo se comporta, ao mesmo tempo, 

como onda e partícula, reduzindo, com essa afirmação, o domínio das afirmações 

fechadas e definitivas a respeito do mundo físico. A partir dessa virada científica, as 

afirmações devem ser contextualizadas e permitem apenas generalizações limitadas 

ao campo empírico ao qual se referem, e mais, devem aceitar que o resultado de 

uma observação depende do ponto de vista de quem vê o fenômeno. 

O princípio de incerteza de Werner Heisenberg, físico alemão (1901-76), 

enunciado em 1926, mostra não apenas a ambigüidade da matéria como também a 

descontinuidade e imprevisibilidade, abrindo caminho para a emergência do método 

complexo de Edgar Morin. Maria da Conceição de Almeida traça o mapa cognitivo 

da proposta moriniana, reconstituindo o caminho percorrido nessa direção. É Gaston 

Bachelard (1884 – 1962), em O novo espírito científico, diz Almeida, quem usa pela 

primeira vez a palavra complexidade, no sentido de uma ciência nova. Além disso, 

Almeida acrescenta: 
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Para Morin, o artigo de Weawer (colaborador de Shannon na 
Teoria da Informação) escrito em 1948 na Scientific American
com o título "Ciência e Complexidade"; as proposições de Von 
Neumann, com a teoria dos autômatos; de Von Foerster, com 
a noção de auto-organização dos sistemas em relação a seus 
ambientes; de H. A. Simon com o artigo "Architecture of
complexity; de Henri Atlan com o livro Entre o cristal e a
fumaça, onde expõe o conceito de auto-organização pelo ruído 
e a afirmação do limite tênue entre o vivo e o não-vivo; e ainda 
as pesquisas de Hayek e seu artigo "The Theory of complex 
phenomena" se constituem no fermento propício para a 
reorganização do conhecimento científico ora em curso
(Almeida, 2004, p. 18). 

É importante ressaltar a epistemologia que se esboça a partir daí. A 

compreensão de um sujeito apartado do objeto, que possibilitaria a neutralidade do 

cientista diante de suas criações, é questionada em função de um novo olhar no 

qual sujeito e mundo interagem. A nova ciência deve se render ao fato de que o 

observador interfere na realidade que toma por “objeto”, “para vislumbrar a conexão 

irredutível entre sujeito e objeto, objetividade científica e subjetividade, entre teoria e 

prática”, em outros domínios da vida do sujeito cognoscente, como assinala 

Almeida:

A relação de simbiose entre política e ciência, ética, vida e
idéias assume uma voz que não pode calar no debate sobre 
ciência e sociedade. Por fim, até mesmo a consciência de que 
a ciência é uma entre outras formas de representação do 
mundo e, por isso, precisa dialogar com diversos métodos e 
'outras configurações do saber', começa a exercitar seus
primeiros passos (Id., ibid., p.12 ). 

O reconhecimento de um nível de complexidade implícito na própria vida 

enfatiza uma epistemologia que contempla uma construção científica que emerge do 

contexto do sujeito. Para entender essa novidade, é preciso recorrer a idéias 

importantes, como a autopoiesis, que concebe a vida como teia. O ser vivo é auto-

eco-organizado, isto é, está atrelado à necessidade vital da troca de informação com 

o meio. 

A complexidade do seres vivos tem que ser concebida como: 
Auto-(geno-feno-ego)-eco-re-organização (informacional-
computacional comunicacional). Se se quer construir o 
conceito de organização do ser vivo é preciso reunir, associar,
todos esses aspectos, todos esses prefixos. (...) A
complexidade dos seres vivos é auto-ECO-organização por 
causa do paradoxo da auto-organização, como manifestou
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Foerster, de que quanto mais autônomo se é, mais se é 
dependente, material, energética e informacionalmente, do 
entorno. É AUTO(GENO-FENO)organização posto que a 
organização dos seres vivos se apresenta sempre sob dois
aspectos inseparáveis, a saber: o ciclo das gerações, a 
espécie o “genotipo”, e o indivíduo fenomênico o “fenotipo” 
(Ruiz, 2001, pág. 34). 

A compreensão desses liames na constituição mais elementar da vida em 

todos os seres diz respeito à mudança da perspectiva da ciência biológica. Os 

organismos vivos se auto-organizam por meio de um mecanismo físico-químico-

informacional interagindo sempre com o meio (Atlan, 1996). Maturana e Varela 

adotam a noção de “acoplamento estrutural” da vida desde um nível celular (2001). 

Nessa perspectiva, a vida é interação com o meio. Os seres vivos compõem um 

sistema autônomo e, ao mesmo tempo, necessitam do meio como alimento, 

temperatura, abrigo e reprodução para, através dessas contingências, manter as 

condições internas que garantam a própria autonomia. Dependência e autonomia 

são, pois, duas faces da mesma moeda, no que diz respeito à dinâmica do vivo. 

É a partir dessa composição teórica com várias contribuições (uma verdadeira 

colcha de retalhos científica) que Morin reposiciona o sujeito como construtor do 

conhecimento. No centro do pensamento complexo está a relação indissociável 

entre o sujeito e o meio, tanto quanto as organizações e reorganizações necessárias 

para o desenvolvimento da espécie e do indivíduo. Essa interrelação do sujeito com 

o mundo cobra a responsabilidade sobre a natureza, estabelecendo um 

compromisso ético sobre as criações humanas. Não é possível mais ao cientista, à 

maneira da ciência clássica, isentar-se dos resultados de suas criações, 

principalmente com relação ao emprego da tecnologia, a convivência inter-cultural e 

os destinos da Terra-pátria. 

Morin esclarece esse posicionamento epistemológico em Meus Demônios

(2002) e em o X da questão: o sujeito à flor da pele (2003), ao traçar o seu próprio 

trajeto intelectual que engendra, a partir de 1977, a construção de um método 

complexo para a ciência. Sobretudo nas referidas obras, Morin relata fatos e 

acontecimentos ligados à sua experiência que influíram em sua forma de pensar, 

sentir e agir social, individual e politicamente. Uma infância marcada pela perda da 

mãe e a procura do entendimento dessa morte específica e, por extensão, do 

paradigma da morte, delinearam certas “obsessões cognitivas” por um 
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conhecimento que deveria, em última análise, responder questões sobre a sua 

própria existência, configurando seu pensamento, visão da vida e do mundo. Além 

dessa questão de fundo, o cinema, a leitura de romances, os tempos difíceis como 

judeu durante a Segunda Guerra Mundial, e a incerteza quanto ao futuro que a 

própria guerra anunciava, compuseram uma certa disposição mental e intelectual 

para ler, interpretar e compreender o mundo. 

Morin chama de reorganizações genéticas as novas organizações 

configuradas por fatos e dramas pessoais, acontecimentos sociais, políticos e 

históricos, que se somam ao repertório intelectual e afetivo do sujeito. Para ele, as 

reorganizações genéticas permitem novas leituras da realidade, novos arranjos 

intelectuais e éticos.

São três as reorganizações genéticas que Morin pontua, e que acabaram por 

se constituir na base para a construção do método complexo. A primeira 

reorganização – a partir de 1947 – diz respeito ao início de sua formação até a 

juventude, da descoberta da expressão política quando se filia ao Partido 

Comunista. A saída do partido, mais tarde, tornando-o um proscrito da esquerda, 

levou-o a integrar em sua formação “verdades isoladas”, “incertezas” e “a dúvida”. 

Morin declara que a leitura do Manuscrito econômico-filosófico, de Karl Marx,

deslocou o foco de interesse do marxismo para a antropologia, possibilitando, assim, 

conceber o “homem genérico” marxiniano a partir de questões próprias ao antropos,

como condição da espécie humana sobre a Terra.

A segunda reorganização – 1947 a 1967 – corresponde à busca para 

compreender a “totalidade deslocada, fragmentada e inacabada”. Procura ressaltar a 

“insuperabilidade das contradições”, as sínteses marxistas, reativando a dúvida 

atinente ao “pensamento interrogativo” e torná-lo um componente negativo 

necessário para uma nova organização do pensamento. Há também nessa fase o 

“abandono das astúcias da razão”, que encontram sempre equilíbrio e ordem onde 

há complexidade e desordem, e a consolidação de uma “ética de resistência”, para 

enfrentar as dificuldades e contradições que implicam em reflexão e a atuação do 

sujeito no mundo.

Com a leitura de Louis Bolk (1866-1930), adotou uma “concepção complexa 

do homem” como ser inacabado, ampliando a concepção genérica do homem em 

Marx. É também aqui que Morin adota o “pensamento planetário”, proveniente da 

idéia heideggeriana de que pertencemos “à idade de ferro planetária e à pré-história 
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do espírito humano”. O diagnóstico “do subdesenvolvimento da civilização 

desenvolvida” corresponde à primeira emergência de um pensamento em um novo 

arranjo intelectual. E, por fim, Morin rejeita o marxismo como doutrina e adota uma 

visão metamarxista. Esse período resultou entre outros livros: O Homem e a morte e 

Introdução à política do homem, publicados em 1951 e 1965, respectivamente. 

Algumas questões externas se relacionam com os pensamentos e atitudes de 

Morin. O fim da Segunda Guerra Mundial; a leitura de Adorno e Heidegger que se 

somam à concepção hegeliano-marxista; o relatório Nikita Kruschev (1894-1971),

que divulgou os crimes de Stalin na antiga URSS, fizeram-no questionar os 

fundamentos marxistas. Além disso, uma visão artística chamava a sua atenção: o 

surrealismo, o cinema e também a filosofia através do existencialismo. Essa fase 

rica em reflexões e mudanças, numa época de fortes e estanques posições 

ideológicas durante a guerra fria entre EUA e URSS, faziam-no enveredar pelo 

caminho do pensamento complexo, embora a palavra não emergisse porque, 

segundo ele, ainda não estava consciente dela. No entanto, os problemas 

epistemológicos e paradigmáticos se delineiam com muita clareza.

A terceira reorganização aconteceu depois de 1968. Os fatos que se 

relacionam para conceber o que chamou de pensamento complexo foram, primeiro, 

a consciência de que os caminhos da sociedade de seu tempo, as grandes 

explicações totalizantes, totalitárias e autoritárias não levaram à plenitude da vida 

humana, prometida tanto na visão liberal como na visão socialista. O movimento 

estudantil de 1968 é emblemático para pensar esse questionamento às macro-

ideologias. O consumismo, que a tecnologia e o sistema capitalista proporcionaram, 

apontava a importância do imaginário humano para a formação dos desejos. Esse 

imaginário é essencial para a sua criação e recriação na produção e reprodução da 

vida material, ponto de vista defendido já em 1965 em Política do Homem, o livro de 

transição entre a primeira e a segunda reorganizações, ao defender uma 

interpretação integrada de matéria e espírito na constituição do homem.

No fetiche da mercadoria, Morin compreende a alienação do homem através da 

forma como ele se relaciona com o mundo, identificando mecanismos psicológicos 

da ordem do delírio e do imponderável que facultam a emergência do desejo no 

imaginário do sujeito. Por fim, as linhas que costurarão essas idéias e o 

desenvolvimento posterior de suas reflexões encontram-se na temporada no 

Instituto Salk, em San Diego, e no Centro Royamont para uma Ciência do Homem, 
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em Paris. Aos cinqüenta anos de idade, essas pesquisas aproximaram-no de 

autores como Niels Bohr, Jacques Monod, Henri Atlan, Norbert Wiener, Ludwig 

Boltzman, Ilya Prigogine, Karl Popper, Thomas Khun, Imre Lakatos, Mauruayama, 

entre outros. Um novo paradigma esboça-se com maior clareza, e Morin começa a 

desenvolver O Método, obra em 6 volumes, o primeiro publicado em 1977, Natureza

da Natureza, e o último, Ética, em 2005. 

Após esse breve mapa da construção da trajetória de Edgar Morin, é possível 

enunciar um dos princípios importantes para uma pedagogia complexa. O princípio 

hologramático – em conjunto com o dialógico e o recursivo – diz que o mundo está 

contido no sujeito e este está contido naquele. Se não é possível estender a 

experiência, porque ela é sempre subjetiva, é possível encontrar na experiência 

humana, por mecanismos de projeção e identificação, a imagem do homem em 

geral. Tal concepção conduz o sujeito para uma jornada onde “encontrará” a espécie 

humana e o cosmo dentro de si mesmo.

O princípio em questão também fala de um conhecimento pertinente, 

contextualizado, que adota a estratégia como dinâmica privilegiada na formação do 

sujeito, já que se constrói a si mesmo enquanto se conhece no mundo que quer 

conhecer. O conhecimento pertinente, englobando indivíduo-espécie-sociedade, 

contribui para uma ética da convivência na Terra.

Na proposta moriniana de religar o particular ao geral, o local ao planetário, se 

inserem alguns metatemas como saberes. O primeiro saber moriniano diz que é 

preciso ensinar a reconhecer os erros e as ilusões embutidos nos desvios da 

racionalidade. O fenômeno cognitivo é de ordem humana, antropológica, política, 

social e histórica, física e metafísica, individual e coletiva, real e imaginal. É preciso 

ensinar a pensar de forma relacional para reduzir os erros e ilusões que 

possibilitaram os grandes massacres do século XX. Para Morin, é preciso ter como 

horizonte uma civilização humana que realize um movimento do interior para o 

exterior, ou seja, do autoconhecimento e auto-observação para um sócio-

conhecimento e uma objetivação coletiva partilhada.

O segundo saber fala da importância do contexto para o conhecimento. A 

lógica do pensamento disjuntor é descontextualizar a realidade abstraindo os elos 

com o todo. Morin fala sobre o problema universal que a educação terá que 

enfrentar; a inadequação profunda “de um lado, de outro, as realidades ou 
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problemas cada vez mais multidisciplinares, transversais, multidimensionais, 

transnacionais, globais e planetários” (2002b, p. 36). 

Outras questões urgentes envolvem a própria sobrevivência do planeta, 

mostrando a conseqüência de uma formação calcada numa “falsa racionalidade”, 

abstrata e unidimensional das sociedades industriais. A referida racionalidade 

destituiu as populações tradicionais de seus saberes, identificando neles puras 

superstições. Com essa justificativa, diz Morin, os saberes hegemônicos e 

legitimados empobreceram ao enriquecer, destruíram ao criar. Também a 

degradação das grandes cidades se deve, em parte, à dificuldade da ciência em 

reconhecer necessidades “não-quantificáveis” e “não-identificáveis”, ou seja, o 

imponderável, aquilo que emerge do viver e não da simples mensuração das 

estatísticas e previsões orçamentárias.

A ciência econômica, portadora de macrovisões do movimento de produção 

de bens e serviços, é exemplar. Segundo Morin, não é possível prever um 

determinado comportamento da economia com absoluta precisão. Questões que 

envolvem o cotidiano, os desejos, às vezes tornam-se fatores importantes. Como 

determinar uma demanda se, por exemplo, uma certa doença no gado pode fazer 

toda uma economia se desequilibrar? No comércio do gado há que se considerar o 

costume alimentar, o transporte da carne, a entrada de divisas no país através da 

exportação, etc. Os fatos não são autônomos, dependem do contexto onde estão 

inseridos, como já percebera Makiguchi ao abordar a geografia de modo relacional. 

Por isso, a inserção da incerteza nas ciências humanas se impõe como condição da 

existência das próprias afirmações que se podem fazer acerca de uma coletividade, 

uma cultura, um costume, etc. 

O terceiro saber diz respeito ao estranhamento de nossa própria condição no 

mundo. A perspectiva filosófica do ocidente separou a cidade de Deus da cidade dos 

homens; sublimou e recalcou a condição biológica e instintiva humana. Morin diz 

que é preciso ensinar a condição humana, essencialmente polifônica, isto é, ao 

mesmo tempo biológica, física, terrestre, social, individual, mitológica, ritualística, 

prosaica e poética, errante e incerta. É preciso ensinar a unidualidade do “sapiens-

demens”, que sintetiza a complexidade humana. É preciso reconstituir a unidade 

aberta e incompleta do humano. A nova compreensão também leva em conta o 

circuito “razão/paixão/pulsão”, no qual se ancora os comportamentos, decisões e 

vontade; o circuito “indivíduo/sociedade/espécie”, a diversidade cultural e a 
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singularidade individual. Em síntese, deve apontar a unidualidade complexa que 

constitui o humano: “Sapiens e demens (sábio e louco) Faber e ludens (trabalhador 

e lúdico) Empiricus e imaginarius (empírico e imaginário) Economicus e consumans 

(econômico e consumista) Prosaicus e poeticus (prosaico e poético)” (Id., ibid., p. 

58).

O quarto saber deve ensinar a identidade terrena, ressaltando a “cadeia 

produtiva/destrutiva das ações mútuas das partes sobre o todo e o todo sobre as 

partes” (Id., ibid., p. 64). É um saber que reconhece na ação humana um efeito no 

mundo, que retroage sobre o próprio homem, e que acaba por refletir uma ecologia 

das idéias. Makiguchi reivindicou essa identidade terrena a partir de uma visão 

epistemológica de reintegração do sujeito ao mundo, cuja reflexão encontra-se 

inicialmente em A Geography of Human Life, aprofundada posteriormente em 

Educação para uma vida criativa e Philosophy of Value. A religação do sujeito com o 

mundo está contida no princípio budista Esho funi.

A cidadania planetária era uma realidade para Makiguchi, ao reconhecer a 

universalizção da produção e o comércio de mercadorias, no final do século XIX e 

começo do século XX. Embora tenha sido crítico da sociedade de sua época, ele 

reconhecia o que era imperceptível para a maioria dos críticos do capitalismo, a 

generalidade das produções humanas a que o sistema conduz, inevitavelmente. Por 

outro lado, é preciso reconhecer a diversidade cultural sob essa universalidade.

Morin, por seu lado, reflete que os desafios do tempo obrigam ao 

desenvolvimento da consciência antropológica (reconhecimento de uma unidade na 

diversidade); da consciência ecológica (a condição de seres vivos, habitantes da 

mesma biosfera) reconhecendo a união consubstancial com a biosfera,

desabrochando uma consciência espiritual da condição humana; da consciência 

cívica terrena; do senso de responsabilidade para com os filhos da Terra. A 

consciência espiritual da condição humana se encontra, para Morin, no exercício de 

um pensamento complexo que permite, ao mesmo tempo, crítica, autocrítica e 

compreensão.

O quinto saber ensina a enfrentar as incertezas. É importante assinalar a 

indissociação entre o pensamento complexo e o princípio da incerteza nessa nova 

epistemologia. Noutras palavras, é crucial que o educador esteja aberto ao que 

Tereza Vergani chama de “a surpresa do mundo”; ao inesperado, ao incerto, ao 

imponderável arranjo das coisas que engendram o novo, o inusitado, a criação.
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Aqui, torna-se necessário refletir sobre a ação humana diante da incerteza 

fundamental da vida e do conhecimento, a ecologia da ação, que reconhece que, ao 

agir no mundo, as ações do indivíduo começam a escapar de suas intenções e, por 

isso, há que conceber desafios e estratégias pesando o meio em que as ações irão 

germinar. A responsabilidade da ação retorna ao sujeito. É preciso responder pelo 

que se fala e faz, embora se reconheça que nenhuma previsão se sustente diante 

das incertezas da vida. Ecologia das idéias e ecologia da ação são como pedras 

angulares de uma ética da Pedagogia Complexa. 

A ética que admite a incerteza pode ser contemplada nos mínimos aspectos 

da vida. Se fosse possível congelar uma situação qualquer, como o momento em 

que alguém segura uma xícara café, que garantia poder-se-ia ter de que a próxima 

ação da pessoa seria beber o café? Há nesse simples momento muitas 

possibilidades, como jogar o café, deixar cair a xícara, desistir de tomar, desviar a 

atenção para alguma coisa acontecendo ao redor, etc. Portanto, o que se admite é 

que é possível escolher a cada ação, embora existam limitações dadas pela própria 

constituição da vida, como assinala Atlan em relação à livre necessidade. A 

admissão da incerteza em favor de probabilidades ajuda a compreender melhor uma 

pedagogia que quer ser livre de metodologias pré-definidas. Não é que não existam 

metas e nem objetivos. O que se quer numa pedagogia complexa é contemplar o 

momento e suas ricas possibilidades. Implícita na admissão da incerteza no 

horizonte do conhecimento, vislumbra-se uma concepção de ação que é ao mesmo 

tempo um desafio, uma aposta, depende da vontade, de uma afirmação do sujeito 

diante das possibilidades do momento. É de fundamental importância ressaltar a 

similaridade da ecologia da ação com o princípio do Ichinen Sanzen que orienta, 

dentre todas a possibilidades, a decidir por aquela que traz um benefício integral de 

ordem material, estética e ética. 

O sexto saber deve ensinar a compreensão. O que dificulta a compreensão, 

segundo Morin, são os obstáculos exteriores que impedem de dar a conhecer o 

verdadeiro sentido de idéias e de visão de mundo. Esses impedimentos são, por 

exemplo, o ruído que interfere na transmissão da informação criando o mal-

entendido ou o não-entendido; a polissemia de uma noção, que encontra no outro 

um campo fértil de sentidos que nem sempre equivale à intenção do emissor da 

informação; a ignorância dos ritos e costumes culturais, desqualificando aquilo que 

não diz respeito aos próprios ritos e costumes, a incompreensão da diversidade de 
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valores, o que faz, por exemplo, com que as sociedades tradicionais valorizem a 

vida comunitária e as grandes cidades, a individualidade; a incompreensão de 

imperativos éticos, como o suicídio em algumas sociedades; a impossibilidade de 

compreender um outro ponto de vista ou outra filosofia; e por último, a 

incompreensão de uma estrutura mental em relação a outra. 

Os impedimentos apontados por Morin são externos. Sendo impossível 

controlar o incontrolável – os fatores externos que levam à incompreensão –, resta 

saber como a compreensão seria possível. Morin aborda um outro problema que é 

ao mesmo tempo uma luz para a compreensão: o egocentrismo que cultiva o self-

deception, uma espécie de “tapeação de si próprio”, que faz uso da autojustificação 

e autoglorificação, atribuindo sempre a causa do mal a outrem. Sendo assim, a 

questão da incompreensão repousa, primeiro, sobre o sujeito, o que faz Morin 

afirmar: “De fato, a incompreensão de si é fonte muito importante da incompreensão 

do outro. Mascaram-se as próprias carências e fraquezas, o que nos torna 

implacáveis com as carências dos outros” (Id., ibid., p. 97). Se se parte do sujeito 

como condição da compreensão, um compreender desinteressado deve partir da 

autocompreensão. Na visão Makiguchiana, o mundo, o outro, seja o ser humano 

mais próximo, ou a diversidade cultural e étnica, partem do eu, do sujeito que se vê 

no mundo. Nessa perspectiva, a compreensão é possível se houver primeiro um eu

que se vê, a si e aos seus sentimentos, como condição humana, isto é, compreende 

a si mesmo e assim todas as manifestações exteriores como espelho de sua própria 

condição fenomenológica no mundo, como manifestação de um mundo interior.

Entendida dessa forma, a compreensão verdadeira prescinde de perdão, pois 

reconhece no outro a infinidade de mundos que há dentro de si próprio, que vai do 

estado de inferno (as prisões interiores) à ira; da animalidade ao júbilo sublime pela 

vida, através das mais altas expressões artísticas. Se é possível se reconhecer no 

outro, estabelecer uma identidade humana pela possibilidade do amor e do ódio, 

então, não há o que perdoar. Compreender é um ato radical. Se se compreende não 

há adversativas que relativizem a compreensão do outro. Se há compreensão, não é 

possível dizer: compreendo mas não perdôo.

Os genocídios cometidos no século XX devem ser repudiados pelas leis 

universais de valor à vida. Mas os atos que levaram àquelas atrocidades não são 

estranhos aos homens. São atos sempre possíveis, porque residem no mais íntimo 

dos seres humanos. Não existe bondade e maldade per si. É a compreensão dessa 
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dupla natureza, como limite mesmo das ações humanas, que torna possível a 

liberdade de escolha entre o que é bom ou ruim para si e para outro, já que a 

ausência de uma verdadeira compreensão, que deve ser sempre simpática, revelou 

uma ilusão: de que estávamos separados dos outros e do mundo. As más ações 

existem no coração e na mente de homens possuídos pelas limitações, bloqueios e 

recalques que impedem a emergência do bem, da luz, da alegria, de uma nova 

estética e ética humanas que abracem o mundo e a vida.

Se não há o que perdoar, a vida é composta de memórias que conduzem às 

“boas escolhas” do presente e, no presente, pode-se plantar as sementes que 

possibilitarão germinar as flores, e não os rancores ou contas a ajustar. Porque esse 

mundo melhor, compreendido do ponto de vista da condição humana, passa a ser 

real, começando aqui e agora, do lugar que ocupo no mundo. A real e única 

possibilidade de um mundo melhor se expande a partir de mim. Essa compreensão 

de um eu em simbiose com o mundo conduz a uma ética planetária porque 

possibilita a incorporação de atitudes compreensivas em relação ao mundo, aos 

outros e à vida.

O sétimo saber deve conduzir a uma ética do gênero humano, uma 

antropoética, considerada dentro da cadeia de três termos

indivíduo/sociedade/espécie. Essa ética de reintegração deve conduzir a uma 

civilização humana, em que a humanização esteja no fim de todo esforço 

compreensivo, pois se impõe um imperativo ético de continuidade da própria vida. 

Há algumas condições para reduzir a “ignomínia do mundo”, a que se refere Morin: 

uma política do homem, parceira de uma política de civilização, uma reforma de 

pensamento e uma antropoética devem, juntas, compor um verdadeiro humanismo 

para a emergência da consciência de uma Terra-Pátria. É por isso que Morin 

conclui:

A Humanidade deixou de constituir uma noção apenas biológica
e deve ser, ao mesmo tempo, plenamente reconhecida em sua 
inclusão indissociável na biosfera; a Humanidade deixou de
constituir uma noção sem raízes: está enraizada em uma 
“Pátria”, a Terra, e a Terra é uma pátria em perigo (grifo do 
autor). A Humanidade deixou de constituir uma noção abstrata: é 
realide vital, pois está, doravante, pela primeira vez, ameaçada
de morte; a Humanidade deixou de constituir uma noção
somente ideal, tornou-se uma comunidade de destino, e
somente a consciência desta comunidade pode conduzi-la a 
uma comunidade de vida; a Humanidade é, daqui em diante,
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sobretudo, uma noção ética: é o que deve ser realizado por
todos e em cada um (Id., ibid., pág. 114). 

O pensamento complexo é uma proposta epistemológica que incorpora 

princípios de ação e uma ética para um sujeito não divorciado do mundo que habita 

e que almeja conhecer. É uma resposta às perguntas que se colocam diante do 

fracasso da ciência, ao autoproclamar-se única e legítima possuidora da verdade do 

mundo, embora suas afirmações se dêem através de códigos e convenções 

particulares, que favorecem um pensamento redutor, que se quer neutro. É uma 

resposta à promessa da razão iluminista de felicidade e autonomia humanas num 

futuro sempre postergado. 

É verdade que a complexidade, como emergência, arranjo inusitado de 

elementos distintos, é fruto de um tempo. Porém, é bom ressaltar que a visão de 

mundo da complexidade é uma construção de pensamento que enlaça o mundo de 

um ponto de vista que interrelaciona sujeito-objeto, realçando a autonomia-

dependência do pensamento e ação do sujeito em relação ao meio. A complexidade 

concebe o mundo e o homem como unidades de um conhecimento que corresponde 

ao movimento da própria vida. Por isso, o pensamento complexo não quer, e nem 

pode ser, uma escola. Nem uma teoria particular de explicação e decifração do 

mundo. Nas palavras de Ilya Prigogine, a complexidade abre mão de explicar o 

mundo para aprender a dialogar com os seus mistérios. 

Por esta razão, é possível trabalhar com um autor do começo do século XVII, 

como Montaigne; do século XIX, como Marx e Hegel; autores do século XX; artistas 

e saberes da tradição como o budismo. O que importa é o caminho que se traça, 

são os arranjos que possibilitam uma nova ordem e colocam novos desafios ao 

conhecimento e ao agir humanos. Chamando de pano de fundo filosófico, Morin 

mostra que o pensamento complexo é sempre híbrido, assim como o pensamento 

de Makiguchi, testemunha da ociedentalização do Japão e herdeiro intelectual do 

Ocidente e do Oriente: 

Encontram-se, na história da filosofia ocidental e oriental, 
numerosos elementos e premissas de um pensamento da
complexidade. Desde a antigüidade, o pensamento chinês 
funda-se sobre a relação dialógica (complementar e 
antagônica) entre o yin e o yang e, segundo Lao Tsé, a união
dos contrários caracteriza a realidade. No século XVII, Gang 
Yishi formula um verdadeiro princípio de complexidade. No 
Ocidente, Heráclito estabeleceu a necessidade de associar
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termos contraditórios. Na idade clássica, Pascal é o pensador-
chave da complexidade. Mais tarde, Kant pôs em evidência os 
limites e as “aporias” da razão. Leibniz formula o princípio
complexo da unidade do múltiplo. Spinoza aporta a idéia de
autoprodução do mundo. Em Hegel, essa autoconstituição 
torna-se o romance no qual o espírito emerge da natureza para 
atingir a sua realização, e sua dialética, prolongada pela de
Marx, anuncia a dialógica. Nietzsche anunciou a crise dos
fundamentos da certeza. No metamarxismo, tem-se com
Adorno, Horkheimer e o Luckács tardio, não somente
numerosos elementos de uma crítica da razão clássica, mas 
muitos alimentos para uma concepção da complexidade 
(Morin, 2000, p. 35, 36). 

Morin atesta a herança filosófica da complexidade voltado para um sujeito que 

se enreda no mundo na construção do conhecimento, que depende sempre da 

interpretação no jogo da intersubjetividade. Além disso, tal método mostra o 

irrefreável contato entre sistemas diferentes, como a tradição, a arte, a ciência e a 

filosofia, colocando em cheque visões unidimensionais e, ao fazer isso, realça o 

caráter sincrético e híbrido do conhecimento humano. 

O sistema makiguchiano 

Como os metatemas morinianos podem se relacionar com um conhecimento 

pertinente, que emerge da vida? O conhecimento incorporado do qual fala Makiguchi 

resulta em autoconhecimento, em vias de acesso para um sujeito ético, capaz de 

avaliar as várias dimensões da vida. É possível inserir os temas morinianos no 

sistema original de pensamento makiguchiano. 

A preocupação do educador é promover o encontro do homem com a força 

vital que emerge da experiência, compreendidos em saberes entrelaçados, como faz 

em Philosophy of Value ao ligar a tradição budista à reflexão científica sobre 

cognição, e à discussão filosófica de verdade de valor. O sistema de criação de 

valores contempla as bases existenciais e materiais de existência, como também 

valores intangíveis, o senso estético e a promoção do bem; resultado da interação 

das pessoas numa determinada coletividade. 

A reforma que Makiguchi defende capacita as pessoas a julgarem o que criam 

enquanto vivem, integrando-se às várias dimensões do valor. Nesse sentido, 

formação tem um significado amplo; é tudo aquilo que concorre para a vida e sua 

satisfação. Essa formação se vale de saberes que se constituem em estratégias do 
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sujeito e da coletividade para viver. Tais estratégias orientam a formação das 

pessoas e são escolhidas em função das prioridades da comunidade, que por si só 

já informam os problemas que a coletividade deve enfrentar no dia-a-dia. 

Centrando-se na comunidade, é possível vislumbrar, no meio imediato, 

problemas que envolvem a vida diária, e que precisam mobilizar saberes para 

constituírem-se em estratégias de vida. A comunidade do bairro da Vila de Ponta 

Negra, por exemplo, enfrenta questões de como sobreviver depois da urbanização, 

resultado da política de desenvolvimento do turismo da orla marítima de Natal.

A população é obrigada a conviver com o intenso fluxo de turistas durante o 

ano inteiro. Hoje, circulam informações que até há pouco tempo eram inimagináveis 

pela população local, como o acesso à Internet, o contato com outras línguas, 

costumes e culturas estrangeiras e, em decorrência dessa situação, surge a 

necessidade de se adaptar a um meio que muda constantemente, em vista da 

enorme especulção imobiláira, tornando-se, do dia para a noite, um lugar estranho 

para aqueles que sempre viveram no bairro. Quais são as prioridades da 

comunidade? Quais as estratégias políticas e sociais para enfrentar os problemas 

que a nova realidade coloca? Como a população nativa pode resistir a um 

desenvolvimento que se revela cada vez mais insustentável ambiental, social e 

politicamente para a comunidade?

A mudança da antiga paisagem urbana, com dunas, jangadas, redes e 

rendas, tem alterado drasticamente ao longo dos últimos vinte anos, sobretudo, 

depois de 1997. Que tipo de formação deve acontecer nas escolas? Quais são as 

experiências coletivas que informam os valores do grupo; as danças populares, as 

festas tradicionais? Que tipo de formação poderia reforçar o espírito comunitário? É 

bem verdade que a destruição da vida tradicional acontece muito mais rápida, 

enquanto as estratégias comunitárias, para serem válidas, têm que ter um caráter 

coletivo e atender às necessidades também coletivas. As estratégias comunitárias 

levam tempo para serem concebidas, pela necessidade de consenso que elas 

exigem.

As forças da dispersão são mais eficientes em seu poder de destruição, como 

assinalou Morin no Método 6. Mas é preferível a força da religação da solidariedade 

comunitária do que aderir aos modelos que implicam em destruição dos lugares 

mais recônditos do planeta. À virtualidade das tecnologias, como os radares, que 

desnudam os últimos refúgios da tradição, é preciso restabelecer a ligação concreta 
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do mundo, das pessoas e da vida na comunidade. É preciso reconstituir a 

comunidade de vida. 

Já no sudeste do país, num bairro de classe média, como Perdizes em São 

Paulo, pode-se achar prioritário refletir questões sobre a violência urbana. O que na 

Vila de Ponta Negra, com a transição de um modo tradicional de vida para uma 

realidade urbana, apresenta-se sem disfarces em decorrência de um 

desenvolvimento que nega a interface das pessoas com o meio em que vivem; no 

referido bairro de São Paulo é muito mais difícil ver com clareza a racionalidade que 

permitiu à cidade ser o que é hoje, um grande centro urbano voltado para o trabalho. 

Nesse ambiente, as pessoas não têm um modo de vida particular. Ele é resultante 

de diversidade racial e cultural, tornando-se, ao lado de cidades como Tóquio, Nova 

Iorque e Londres, uma megalópole, um centro planetário. A paisagem fragmentada e 

o isolamento das pessoas sugerem individualização, dificultando uma compreensão 

mais sistêmica. Como possibilitar uma visão que integre as partes, os fragmentos?

O educador deve compreender os anseios comunitários, encontrando em 

seus valores os meios pelos quais as idéias e ações devem ser consideradas. Num 

caso como no outro, os operadores cognitivos encontram-se nos valores 

comunitários, nas expressões artísticas, na história local, nos problemas do 

cotidiano que fazem emergir o potencial para a criação de novas proposições diante 

dos problemas coletivos e pessoais, que precisam ser pragmaticamente resolvidos, 

construindo referenciais valorativos que informam, dentro do sistema bem-benefício-

beleza, aquilo que é um ganho individual para o ambiente natural e social. 

Ao levar em conta a experiência viva do aqui-agora, é possível reorganizá-la 

em função do conhecimento objetivo, religando o conhecimento vivido ao abstraído, 

na forma de leis, à comunidade e à escola. Os saberes comunitários constituídos 

pelas experiências vividas no lar, no trabalho, nas associações, nas atividades 

religiosas entram em contato com os saberes formais institucionalizados. Na vida 

comunitária fluem saberes de vida que se constituem em portais para o 

conhecimento científico. Trata-se de um conhecimento pertinente. Transpor os 

portais dos saberes pertinentes à vida, permitem um livre trânsito.

A migração de noções de um saber para outro permite conhecimento 

agregado, discursos esclarecedores sobre como viver bem e melhor o cotidiano. O 

sistema de criação de valores de Makiguchi pode ser visualizado numa 

representação mandálica, tendo como centro uma educação tripartite: bem-
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benefício-beleza. Os portais dos saberes são a tradição, a arte, a ciência e a 

filosofia.

Na escola, os sete saberes de Edgar Morin constituem-se em metatemas 

para compreender a dimensão antropológica do conhecimento. A constituição 

desses saberes encontra uma confluência importante em relação às obras de 

Makiguchi, que reatualizam a problemática que o educador identificou na época em 

que viveu, e que Morin sugere serem necessários para enfrentar os desafios do 

século XXI. 

Da tradição vem o conhecimento adquirido da observação, da forma como 

sempre se fizeram as coisas, segundo a cultura local. Também diz respeito à 

tradição, os sistemas de crenças que variam segundo a cultura, as várias religiões e 

suas narrativas míticas O significado de filosofia é amplo. Como um portal 

importante para transitar pelas vias de uma formação complexa de criação de 

valores é entendida como sistema de princípios que orientam a vida. Assim, o que 

se tem são filosofias de vida, princípios que respondem a questões vitais, do dia-a-

dia, em contato com os sistemas religiosos e o modo de viver local. A arte evoca um 

modo de ser subjetivo, singular, individual, expressão estética que leva ao 

conhecimento de si próprio. Nesse sentido, não se refere nem à arte popular e nem 

à erudita ou culta, especificamente. Em qualquer dos casos, trata-se de 

manifestação, expressão de formas de ser coletivo e individual nas comunidades 

urbanas ou tradicionais. 

Algumas experiências mostram como o conhecimento, a experiência e a vida 

significam autoconhecimento, que recursivamente retorna como conhecimento 

encarnado para a coletividade acadêmica. Se, por um lado, se compreende como 

conhecimento incorporado um ganho para o sujeito, por outro lado, é difícil de ser 

plenamente compartilhado pelos demais. Mas o resultado da experiência subjetiva 

pode ser avaliado em termos de bem (ganho coletivo), de benefício (ganho pessoal) 

e de beleza, expressão exterior de um bem-viver interior, a que o sistema se reporta. 

O exemplo é a medida para aquilo que se acredita ser bom para si e para a 

coletividade.

Ninguém busca viver algo cujo resultado foi ruim para a experiência individual 

ou coletiva, incluindo o meio, fonte para a própria manutenção da vida que 

redundaria em perdas imediatas, duradouras ou irremediáveis. É a repetição, 

através do exemplo, a forma silenciosa de educar, segundo Daniel Munduruku
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(2005). A formação que nasce da experiência realiza-se à maneira da relação de 

mestre e discípulo, que não é restrita apenas à escola. Na cultura oriental, tal 

relação se estabelece sempre, já que a vida é sempre conhecimento. No entanto, a 

questão mais urgente é recuperar essa relação dentro da escola, como local onde 

os saberes se interligam. É à formação dos professores que Edgar Morin e 

Makiguchi visam em primeiro lugar, como aqueles que abraçam a missão, a arte de 

formar pessoas para a vida. 

O trabalho de dissertação de mestrado da educadora Fátima Araújo (2005) é

exemplar, com relação à formação que emerge da tradição local e da relação de 

mestre e discípulo. Araújo conta a sua própria história de alfabetização, transpondo 

a fronteira da singularidade subjetiva para defender a importância de um 

aprendizado que nasce da experiência vivida no cotidiano. A autora narra que o Sr. 

Antônio, uma pessoa simples do interior, se encontrava todas as noites com ela, 

quando era criança, para ler folhetos de cordel. A atividade era um passatempo e 

tinha um caráter lúdico, já que o sertanejo passava o dia inteiro trabalhando. No 

entanto, os encontros despertaram na criança o interesse pela leitura. Retomando 

sempre os folhetos que haviam sido lidos na noite anterior, na tentativa de 

decodificar o que tinha ouvido, a menina acabou se apropriando da leitura e da 

escrita como uma atividade envolta em prazer, mistério e descoberta de um universo 

interior até então desconhecido, capaz de desvendar as possibilidades da 

experiência infantil em torno da relação de vida com o Sr. Antonio.

Além de transformá-la numa amante dos textos em verso, numa cordelista, a 

experiência resultou também num trabalho acadêmico de reflexão sobre uma 

experiência singular, abordando as tramas sutis da complexidade de natureza e 

cultura, necessárias a uma formação pertinente que preza os valores do sujeito e 

propiciam novos entendimentos sobre a educação e o sentido de educar. O trabalho 

de Araújo conduz à reflexão sobre uma formação que transita pela experiência 

subjetiva, pela tradição e pela ciência, mostrando que o trabalho intelectual auxiliado 

pela experiência, e por uma democracia cognitiva dentro da escola, pode resultar 

num conhecimento científico também conectado com a vida e suas expressões,

sejam elas biológicas, físicas e/ou culturais. 

Ainda com relação à tradição, Sérgio Moraes (2005) em Os saberes da pesca

conta como duas populações tradicionais na Amazônia e outra próxima à Lagoa do 

Piató, interior do Rio Grande do Norte, manipulam o espaço em função de sua 
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principal atividade, a pesca. Os saberes da pesca envolvem questões míticas, 

geográficas, biológicas, sociais e políticas. O exercício da pesca e as estratégias 

cognitivas para desenvolvê-la recorrem à observação e à experimentação (a que 

Lévi-Strauss chamou de pensamento selvagem, no sentido de ser um pensamento 

não domesticado), em simbiose com a experiência imediata. Compreender a pesca 

nas comunidades estudadas por Moraes é também compreender sua política; as 

relações estratégicas das pessoas com o meio que garantem a sobrevivência da 

comunidade, em harmonia com o ecossistema no qual a comunidade também está 

inserida. Os problemas políticos envolvem saberes sobre o meio, para que a 

atividade pesqueira e a comunidade possam sobreviver, mesmo diante da escassez.

É interessante notar que a política nessas localidades pode ser melhor 

entendida como organização e reorganização da vida, à medida que a comunidade 

é levada a encarar um problema e buscar possíveis soluções dentro de um sistema 

em que homem e mundo precisam ser considerados. Não pode haver uma tal 

assimetria que cause danos a um dos lados, no que diz respeito à natureza e à 

cultura. Essa busca de simetria é sempre delicada, precisa ser tratada com a 

sabedoria que vem da experiência local e, nesse sentido, do conhecimento 

contextualizado, cujo porta-voz é a pessoa mais velha, mais hábil para ler os sinais 

do meio.

Um dos aspectos a salientar nessas comunidades é a matemática que aí se 

pratica de forma complexa, cujas estratégias se constituem em função do meio 

(natural e social) e não apenas em função dos resultados (os fins), que é a pesca. 

Por não isolar os termos, a lógica da tradição é complexa. Nenhum de seus 

componentes pode ser desligado do todo, colocando-o em risco. Nesse sistema, o 

elemento mítico parece contribuir como discurso valorativo, informando as condições 

éticas em que a prática deve ser estabelecida. Em contato com os saberes 

institucionalizados, essa matemática dá a conhecer uma lógica interativa e 

simbiótica com o mundo dos homens e o mundo da natureza. A propósito desses 

saberes que incorporam experiência e que se dirigem para uma pragmática, Vergani 

(2003) destaca através da observação da cultura dos Tshokwe: 

Entre os Tshokwe, o recurso a estruturas geométricas era hábil
e competentemente orientado para atividades visando 
diferentes objetivos pedagógicos. Assim, por exemplo, a 
construção, no solo, de vários tipos de formas labirínticas para
desenvolver a Consciência espacial e mental dos mais novos 
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eram, freqüentemente, inspiradas pelos trajetos percorridos 
por pássaros aquáticos no interior do seu pantanoso habitat,
considerados modelos de maestria a adquirir sobre o território
(ou meio) ambiente. Outra fonte de inspiração era o traçado do 
cemitério da aldeia ou os elaborados rumos seguidos pelo 
caçador que devia seguir a presa e ao mesmo tempo dela se
esconder. Estimulantes também os difíceis acessos aos 
lugares sagrados da floresta onde certos rituais eram
celebrados ou aonde eram pronunciadas as sentenças que
puniam aqueles que fossem culpados de atividades nocivas. A 
imaginação estética corria ainda sobre as frondosas copas das
árvores, a graciosidade dos animais, as insígnias de realeza,
os diferentes ciclos etários da vida ou a complementaridade
soberana do homem e da mulher (2003, p. 87). 

Ao entrar pelo portal da tradição, se é chamado a observar o meio e o modo 

pelo qual se constroem significações encarnadas, eco-lógicas que inserem o 

indivíduo no meio e na cultura aos quais pertence.

Entrar pelo portal da ciência significa, além de compreender a vida via 

conhecimento objetivo, extrair desde a mais tenra idade, princípios éticos através da 

analogia aos processos que originaram e mantêm a vida. As pré-concepções que 

separam a vida da escola concebem teorias para tão-somente desenvolver os 

processos cognitivos, separando o produto do intelecto da própria vida, como se não 

fosse à vida que os produtos retornam.

A experiência da Escola Soka de São Paulo, cujas diretrizes são inspiradas 

no sistema de criação de valores de Makiguchi, conecta a experiência do sujeito à 

ciência na formação escolar. A Sra. Yaeko Hanayama, uma das educadoras, 

exemplifica o sistema de criação de valores de Makiguchi, contando como a horta da 

escola é, ao mesmo tempo, uma aula de ciências e de ética. A semente e a terra 

são, ao mesmo tempo, realidade exterior, cuja relação implica em manifestação 

fenomenológica a ser desvendada, e uma metáfora, que encontra em sua própria 

manifestação fenomenológica, por analogia aos processos biológicos da planta, a 

explicação sobre o desenvolvimento do universo subjetivo da criança. Ela é levada a 

observar a dependência de toda forma de vida ao exterior: a planta necessita da 

água e do sol; a criança, das várias formas de alimentação, as interrelações com a 

natureza, de onde provém a alimentação, e os pais, provedores de suas condições 

materiais e afetivas, e a própria sociedade onde está inserida.

Assim como é preciso cultivar e regar a plantas para que sobrevivam, é 

preciso regar a própria vida, a vida interior que necessariamente se liga a tudo ao 
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redor. Assim, a criança é conduzida a compreender na própria vida a ação da lei de 

causa e efeito. Se a planta não tiver água, morre. A uma causa, boa ou ruim, tem-se 

um efeito que lhe é correspondente. A criança vislumbra a importância da escolha, 

em situações reais e cotidianas, como o caminho melhor para si, para os demais e 

para o lugar onde vive. Por fim, o exercício é de auto-reflexão constante. A planta 

induz a um autoconhecimento biológico e cultural, importante para a condução da 

vida de um modo geral. É possível, calcada na experiência, ver que uma ação 

particular redunda num efeito sobre o meio. A condição biológica da planta e, por 

analogia, a da criança, se agrega à cultural, de imputar valores como respeito à vida, 

a qualquer forma de vida. 

A arte é um portal privilegiado para o autoconhecimento. De modo geral, 

embora a pedagogia leve em consideração o mundo psicológico na formação do 

sujeito, muitas vezes é apenas de fato considerado quando algum problema dessa 

ordem atinge as atividades “normais” de uma pessoa, como estudar e trabalhar 

sugerindo um aconselhamento psicanalítico. No entanto, a educação artística 

conduz o sujeito ao refinamento do universo interior, ao entrar em contato com 

estados do ser e sua transitoriedade; a compreender que um ponto de vista é 

sempre particular, isto é, está inserido num mundo de emoções, de sentimentos que 

colorem a cognição, e faz valorar positiva ou negativamente a experiência. Silmara 

Marton em Música, filosofia, formação: por uma escuta sensível do mundo relaciona 

a música aos estados do ser e conclui que o “poder transfigurador da dor, da 

fatalidade do sofrimento humano, conduz à estetização da vida” (2005, p. 169). Com 

relação a esse trabalho, a filósofa sugere que a música opera no sujeito uma 

sintonia fina com o seu interior, possibilitando, como sugere Makiguchi, entrar em 

contato com estados subjetivos que incorporam tanto o prazer como a dor, 

operadores cognitivos para compreender a vida e a experiência humanas. Tal 

pedagogia favorece a criação de sistemas explicativos criativos, pois, o que se quer 

conhecer encontra um eco naquele que conhece. Assim se expressa Marton sobre a 

escuta sensível: 

Podemos extrair da fraqueza, da dor, do desespero, do
sentimento de inutilidade e de impotência uma energia para
viver. Podemos desenvolver uma escuta sensível do mundo, 
abrigando a ordem e o caos, o silêncio e o ruído, o movimento
e a pausa, a repetição e a inovação (2005, p. 171).
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No artigo A aprendizagem da atenção na cognição criativa, Virgínia Kastrup 

(2004) assinala os dois aspectos da atenção envolvidos na aprendizagem. “A 

atenção à vida prática está envolvida nas atividades ordinárias da vida cotidiana, 

sendo portanto utilitária. Já a atenção suplementar caracteriza um mergulho na 

duração, sendo evidenciada sobretudo na arte e na filosofia”. E a exemplo de 

Varela, elege a música como um acionador cognitivo privilegiado para mostrar como 

a atenção requerida numa atividade resulta em cognição criativa: 

Por outro lado, o exemplo que é evocado é o da habilidade 
musical. Como em outros momentos da obra de Varela, a
aprendizagem da música é tomada como paradigmática
(Varela, Thompson e Rosch, 2003). Como sublinhamos em 
outra ocasião (Kastrup, 1999) a aprendizagem de tocar um
instrumento revela uma dimensão que ultrapassa aquela de
solução de problemas e de adaptação a um mundo pré-
existente, indicando a invenção recíproca e indissociável de si 
e do mundo, como no caso, do músico e da música (Kastrup,
2004).

Ampliando-se a noção de atenção-conciência (Varela, Thompson, Rosch, 

2003), é importante notar que a prática da arte em geral, pintura, música, poesia, 

são as expressões mais íntimas do sujeito e podem facilitar a observação dos 

estados internos, se orientados nesse sentido. As atividades que coordenam corpo e 

mente, através da observação, possibilitam experimentar estados que fazem emergir 

uma compreensão mais refinada em relação à vida, discernindo o que é belo e bom 

para si e para a coletividade. As atividades que contemplam práticas repetitivas 

operam a distinção dos diferentes estados subjetivos, da ira à mais completa 

beatitude e a esquemas que possibilitam as racionalizações da experiência. Nesse 

sentido, é mais do que cognição: o eu que enlaça o mundo imputa valor na forma de 

bem-benefício e beleza. 

Makiguchi elevou a arte a um acionador cognitivo por excelência, já que ela 

precisa ser experimentada em condições capazes de religar a experiência do mundo 

sensível ao espírito. A repetição das atividades artísticas conduz ao aprimoramento 

que a meditação propõe; uma espécie de estética existencial, em que o eu já não 

reconhece os apegos ilusórios que levam às justificações das más escolhas, que 

Morin chamou de astúcias da razão. Nesse sentido, a arte está mais próxima de 

incorporar a tríade homem-natureza-cultura, à qual se refere Marton particularmente 

à música (2005, p. 169). 
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A filosofia que se liga às atividades desenvolvidas não diz respeito apenas a 

um sistema lógico de compreensão do mundo, são princípios voltados para relações 

que integram o homem e o meio, numa perspectiva ao mesmo tempo local e global. 

Talvez a filosofia necessária para essa integração é aquela de Bérgson (1999), que 

propõe ver a vida do ponto de vista da inocência, sem esquemas teóricos pré-

estabelecidos. É assumir o ponto de vista do cotidiano. Hazel Handerson (2004) 

defende a tese de que uma sociedade voltada para a mudança é aquela cujos 

membros têm uma alta espiritualidade, estabelecendo laços com o cotidiano, com os 

problemas locais, com o fazer e refazer da vida em meio às relações sociais mais 

próximas, mais encarnadas. É assim que se pode fazer alguma coisa efetiva para 

promover a melhoraria das relações humanas e da vida no planeta. Embora pareça 

pouco, esse comprometimento, no entanto, é real, efetivo e se traduz em ações 

individuais em contato com o seu entorno produzindo uma espécie de onda. Essas 

mesmas ações conduzem, se bem orientadas, a uma ampliação da cidadania, isto é, 

uma cidadania cujos atos visam manter o planeta e a convivência pacífica entre os 

homens. Nesse sentido, Anderson afirma que a “identidade individual é aprimorada 

e refinada através de associações complexas e abertas” (1969), construída no jogo 

das interações locais e globais. 

Em vista do que foi dito até agora, o papel da escola, inspirado no método 

makiguchiano e no pensamento complexo, é ser o local onde é possível fazer 

transitar os diversos saberes, os que vêm da experiência em contato com o 

conhecimento acumulado, nas escolas, nas universidades, nos livros, nos centros de 

pesquisas e nos laboratórios. É importante, então, formar um educador no espírito 

de uma democracia cognitiva, que ganha ao incorporar valores e saberes não 

exclusivos à ciência, permitindo uma compreensão melhor da condição humana no 

planeta.

Para uma educação que se vale da tradição, da arte, da filosofia e da ciência, 

o discernimento entre esforço cognitivo e avaliação é de máxima importância. 

Processo cognitivo e processo avaliativo são passíveis de serem aprendidos, desde 

que o educador saiba discernir os momentos em que se dão, levando-se em conta 

as condições singulares do momento do sujeito. Embora cognição e avaliação se 

dêem conjuntamente, é preciso reconhecer que a cognição é um processo que 

realiza a apreensão de um fenômeno, como algo factual, neutro. Para Makiguchi, é 

muito comum o educador não perceber quando a informação é apreendida 
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cognitivamente e quando é necessário avaliar se houve ou não cognição, 

entendimento puro e simples de um fato. A compreensão se dá na avaliação do que 

foi aprendido, quando o educando é capaz de perceber a implicação do fato na sua 

vida e na comunidade. Makiguchi constrói um esquema, para facilitar a distinção de 

tais processos, o que implica reconhecer também a distinção entre verdade e valor. 

Makiguchi nunca fala de conhecimento de forma abstrata. Uma teoria, como 

pura abstração, não tem valor para a vida, ela deve sempre se situar dentro das 

circunstâncias da própria experiência corpórea, em função de boas escolhas que 

podem se referir à simples subsistência, ou a viver satisfatoriamente realizando 

desejos profissionais ou afetivos. Assim, são diferentes os valores para quem vive 

uma vida tradicional, como os índígenas, em relação àqueles que vivem numa 

grande cidade, como São Paulo. A questão repousa em como fazer uma boa 

escolha diante da infinidade de possibilidades que se colocam para o sujeito, 

considerando-se o bem coletivo e o desenvolvimento interior, valores na maioria das 

vezes intangíveis aos olhos do sujeito. A resposta está em compreender, através da 

experiência. a cognição e a avaliação que devem operar a favor do sujeito de forma 

pragmática no cotidiano, e poder julgar desde a coisa simples, como o quê e para 

quê comprar, até o que é bom para a coletividade ou para a formação do caráter de 

alguém.

Os dois processos estão em interação contínua mas, como 
será verificado através de um exame minucioso das atividades
da vida diária, o homem lida com os fenômenos do meio 
ambiente utilizando os três padrões predominantes: proceder a
avaliações após atingir uma cognição completa; tentar 
alcançar a cognição somente depois de avaliações, ou avaliar
as coisas sem nenhuma cognição definida (E.V.C, p. 83) 

O que acontece, na maioria das vezes, é uma confusão, em que a avaliação 

geralmente toma o lugar da cognição, ou se baseia em cognição incorreta.

Compreender algo é simultaneamente fazer o melhor uso da cognição e da 

avaliação de toda experiência: de um lado, está a experiência como atividade 

sensorial ou intelectual e, de outro, a interação como atividade sensual e emocional. 

Para realçar o aspecto complexo dessa interação, é necessário, entretanto, 

acrescentar, agindo de forma complementar, fazendo retroagir uma na outra: 

Não se deve procurar resolver esses desequilíbrios entre 
cognição e avaliação pela simples supressão da avaliação. Se
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cognição e avaliação são os únicos meios de se lidar com o 
mundo exterior, eliminá-los não seria a solução. Ambas devem 
ser utilizadas para a obtenção de um retrato mais completo da 
realidade, com o maior número possível de informações (E.V.C,
p.84).

O ato de ompreender, como um processo que se dá interiormente, não 

significa dever prescindir do que é externo, isto é, das informações do meio 

(condição do ser vivo, como afirma a biologia). “Nossa existência no mundo resiste à 

atitude passiva do espectador, que coloca o que é externo em disputa com o estado 

interior do outro e, efetivamente nega essa realidade interior” (E.V.C, p. 84), diz 

Makiguchi.

No seu tempo, Makiguchi via na amputação do par cognição-avaliação a 

inversão do sentido e objetivo da formação dos homens. De fato, o ideário de libertar 

o homem dos grilhões da tradição, na passagem da Idade Média para a Moderna, 

valorizando um suposta autonomia completa da razão, encaminhou o ensino a 

conceber métodos que maximizam a razão, atrelando a ela a avaliação em seus 

próprios termos. Ou seja, esse procedimento leva a agilizar o mínimo de esforços 

para garantir melhores resultados. Avaliar as ações em termos de bem, benefício e 

beleza para o sujeito e para a vida supõe uma simetria e uma complementariedade 

entre razão e outras dimensões em que se deve pesar as tradições, os costumes e 

as expressões artísticas no jogo de interações das subjetividades na comunidade. 

Na delicada composição de subjetividades que se entrelaçam, o viver é suor, é fala, 

construção de pedra e cal, sonhos, cantos, lágrimas, chuva no telhado, carência 

material. Para perceber a vida há que ser mestre, não apenas e simplesmente 

professor. Formar, nesse paradigma, é ensinar a viver. Munduruku fala a diferença 

entre ser educador e professor, trazendo à pedagogia as lições que vêm da tradição: 

Educar é um ato heróico em qualquer cultura. 
Talvez seja pelo fato de que educar exige que a
pessoa saia um pouco de si e vá ao encontro do
outro; um outro desconhecido; um outro anônimo;
um outro que me questiona; um outro que me
confronta com meus próprios fantasmas, meus
próprios medos, minha própria insegurança. 
Talvez seja pelo fato de que educar exige
sacrifício, exige renúncia de si, exige abandono,
exige fé, exige um salto no escuro. 
Talvez por isso seja algo para poucos 
Seja para pessoas que acreditam nas outras
pessoas.
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Seja para pessoas que não se acomodaram
diante da mesmice que a sociedade pede todos
os dias. 
Talvez por isso seja mais fácil encontrar
professores que educadores. 
Professores são donos do conhecimento. 
Educadores são mediadores. 
Professores são profissionais do ensino. 
Educadores fazem do ensino um estímulo para
seu crescimento pessoal. 
Professores usam a palavra como instrumento. 
Educadores usam o silêncio. 
Professores batem as mãos na mesa. 
Educadores batem o pé no chão. 
Professores são muitos, 
Educadores são Um. 
(2005, p. 13, 14) 

No tocante à formação escolar, está cada vez mais claro que não se trata de 

desenvolvimento de novas técnicas para maximizar os processos cognitivos de 

aprendizagem (exaustivamente estudados e desenvolvidos até hoje). Makiguchi 

também percebe que a profissionalização do professor nas sociedades modernas 

baseia-se na remuneração como troca por serviços prestados, levando à 

formalização e padronização das relações entre alunos e professores com base no 

mercado de trabalho. Ao se inserir em tais relações, o professor perde o sentido de 

missão, de ser um farol moral e ético da comunidade.

Uma formação pautada nos valores de mercado está fadada, 

irremediavelmente, a não conceber um objetivo maior pelo qual uma sociedade se 

mobiliza e se empenha em educar os seus membros. Os valores que impelem 

alguém a competir no mercado, para obter aquilo que confere o status de um 

“vencedor” na sociedade, como grande consumidor de bens e serviços, jamais serão 

obtidos numa relação educacional, por força de sua própria natureza. O meio de 

troca não é o dinheiro, é conhecimento que se constrói nas relações interpessoais. É 

por isso que as escolas que têm como objetivo oferecer um serviço de maneira 

formal e impessoal, restritamente dentro das leis do mercado, são mal-sucedidas.

Um professor, no sentido de criador de valor, jamais se sentirá desmotivado, 

mesmo que não tenha um grande salário. Isso não quer dizer que ele não deva ser 

bem remunerado: há de ser, conforme o desenvolvimento da comunidade onde vive 

e desenvolve suas atividades. O “ensino é, em última instância, uma proposição 

moral” (E.V.C., p. 139). Para Makiguchi, há um enorme fosso entre os valores de 

uma sociedade industrial e os valores para a formação do ser humano feliz. 
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Quisesse ou não, Makiguchi acaba apontando a incongruência do modelo 

educacional da sociedade industrial organizada, sob o comando dos Estados 

Nacionais, em relação à pedagogia da criação de valores. Sua reflexão, insistindo 

numa reforma de pensamento segundo valores, inevitavelmente advoga a reforma 

de todo o sistema moderno pautado na formalização e padronização das relações 

sociais.

No século XXI, a situação é ainda mais preocupante. Uma vez padronizada 

pelas políticas nacionais, a educação, agora, é mercadoria. A chamada 

“globalização”, entendida aqui mais propriamente como um processo de 

ocidentalização do mundo, agindo através da política neoliberal, mercantiliza a 

educação. Para Willington Germano (2001), ao se valorizar todos os campos da vida 

social em termos de capital privado, tomando o mercado como modelo e a empresa 

privada como organização perfeita, além de consolidar a competição e as 

desigualdades sociais, amplia a privatização das instituições públicas de educação. 

Agora, é a instrumentalidade, para atender às demandas do mercado, que permeia 

os conteúdos escolares e a linguagem daqueles que elaboram as políticas 

educacionais, como é o caso do Banco Mundial, referindo-se a um “mercado de 

estudantes” incrementado por tais políticas. O “fornecedor de ensino superior” tomou 

o lugar do professor e o estudante é agora “cliente”.

Nesse sentido, Almeida (2002) acrescenta às reflexões sobre o artigo do 

professor A Carta de Porto Alegre, que além de denunciar tal situação, defende o 

caráter público da educação. O documento é uma manifestação oficial da III Cumbre 

Ibero-Americana de Reitores de Universidades Públicas, escrita em 27 de Fevereiro 

de 2002. Além dos reitores, a carta é assinada por diretores de instituições e 

associações de educação, manifestando uma profunda preocupação com relação às 

políticas implementadas pela Organziação Mundial do Comércio (OMC), 

favorecendo a comercialização da educação, equiparando-a a uma mercadoria. 

A tese aqui denfendida opõe-se claramente a este modelo. Torna-se vital 

refletir e propor modelos claramente voltados para objetivos que colocam a vida, a 

felicidade das pessoas e o bem-estar coletivo em primeiro plano. Trata-se, ao 

contrário da política de mercado e clientela educacionais, de privilegiar como centro 

e fim da educação, valores que cultivam e consolidam a solidariedade e tomem a 

experiência de vida para a formação de uma comunidade humana real.
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A força da vida subjaz subterrânea aos ditames da ciência, do Estado e do 

mercado. Na época de Makiguchi era essa a realidade que se impunha com força 

em pleno período que antecedia a Segunda Guerra Mundial. A força de sua 

argumentação se dirige a uma educação que objetive a felicidade, e não qualquer 

outro motivo. A preparação para o trabalho deve refletir os anseios mais íntimos do 

sujeito e da comunidade onde vive, despertos desde cedo na interação entre sujeito 

e seu meio imediato. Aqui se reforça tais valores e incentiva as ilhas de resistência 

capazes de, por uma propagação quântica, expressão usada por Almeida em seu 

artigo, provocar ondas “que consolidam ideários plurais que oscilam entre a 

pragmática, a estratégia e a reflexão fundamental” (2002). 

A nova pedagogia, essencialmente libertária, requer um despertar do 

educador. Formar educadores com conhecimentos gerais sólidos e sentido social do 

que fazem, sendo capazes de identificar os objetivos da comunidade onde atuam, 

de forma a compreender as necessidades e prioridades locais, passa a ser um 

metaprincípio da pedagogia makiguchiana. O educador nesse novo ideário 

educacional deve ser um coordenador de atividades e não alguém que 

pretensamente impõe seus valores como verdadeiros, como é costume dizer-se do 

professor, cujo principal papel é de conscientizador. Para Makiguchi, a fase atual do 

desenvolvimento humano conduz a uma educação em que o educador orienta os 

alunos:

Os fenômenos naturais e sociais do meio ambiente próximo são 
estudados por observação direta, com textos servindo apenas de
material de referência, como os livros de literatura e gramática
são utilizados para suplementar o conhecimento dos pontos
mais específicos de uma língua já conhecida (E.V.C., p. 123). 

Makiguchi advoga a autonomia do sujeito em organizar e reorganizar as 

informações obtidas diretamente do meio, com o auxílio do conjunto de materiais de 

segunda mão. Isso quer dizer que a informação adquirida é organizada segundo os 

valores do sujeito e da comunidade onde vive. Não é possível nem atribuir, nem 

imputar de fora valores que o sujeito e a comunidade não entendem como úteis ou 

importantes. É preciso, sim, “carregar nas tintas” na formação do sujeito que preza a 

vida em geral, a dignidade humana e o direito à diversidade cultural. A comunidade 

elege quais são as prioridades dadas pelas circunstâncias atuais; quais são os 
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objetivos a serem alcançados como resultados dos esforços conjuntos da família, da 

escola (professores, alunos e funcionários) e de representantes da comunidade.

Muito se tem falado sobre o papel da comunidade para a vida. É preciso 

realizar as práticas comunitárias que implicam em falar, ouvir, experimentar, em 

abrir-se para o outro, aprender a acordar. É necessário também abrir mão de 

interesses pessoais, às vezes em nome de um interesse comum, e a andar mais 

devagar, já que é imperativo decidir e compartilhar responsabilidades nas decisões. 

Como algumas flores de lótus, às vezes faz-se necessário esperar um longo tempo 

para que as condições ideais do meio façam germinar a semente. 

Todo esse conjunto de assertivas, princípios e proposições pode ser 

agregado e articulado na imagem de uma mandala, que representa graficamente a 

formação do sujeito. Esta representação é influenciada pelo gráfico proposto por 

Makiguchi (E.V.C, p. 220) para uma pedagogia de criação de valores, sugerindo 

uma interdisciplinariedade organizada segundo sistemas complementares de 

conhecimento, realçando aspectos naturais e culturais da condição humana. A 

representação aqui proposta insere os sete saberes de Morin, que sintetizam 

questões tratadas por Makiguchi, reatualizadas nesta tese pelas discussões da 

compexidade. Outra inspiração, quanto ao aspecto formal, é a mandala construída 

por Paul Caro (1993) para discutir as relações da ciência com a sociedade, através 

Mandala da Divulgação Científica. A adaptação ao gráfico de Caro facilita a 

representação hologramática do sistema makiguchiano centrada no sujeito.

A Mandala da Pedagogia Complexa é formada pelos quatro portais do 

conhecimento: a tradição, a filosofia, a ciência e a arte. Essas entradas estão 

envolvidas pelo círculo terrestre. Os sete saberes morinianos, representados pelas 

sete pétalas da Flor de Lótus, transitam no espaço interior aos portais. Estas, por 

sua vez, também tocam o círculo comunitário. O triângulo representa o sujeito do 

conhecimento. Cada vértice é um valor do sistema makiguchiano: bem, benefício e 

beleza, cultivados pelo sujeito. Os mesmos vértices tocam o círculo comunitário. No 

interior do triângulo, à maneira de um holograma, insere-se o círculo terrestre, os 

portais, os sete saberes e o círculo comunitário.
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Ensaio sobre a unicidade de mestre e discípulo 

Aquele que move uma montanha começa
                                                por carregar pequenas pedras 
                                                                   Provérbio Chinês 



A metáfora da metáfora: a vida 

Diz uma escritura budista que o inverno nunca tarda em se tornar primavera. 

E que nunca se ouviu dizer que a primavera se tornasse outono. Em outro lugar, 

lemos que a noiva infalivelmente se tornará sogra. A vida ensina que há um fluxo, 

um inevitável ciclo de juventude e velhice, saúde e doença, nascimento e morte. Os 

ciclos são tão inevitáveis quanto cada respiração para manter a vida.

Ao passarmos pelos portais da vida, o conhecimento é compreensão 

encarnada, apreendido pelo corpo, e só se realiza na relação mestre e discípulo, 

quando este, no caminho do ensinamento do mestre, vai além dele, ampliando ainda 

mais os horizontes de seus ensinamentos. 

O filme Primavera, verão, outono, inverno e...primavera, produzido pelo 

diretor sul-coreano Ki-duk Kim, em 2003, evoca, sugere, ilustra, através de imagens, 

a experiência do conhecimento. Por meio da síntese de cada seqüência de mudança 

nos ciclos da natureza, as quatro estações do ano, intercalo 

ensinamento/conhecimento tecido por mim com situações de mudanças que se 

operaram em minha vida pessoal, acadêmica e espiritual. 

Primavera

O portal se abre para o lago. Vêem-se desenhos de homens com físicos 

avantajados, sem camisas e de olhares demoníacos. Ao fundo, através de uma fina 

névoa da manhã, num lugar aprazível, perto da montanha, há uma casa de madeira 

que flutua sobre as águas. Um velho monge acaba de orar e acorda o pequeno 

aprendiz de seis anos. Dentro da casa não há paredes, há apenas portas que 

separam o local de oração, localizado ao centro, dos lugares de dormir, adornados 

por imagens de budas sobre flores de lótus.

O menino acorda, faz a oração da manhã, abre a porta e encontra o monge 

pronto para atravessar o lago. No casco do barco, há um desenho de um buda 

sustentando uma criança em uma de suas mãos sobre uma Flor de Lótus. O velho 

pergunta ao menino o que ele deseja fazer. O pequeno responde querer trabalhar 

com ervas medicinais.

O barco pára na margem do lago. No portal há uma imagem de um homem 

compassivo de feições serenas, ajoelhado sobre uma Flor de Lótus. 
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Do lugar mais alto onde se pode chegar naquele local, o menino coloca-se ao 

lado da escultura de um Buda, onde consegue ver ao longe a casa e os arredores.

Momentos mais tarde, retornam à casa com plantas e ervas. A criança e o 

velho estão entretidos em seus afazeres. Escolhem as ervas medicinais 

identificando as que matam e as que curam através de sutis diferenças no desenho 

das plantas. O velho diz ao menino que, se experimentar sem distinguir as 

diferenças, poderá morrer. 

No dia seguinte, a criança rema até a margem do lago, outra vez. Vê-se o 

menino às gargalhadas, amarrando uma pedra a um peixe, a um sapo e a uma 

cobra, em uma fonte em meio às pedras, imobilizando-os. O velho assiste a tudo de 

longe, sem interferir. À noite, enquanto a criança dorme, o mestre também amarra 

uma pedra em sua cintura. Ao acordar, chorando, o garoto dirige-se ao mestre: 

– Mestre, tem uma pedra nas minhas costas. Por favor, tire-a daqui. 

– Ela incomoda? 

– Sim, mestre. 

– Não fez a mesma coisa com o peixe? 

– Sim, mestre 

– Não fez a mesma coisa com o sapo? 

– Sim, mestre. 

– Não fez a mesma coisa com a cobra? 

– Sim, mestre. 

– Levante-se! Ande um pouco por aí. 

– Não consigo andar, a pedra é muito pesada. 

– Como acha que o peixe, a cobra e o sapo agüentaram? 

– Foi errado o que fiz. 

– Vá procurar os animais e os liberte das pedras, daí, eu o libertarei também. 

Mas se um deles, peixe, sapo ou cobra, estiver morto, carregará a pedra para 

sempre em seu coração. 

O menino volta para o lugar onde amarrara os animais. Encontra o peixe sem 

vida no mesmo lugar onde o havia deixado. Não oferecendo muita resistência, nem 

luta àquela situação imobilizante, deixou-se morrer. O sapo ainda se debatia, 

procurando se desvencilhar do obstáculo. O menino solta-o da pedra e, 

imediatamente, volta a nadar com vigor. A cobra é encontrada ensangüentada. 
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Lutando para se libertar do barbante, havia se debatido até morrer. O menino chora 

ao perceber o sofrimento causado à cobra. 

Na filosofia oriental, a presença do mestre é fundamental. Aprender a olhar de 

longe, ver o conjunto e a contextualizar é facilitada pela sua presença. A experiência 

também é mestre da vida; ensina que nos limites do eu há sempre um outro. Por 

evocação, o meu próprio drama se revela através de minha experiência e do 

conhecimento adquirido. 

As idéias e a vida 

Uma idéia pode surgir de um sonho. Vagar indefinidamente até que ache um suporte 

que lhe dê alguma substância, contorno, direção. Tudo parece começar no mundo 

das idéias. Um dia, talvez, possa encontrar alguma consistência tornando-se um 

projeto de vida, talvez de trabalho ou até mesmo de relacionamento. Mas a 

realidade, muitas vezes, parece ser desnecessária. As idéias podem adquirir vida 

própria, tornando-se espectros e fantasmas, tornam-se desencarnadas. Esse é o 

modo comum de pensar, viver e de fazer ciência de uma pessoa bem ajustada ao 

modo ocidental de viver e de conceber a vida. Uma idéia geral, uma teoria, um 

conceito, encontram vida nos jogos da razão, nos debates estéreis sobre a validade 

ou não de esquemas puramente racionais, mesmo que haja o chamado campo 

empírico onde muitas vezes as idéias sobrepõem-se à realidade.

Aprendi assim. Toda criação, qualquer que fosse ela, parecia ser uma 

concessão divina, um sopro de algum lugar oculto e misterioso, um dom dos eleitos 

por Deus. Também foi assim com os sentimentos. Uma formação cristã e uma visão 

ocidental da vida tinham-me preparado para separar muito bem as coisas do mundo, 

do mundo das idéias: o trabalho do lazer, o amor do prazer, o corpo do espírito, a 

idéia da realidade, o sublime do mundano, o pecado da graça, a culpa do perdão, 

imputando às coisas do espírito uma magnitude muito maior do que as do homem, 

como se este fosse uma expressão amesquinhada de Deus. As idéias, concebidas 

assim, são divinas porque são eternas, enquanto a vida, em seu refazer monótono, 

pertence ao domínio do puro desejo.

Aos dezesseis anos, li Sidharta, de Hermann Hesse. Falava sobre uma 

pessoa que tinha como meta ser sábia em seus próprios termos. O que parecia 

impossível. Uma vez que dependia exclusivamente dele mesmo, elevando-se mais 
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alto ao compreender a vida a partir de sua própria vida. Como poderia ser isto? Um 

enigma. Aquela separação entre divino e profano tinha operado em mim uma tal 

cisão que parecia irremediável, olhando agora para trás. É dessa forma que agem 

as cosmovisões, têm que atingir a vida no seu âmago, o inconsciente, para moldar 

comportamentos, atitudes, pensamentos e ações, mesmo que os princípios que lhe 

dêem alguma direção expressem oposições irreconciliáveis, como fazia comigo, 

desde a infância, o apartheid epistemológico sob o qual a vida adquiria um sentido 

para mim. 

Sempre fui autoditada em matéria de filosofia. Por curiosidade, procurei 

outros livros a respeito do budismo. Encontrei alguns quebra-cabeças Zen, 

verdadeiros enigmas que expunham uma certa unidade contraditória em tudo. Pelo 

menos isso eu conseguia entender. Mais tarde, ao ler a filosofia ocidental, vi alguma 

semelhança entre aquelas ‘pegadinhas’ budistas e as idéias de Heráclito sobre uma 

filosofia da fugacidade, da precariedade e da transitoriedade da vida.

A vida seguia o seu curso, sendo eu o que me haviam ensinado a família, a 

religião e a escola. A escolha entre uma carreira na área de exatas, humanas ou 

biológicas era conivente com aquele princípio indecifrável e indefinível do dom 

divino. Afinal, para que nasci? Qual é o meu dom inato? E se não souber, se nunca 

me for revelado? Entre a medicina, mais particularmente a psiquiatria, o jornalismo e 

a faculdade de Ciências Sociais, essa última parecia responder questões 

importantes para uma jovem da minha época, vivendo os últimos anos da ditadura 

militar num país de terceiro mundo e numa cidade tão grande que era quase 

impossível ver o horizonte. A uma paisagem limitante, limitei a minha escolha a um 

clichê (talvez por sugestão ou porque o espaço da mente se construa em analogia 

ao espaço de onde se vive): para me opor aos militares no poder tinha que parecer 

uma pessoa de esquerda, freqüentar os mesmos lugares, vestir-me e pensar como 

uma.

A ciência política introduziu-me na filosofia do ocidente, num movimento cujo 

curso seguia o caminho da Grécia, passava por Roma, Idade Média, e entrava pela 

época moderna e contemporânea. Essa linha reflexiva ensinou que havia um sujeito 

e um objeto do conhecimento. A  própria  afirmação de  uma  dualidade  (sujeito e 

objeto)  já  denunciava uma separação, de algo que antes fora uno, declarada ou 

não pelos diversos filósofos. Talvez  seja  isso  o  que  a Ideologia Alemã  e  as 

teses de  Feuebach,  de Marx  me  encantaram. Partindo  de  uma  filosofia 
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materialista, ele reivindica uma unidade primeira e fundamental entre homem e a 

natureza que transforma criando valor, e que uma civilização determinada dividiu, 

espoliou, tornou-a estranha, alienou-a. Além de Marx, nenhuma referência profunda 

e mais sistemática se faz à filosofia oriental, no que diz respeito a essa unidade 

fundamental do homem e da vida.

Enfim, quando terminei o curso, tinha aprendido a delimitar bem o objeto das 

Ciências Sociais, para permanecer no seu círculo como uma socióloga bem 

pensante, sob pena de desmoralizar a cientificidade da disciplina. Afinal, a fatia dela 

se encontra em algum lugar onde seja possível fazer o impossível, isolar-se as 

relações humanas como em uma experiência de laboratório, testando variáveis para 

determinar uma única causa para fenômenos sociais complexos, dado o grau de 

complexidade do desenvolvimento do próprio homem e das formas de organizar a 

vida humana. Li o Paradigma perdido, de Edgar Morin, no primeiro ano de 

faculdade. Uma visão abrangente sobre o homem e a vida. Mas aderi à maneira de 

construir hipóteses para os “experimentos acadêmicos” que visam comprovar a 

validade das afirmações a respeito de problemas sociais, mais por uma questão de 

espírito de grupo do que por ser partidária de uma visão convencional. 

Caiu o muro de Berlim em 1989 e, com ele, o velho sonho da esquerda, que 

os jovens do meu tempo haviam defendido com tanto vigor. Alguns deles morreram 

nos anos de chumbo da “República de Coturno”. Jamais havia passado pela cabeça 

de sonhadores, como eu, que o fracasso do socialismo estava justamente em 

acreditar que uma concepção sem vida da sociedade tomara lugar da própria vida, 

enquanto ela, à revelia, acontecia. Por mais que se fale em socialismo real, em 

contraposição a uma espécie de “fraude”, como teria sido a URSS, uma sociedade 

socialista e sua bem aventurança, há de ser real. Como é possível falar de 

socialismo real se não se sabe o que ele seja, já que se nega que ele tenha um dia 

existido? Talvez os totalitarismos no século XX tenham sido o auge de um surto 

esquizofrênico. Acreditava-se, talvez, que era possível viver desconectado da vida, 

de sua riqueza sempre impertinente e relutante a reduções racionais.

O menino do filme escolhe as ervas recorrendo à observação do que lhe é 

dado. O mestre adverte que há um saber sobre ela. Com certeza, alguém deve ter 

morrido ao experimental a erva. E quanto a nós? É a experiência quem diz o que 

devemos renunciar ou abraçar. Se assim for, podemos dizer que não nos convém 
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nenhuma forma de totalitarismo, nem autoritarismo. Os massacres do século XX 

dizem que devemos escolher a vida, sempre, no fluxo onde ela mesma finda. 

Com os suspiros de uma ideologia falida, depois de um casamento acabado e 

a sensação de morte que toda perda provoca, mudei-me para Natal, sem 

concepções, sem ideologias, nem fantasias. Assim, comecei a escrever sobre a 

nova vida: largos horizontes, dunas, contos, sotaques, mar, céu aberto, cordéis, o 

sertão e o modo de ser do sertanejo. O espaço largo de uma cidade extensa, com 

uma população ainda pequena para uma capital, abriu também o horizonte 

cognitivo. Respirava mais e melhor, pensava e escrevia mais e melhor. Conheci, na 

cidade, o budismo e a filosofia do Ichinen Sanzen através da Soka Gakkai, uma 

ONG ativa que promove a educação, paz e cultura, defendendo uma reforma radical 

do homem.

Aprendi a filosofia dos Três mil mundos num só instante da vida, o Ichinen 

Sanzen! Três mil mundos latentes e possíveis para o sujeito, pois é a partir dele que 

a vida acontece, se efetiva, torna-se real, concreta, verossímil. A filosofia oriental, 

então, finalmente, começava a fazer sentido para mim, visto que em minha memória 

ela parecia algo hermético e misterioso. Abria-se uma nova epistemologia na qual a 

relação sujeito e objeto era traduzida como dois mas não-dois, Esho funi, dois em 

aparência, mas não em essência. Comecei a pensar nos erros e ilusões de 

esquemas resultantes dos modelos mentais que separam sujeito e o ambiente. Num 

mundo à beira do abismo, pelo perigo de extinção da própria vida, essa visão me 

parecia necessária, reorganizadora. 

Vejo, hoje, com maior clareza, que a confluência do novo meio, de idéias e 

crenças reorganizaram o repertório de que dispunha até aquele momento. A um 

novo espaço corresponde alterar as formas de viver e conviver. O espaço é 

resultante dos acordos sociais e eu me colocara nessa nova perspectiva. O fato de 

ser, de certa forma, uma forasteira em Natal, possibilitou pensar em termos do outro 

e do diferente de mim. E os princípios da nova filosofia deram-se os liames que 

ligavam o emaranhado da vida, de minha própria vida, que se refazia em outros 

termos.

Nem por isso, o mestrado, iniciado na Unicamp e concluído em Natal, 

encontrou um ambiente adequado a essa nova compreensão. Na concepção 

budista, o homem altera o ambiente em que vive de forma radical, porque é parte 

integrante de um todo que se irmana, não apenas idealmente, mas em sua dinâmica 
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bio-físico-químico-cognitiva. Bem longe da explicação da sociologia do 

desenvolvimento, a cosmovisão a qual começava a incorporar reconhece a 

unicidade do homem com o meio onde habita e do qual é parte. 

Troquei, então, Oliveira Vianna, “objeto de estudo” na Unicamp, por um autor 

sertanejo, para falar de uma sociologia que nasce da vida: Eloy de Souza. Talvez, 

por força do sistema budista, partilhasse com aquele autor uma recusa às sínteses 

que emergiam de sua observação dos costumes sertanejos. Acreditava na 

impossibilidade da sociologia constituir-se num domínio puro, científico, em que o 

objeto deve mostrar um brilho autônomo, independente do mundo onde o dito 

“objeto” habita e da história de vida de quem o observa. Eloy de Souza era um 

escritor negro muito talentoso, irmão da poeta Auta de Souza e de Henrique 

Castriciano, ilustre intelectual do Rio Grande do Norte. Para o escritor sertanejo, o 

conhecimento importante é aquele que nasce dos costumes, do viver, e a eles 

retorna. Minha sociologia sertaneja, talvez, não tenha sido bem compreendida pela 

sociologia convencional. 

Em vista disso, a decisão de mudar para a área de Educação foi imperiosa, já 

que as disciplinas das Ciências Sociais pareciam enclausuradas em seus antigos 

domínios. Para mudar é preciso abrir a perspectiva, ter a coragem de incorporar a 

tarefa de responder às questões vitais para o homem e o meio, assimilando novos 

conhecimentos. É preciso ter uma atitude sincrética, híbrida, abrir-se 

epistemologicamente. Mais uma vez, é o budismo que configura o meu campo de 

sentido. As comunidades budistas da SGI, tradicionalmente chamadas de Sangha,

me impressionavam por sua organicidade. As pessoas se aproximam porque têm 

algo que as irmana. Os pequenos grupos vão se juntando. Por causa dessa 

afinidade, e proximidade de vida (geralmente uma comunidade diz respeito a um 

bairro), cada pessoa pode ver na outra aquilo que em si ama ou odeia, exercitando, 

disciplinando-se, concentrando-se para observar a própria mente através do mantra 

nam myoho rengue kyo. Por causa desse exercício diário, percebemos que não 

somos tão diferentes uns dos outros e, mesmo assim, cada um é singular, único.

O princípio de unicidade do homem e do meio tinha me esclarecido questões 

sociais, políticas, ambientais e pessoais muito importantes. Era uma compreensão 

incorporada, pois os princípios dirigem-se para a vida cotidiana, para explicá-la e 

fundamentá-la em torno da unicidade de pessoa e ambiente. Esse princípio está 

contido em outro, Ichinen Sanzen, associando os estados de vida (que vão do 
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inferno à budicidade) aos mundos possíveis (dos cinco componentes, dos seres 

vivos e do ambiente) e aos fatores de individuação de cada ser. Esses três mil 

mundos pairam sobre cada um de nós. São destinos possíveis, todos eles reais. Sua 

realização ou não depende das escolhas que fazemos. A variedade das escolhas 

leva em conta a limitação contingente do ser. As escolhas dependem de 

determinações de caráter bio-sócio-cultural. 

As crises levam a escolhas, às oportunidades. No meu caso, a crise 

acadêmica era o prolongamento e desfecho de uma crise pessoal. Já não conseguia 

mais compartilhar uma visão apartada do homem, da sociedade e do lugar onde 

vive. Viver, a exemplo das comunidades budistas, passava a ser um ato de 

comunhão com o mundo. 

Nenhuma idéia realmente existe se não puder se traduzir em um viver 

cotidiano. A partitura não é nada se alguém não a executar, se não se tornar música. 

Um cálculo não é importante se não vier acompanhado por um valor real, como 

contar o troco, ou construir um prédio. Um princípio religioso ou filosófico não pode 

ter valor intrínseco; só passa a tê-lo à medida que sejam capazes de orientar a ação 

das pessoas em termos de benefícío-bem-beleza, valores pragmáticos, sempre 

trabalhados do interior para o exterior de um sujeito que os apreende a partir de sua 

experiência. A vida é conhecimento que nasce da experiência. 

Makiguchi tornou-se meu mestre quando a experiência de viver, de organizar, 

resolver problemas humanos, sofrer, e buscar o sentido do sofrimento para a vida 

passou a ser uma realidade constante, persistente, um drama pessoal em meio à 

vida. Assim, comecei a ler e a me interessar pelo sistema de criação de valores de 

Makiguchi que permeia as comunidades budistas. Observei que não havia uma 

metodologia nesse sistema, um jeito certo, uma forma padrão de fazer as coisas, 

mas um método de pensar encarnado pela experiência, pelos caminhos da vida que 

se fazem e refazem em função apenas do que meus atos e pensamentos 

constróem.

As comunidades se organizam segundo princípios de vida, no tripé do bem-

benefício-beleza, numa lógica que escapa aos moldes da sociedade industrial e 

informacional, pautados no consumismo e imediatismo das relações humanas. Não 

existe crescimento pessoal sem o crescimento do todo. Nessa visão, o um se 

comunga com o cosmo. Uma percepção semelhante à de Edgar Morin: estamos 
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todos perdidos na aventura humana sobre a Terra. Mas com uma ressalva: também 

estamos todos salvos porque a aventura é comum.

O budismo procura responder à questão da salvação humana tratando do 

sofrimento. O viver, as mudanças que ocorrem incessantemente durante a vida 

implicam em dor. O problema para o homem é ter consciência dessa dor e desse 

sofrimento. Como compreender isso? É comum que as circunstâncias da vida se 

imponham a nós. Parece que estamos sempre à mercê das vicissitudes, das 

circunstâncias da vida, e que os obstáculos e dificuldades se traduzem em dores 

impostas de fora para dentro. As vicissitudes da vida são como as pedras do filme. 

Depende da forma como as encaramos, como algo imposto de fora para dentro ou 

como algo que diz respeito às ações que imprimimos no mundo de tal forma que 

perdemos o controle sobre elas. Em que sentido aprendemos com os erros? 

Aprendemos a não repeti-los, e isso é tudo? Ou os erros falam mais, nos dizem 

quem somos? Se é assim, se nos falam coisas importantes, não há erro, no sentido 

de transgressão pura e simples de regras morais. Eles falam como nos 

desenvolvemos, mesmo em vista de ocorrências negativas; como fazer do pior, o 

melhor para a vida. Podemos extrair do sofrimento, do erro, do ruído, da experiência 

negativa valores que ensinam a viver de forma positiva. 

A filosofia que eu incorporava, através da relação de mestre e discípulo, abria 

meus horizontes. Como o garoto no alto de uma escultura, eu conseguia enxergar o 

todo onde estava inserida.

As perguntas pessoais e acadêmicas, que afinal formavam uma unidade em 

mim, transpunham as fronteiras da subjetividade pura e simples e, relacionadas à 

coletividade científica, tornavam-se a minha história no caminho do mestre. Por meio 

da vida e obra de Tsunessaburo Makiguchi, refazia a minha própria vida. 

Verão

O portal se abre novamente. 

Um jovem de dezessete anos rema até a margem do lago, passa pelo portal e 

dirige-se à fonte de água junto a rochas e pedras. Observa, ali, duas cobras 

entrelaçadas fazendo sexo. Sobe até os ombros do buda de pedra e de lá pode ver, 

ainda distante, a chegada de visitantes caminhando em direção ao portal. Encontra-

se com duas mulheres, mãe e filha, e  as  cumprimenta. A  moça  está muito 
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doente. No barco, remando de volta para a casa, o rapaz a conforta dizendo que em 

breve estará tão forte como uma grande e frondosa árvore plantada na entrada do 

lago. O mestre diz à mãe que o espírito da filha está doente, precisa reencontrar o 

equilíbrio para ter de volta a saúde do corpo. 

Mais tarde, o jovem corre para proteger a doente, colocando uma bacia sobre 

a sua cabeça, enquanto a chuva cai, e o olhar febril da moça vaga perdido no lago. 

Os olhares dos jovens se encontram e algum sentimento parece surgir naquele 

momento. Envergonhado, o rapaz abaixa os olhos. Momentos depois, ele a 

surpreende tirando a roupa dentro da casa e sente-se perturbado com o que vê. Em 

seguida, a moça aparece sentada numa das duas estatuetas em formato de tigre, 

colocadas em frente à porta de entrada da casa. O discípulo chama a sua atenção, 

dizendo que não era permitido sentar ali e, se o mestre a visse, ficaria muito 

zangado.

A moça entra na casa e começa a orar, mas dorme em frente ao oratório. O 

rapaz a encontra e a cobre com uma manta. Ao ver o corpo feminino delineando-se 

sob o cobertor, o jovem monge sente um desejo incontrolável e tenta acariciá-lo. A 

moça acorda e lhe dá um tapa no rosto. O jovem corre com sofreguidão para o 

oratório e começa a orar desesperado. Ela olha penalizada a sua aflição e acaricia-

lhe o rosto, quando é interrompida pela entrada do mestre que pergunta porque 

estava orando fora do horário costumeiro. 

Nos dias que se seguem, a moça e o rapaz passeiam pelos arredores, 

brincam, se divertem e se insinuam um ao outro. A visitante parece recobrar cada 

vez mais a saúde, enquanto o jovem monge enlouquece de desejo por ela. 

Acometido por um impulso cego, toma a moça nos braços, joga-a no lago, leva-a 

para o barco e a conduz até a margem. Totalmente possuído pela paixão, leva-a 

para as pedras onde homem e mulher fazem sexo pela primeira vez. Apaziguados 

pela satisfação sexual, deixam-se ficar ali por alguns momentos entre pés e mãos 

entrelaçados.

Durante a noite, o rapaz observa a moça ainda acordada do outro lado da 

casa, ao lado da sala de orações. Levanta-se com vagar para chegar até ela e 

percebe que não é conveniente abrir a porta. Resolve apenas passar pelas paredes 

invisíveis, violando a regra de sempre passar pela porta. No dia seguinte, o rapaz 

ajeita a escultura interditada pelo mestre para a moça sentar, violando outra regra. 
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Os jovens fazem sexo dentro do barco durante toda a madrugada. 

Adormecem sem perceber que o dia estava amanhecendo. O mestre acorda e, 

pacientemente, dirige-se ao barco. Auxiliado por um galo amarrado com uma corda, 

lança-o para dentro do barco, arrastando-o até a casa e retira o tampão do barco 

para afundá-lo. O rapaz e a moça acordam assustados, flagrados pelo mestre.

O mestre acha natural o que acontecera. Por causa disso, a moça recuperara 

a saúde. Mas o desejo leva à posse e a matar. A visitante precisa partir. 

O rapaz assiste à partida da moça com intensa dor e sofrimento. 

De madrugada, enquanto o velho monge parecia estar dormindo, o discípulo 

parte. O mestre levanta-se. O discípulo rema. O velho monge começa as orações do 

dia.

O verão enreda corpo e espírito nas tramas da natureza e cultura. 

Natureza e cultura 

A Psicanálise do fogo de Bachelard foi um livro marcante para mim por duas 

razões. A primeira, porque o autor de O novo conhecimento científico revela que o 

conhecimento se nutre da matéria. Recobra os nexos do conhecimento com a 

natureza, ao investigar a invenção do fogo a partir de premissas não científicas para 

fazer uma psicanálise do espírito científico. Fogo inventado, análogo ao fogo interno, 

ao fogo do desejo, do instinto. A fricção da madeira cria o fogo, como fenômeno 

cultural, por imitação à fricção sexual, ao fogo sexual. Uma origem distante é 

reconstituída no sentido de mostrar e afirmar que é sempre a matéria que conhece. 

Não é tão simples recobrar esse elo perdido. Sempre somos colocados de 

frente a uma natureza que negamos de diversas formas. As necessidades vitais nos 

lembram a indesejável certeza de que somos um corpo: vivemos sob a realidade da 

matéria. O espírito divinizado, alijado do corpo, compreende as coisas do mundo 

sensível como dejetos, excrementos do divino. Invertamos as coisas. Se o espírito 

visse o corpo como qualquer ser e coisa do universo, como suportaria o desconforto 

desesperado: de que não há nada que sobreviva a ele? A vida só é possível num 

corpo que a sente. 

É justamente essa certeza ressentida que a consciência apreende como a 

consciência da morte. Morin, em o Paradigma perdido, propõe que essa consciência 

inaugura a cultura. Como a morte comum, natural, igual a qualquer outra morte na 
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natureza, é insuportável, a esperança, no sentido, de redenção da morte, deve 

aparecer para que a morte individual se justifique frente à imortalidade da espécie. 

Na verdade, o que emerge da consciência da morte é a compreensão de um eu que 

é matéria, que finda. Para continuar vivendo, é preciso, então, transpassar, 

transcender a certeza irrevogável da morte. A sua consciência funda a cultura 

duplicando, pelo imaginário, a dimensão corporal, natural, instintiva. A cultura 

compara-se, assim, a uma fênix que ressurge vitoriosa desse drama antropológico. 

Faz-se ciência, assim como filosofia, arte e religião para preencher o vazio 

existencial e, de uma certa forma, tapear a morte, enquanto se ganha tempo para 

superá-la em definitivo, em algum lugar aquém ou além. É preciso vencê-la saindo 

do domínio da desordem, do simples fluir, da natureza desenfreada, construindo 

portais. Ao passar por ele, estamos confirmando a cultura, suas regras, suas 

interdições, o consolo de uma outra imortalidade. Mesmo que não haja nada que se 

interponha entre mim e o mundo, devo realizar minha humanidade, impondo-me 

portais, como a casa sem paredes do filme. Ser homem é viver como humano. À 

revelia de qualquer esperança, é na sobrevivência da espécie, física e 

espiritualmente, através dos portais da cultura, que o homem realiza aquilo que para 

indivíduo é impossível, a imortalidade. 

O corpo natural, instintivo, o corpo nu, tende a desaparecer. Sua satisfação às 

escondidas deve permanecer entre quatro paredes, sob pena de se negar a 

humanidade conquistada. Sobrevive o corpo cultural, expressão artística, envolto em 

valores estéticos, como na dança ou nos jogos. A reconquista do corpo como 

conhecimento sensível é ontológica. Somos um corpo e não sabemos sê-lo. 

Talvez por isso seja tão difícil falar claramente sobre essa contradição 

perceptiva. Somos um corpo! Às vezes nos admiramos. Um esquecimento ligado ao 

pecado que as religiões históricas instituíram. O corpo vil, o corpo que queima de 

desejo, o corpo que transgride deve, pois, ser contido, legislado, legalizado, 

higienizado, disciplinado. Não me refiro à disciplina do corpo que integra e religa, 

mas à disciplina que reduz, que fragmenta. Aprendemos a ser disciplinados: a moral 

vitoriana nos conduziu durante séculos às fábricas e às guerras.

Lembro-me perfeitamente de como fui educada pela família e pela escola a 

encarar o sexo e o desejo como coisas sujas. O sexo era aceito exclusivamente por 

sua função procriadora. Minha geração aprendeu a ter pudor do próprio corpo, mas 

também transgrediu as paredes, quebrando os tabus da virgindade e do sexo-
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procriação. É interessante como essa moral, ao instituir o sexo dessa forma, 

reafirma a natureza que tenta negar.

O que é o plenamente humano? A espiritualidade que nega a vida? O 

problema fundamental envolvido nessa questão é a idéia de posse do corpo das 

pessoas. Possuímos algo? Se, a rigor, não possuímos nem o nosso próprio corpo, 

uma vez que nosso destino é fazer parte do ciclo de vida e alimentar a terra, como 

podemos possuir algo ou alguém? No entanto, ainda permanece a questão de que 

precisamos de comida, abrigo, sexo para manter e poder ser humano em suas 

expressões mais elevadas. 

É a regulamentação do sexo através do tabu do incesto que impõe o 

casamento exogâmico, organiza a sociedade em torno do intercâmbio sexual entre 

pessoas diferentes. Todos vivem individualmente o drama que se coloca para o 

homem em geral. Viver o desregramento, saciar o desejo, transgredir a regra? Viver 

sob as leis sem opor resistência? Embora sejamos natureza e cultura ao mesmo 

tempo, nossa singularidade é o que resulta dessa contradição fundamental, a 

criação constante de valores sejam materiais, subjetivos ou coletivos. É 

impressionante como Makiguchi compreendeu isso num tempo em que a literatura a 

respeito era tão escassa. Para ele, o homem cria valores diante das questões 

fundamentais da vida, ligadas às condições materiais da existência, ao bem geral e 

ao belo. 

Foi em meio a essa consciência da relação indissolúvel entre natureza e 

cultura que fui tecendo as linhas que me levaram para os estudos doutorais. O 

projeto de doutorado começou a tomar forma em torno do sistema de criação de 

valores. O professor Dayle Bethel havia escrito um livro sobre a vida e a obra de 

Makiguchi. Entrei em contato com o professor no Havaí. O livro e suas orientações 

me conduziam a pensar a influência da cosmovisão budista e as propostas do 

educador. Seu convite para estudar na Universidade Internacional em Honolulu me 

impossibilitaria pesquisar essa relação, já que o programa de pós-graduação 

procurava projetos voltados para o assessoramento das learning communities.

Os princípios de Esho funi e Ichinen Sanzen estavam implícitos em sua obras. 

Saber é saber um corpo como organismo físico-químico que interage com o meio, 

que sofre os efeitos dessas interações, como a fome, o desejo, numa 

experimentação sempre presente. A contradição entre natureza e cultura é 

compreendida em termos de cognição e avaliação da experiência. A cognição 
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humana é um processo neuro-cerebral, refinado no homem, enquanto a avaliação 

diz respeito à criação de valores que se constituem na cultura. 

Em 2003, Alvamar Queiroz, ao ler meus rascunhos, sugeriu que participasse 

das reuniões do GRECOM - Grupo de Estudos da Complexidade. As teorias da 

complexidade que inspiram e alimentam os projetos do grupo têm uma enorme 

confluência com as propostas de Makiguchi. Mais ainda, é possível identificar nos 

autores que compõem o universo da complexidade reflexões que permitem uma 

analogia aos princípios budistas. A proposta de reforma de pensamento que enlace 

o sujeito ao objeto do conhecimento, defendida por Edgar Morin, é o centro da 

proposta educacional de Makiguchi. 

Idealizei o projeto tomando como base três livros do autor, A Human

Geography of Human Life (1903), Educação para uma Vida Criativa (1930) e 

Philosophy of Value (1931). Não conhecia apenas o terceiro. Ele era, entretanto, 

fundamental para mim, uma vez que ali Makiguchi discorreu sobre a relação entre 

cognição e avaliação da experiência associada aos princípios budistas. No meu 

entendimento, o budismo alinhavara idéias difusas ligadas à verdade e ao valor, 

discussão importante na filosofia ocidental, que o educador levara a vida para 

compreender. Um ano mais tarde, em dezembro de 2003, quando já estava fazendo 

o doutorado, Richard Betnay, amigo e companheiro de vida, veio de Londres com 

um presente. Sem saber sobre o meu projeto, ele havia me trazido Philosophy of 

Value, publicado em 1964, ano de seu aniversário.

Para minha orientadora e parceira de trabalho Maria da Conceição Almeida, 

conhecer é viver, conviver. Não podia ser mais providencial. Os princípios de 

religação de saberes da tradição, da filosofia, da arte e da ciência são encarnados 

pela convivência diária e através do compromisso de pessoas que formam uma 

comunidade de vida, porque acreditam numa forma de fazer ciência que é próxima, 

vivencial, presencial. 

Outono

Ouve-se o ranger do portal se abrindo. A folhas secas pendem da árvore. O 

velho monge, auxiliado por um bastão, carrega o corpo cansado. Entra no barco. 

Rema devagar até a casa. Desenrola um embrulho de jornal e come algo comprado 
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na cidade. Uma foto chama-lhe a atenção. A legenda dizia: “Homem de trinta anos 

foge ao matar a esposa”. 

O mestre entra na casa, costura as antigas roupas do discípulo e começa a 

orar. Aguarda em frente da casa a sua chegada, com paciência.

Um homem maduro de feições atormentadas passa pelo portal desgastado 

pelo tempo. O monge está satisfeito em revê-lo e rema até a margem para trazê-lo 

até a casa. 

– Como você cresceu!, exclamou o velho, convidando-o a entrar no barco. 

Mestre e discípulo, sentados em frente à casa, conversam: 

– E, então, tem tido uma vida feliz até agora? Conte-me o que houve de 

interessante?

O discípulo esconde o rosto amargurado, sem responder às perguntas do 

velho. Depois de alguns momentos, finalmente fala entre amargura e ira: 

– Deixe-me em paz, mestre, não vê que estou sofrendo?

E continua:

– Meu pecado foi amar. Tudo que eu queria era ela. 

– E daí?, pergunta o mestre, parecendo não entender o porquê de tanto 

sofrimento.

– Ela se foi com outro homem! 

– Ah, então é isso! 

– Acha pouco? Ela disse que amava só a mim. – responde o discípulo 

transtornado – Eu não agüentava mais -– descontrola-se, chacoalhando a cabeça. 

– Você já não sabia como é o mundo dos homens? Às vezes temos que nos 

desfazer das coisas de que gostamos. Do que você gosta, os outros também podem 

gostar.

– Mesmo assim, como ela pôde fazer aquilo. Aquela cadela! 

– É tão insuportável assim? 

Furioso, o discípulo responde aos berros:

– É! 

O homem entra na casa, retira de sua mochila uma faca ensangüentada e, 

num acesso de ódio, corre até a porta e esfaqueia furiosamente o sopé, enquanto o 

mestre olha imperturbável para ele. 

No dia seguinte, pela manhã, o discípulo rema até as pedras sob a fonte onde 

costumava ir quando era criança e joga-se no rio chorando e urrando.
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Volta para casa e, em frente ao oratório, escreve alguns caracteres num 

papel. Cobre o rosto com ele e tenta sufocar-se até morrer. Enquanto isso, o mestre 

está escrevendo alguns ensinamentos no chão, fora da casa. Ao ouvir os grunhidos 

estranhos vindos da casa, o mestre entra na sala e bate com a bengala com vigor as 

costas do discípulo: 

– Seu tolo! Seu maluco! 

Em seguida, amarra-o ao teto com uma corda. Sob ela, e na extremidade, 

uma vela queima e, em alguns minutos, rompe a corda. O discípulo cai no chão, 

levanta-se, tosa a cabeça e veste as antigas roupas preparadas pelo mestre antes 

de sua chegada. 

– Embora possa matar facilmente – diz o mestre –, tem a maior dificuldade de 

matar a si mesmo. Grave com a faca todos caracteres escritos no chão e expulse o 

ódio do seu coração. 

Dois policiais atravessam o portal. O velho os recebe e os leva até a casa. O 

discípulo empunha uma faca para os visitantes. No mesmo momento, os policiais 

sacam uma arma e miram o rapaz. 

– Largue a faca, se não eu atiro!, ordena um dos policiais. 

– O que está fazendo? Continue cortando!, ordena o mestre ao discípulo. 

Dirigindo-se aos policiais, o mestre diz que o exercício ajuda a apaziguar a 

mente. O discípulo deve finalizar o trabalho até a manhã do dia seguinte. Sem ter o 

que fazer, os policiais acabam rendendo-se à tranqüilizadora paisagem local. Aos 

poucos, também vão se envolvendo na atividade, ajudando a fazer as tintas e, com 

elas, a cobrir as letras esculpidas pelo discípulo. Pela manhã, os policiais e o 

criminoso estavam apaziguados. 

O velho monge os vê partindo. O barco não se move enquanto o discípulo 

não se vira para ver o mestre pela última vez. 

É um conhecimento vivo, encarnado, incorporado e partilhado que o outono 

sugere.

O conhecimento tecido 

Tecer e enlaçar são palavras caras ao pensamento complexo. Elas lembram 

trama, tecido. Certamente, um furo, uma fenda, o corte de uma das linhas levam ao 
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desmanche do todo. Por outro lado, podemos seguir os caminhos da linha, podemos 

vislumbrar o todo. O termo mais apropriado para falar de complexidade é teia, web

em Inglês. Web lembra relações complexas que escapam ao nosso controle, uma 

vez que, ao empreendermos uma ação, temos por consequência uma corrente de 

outras não previstas.

A teia da complexidade se faz por meio de diversas teorias que desvelam 

aspectos interligados dos fenômenos físicos, químicos, biológicos, sociais e culturais 

que a ciência tradicional, redutora e fragmentada não tem condições de abarcar. É 

um trabalho delicado e supõe tanto ou mais rigor do que o modo tradicional de fazer 

ciência. O que se propõe com isso é abrir os horizontes cognitivos, para que novas 

concepções sobre a vida, o homem, o meio e a ética conduzam a uma visão mais 

integrada de um conhecimento que é vida. 

Edgar Morin realizou em uma de suas obras, Meus Demônios, aquilo que eu 

procurava em minha dissertação de mestrado: mostrar como a obra de um autor 

acontece em meio às contingências de sua vida. Como os arranjos dos vários níveis 

de vida do sujeito interagem de forma tal a conceber a vida como pensa? Que tipo 

de relações estabeleceu ou estabelece com o mundo, gerando compreensões 

originais acerca dele? Os sistemas criativos não são uma regra. Trata-se de saber 

como eles acontecem em alguns autores que oferecem explicações inusitadas sobre 

o mundo.

Acreditando numa estrutura universal de pensamento, tal como Makiguchi, 

pensei que nossas limitações e ousadias intelectuais devem-se mais ao modo como 

vemos o mundo do que em razão apenas de processos físico-químicos, neuro-

cerebrais. A ampliação desses domínios cognitivos depende do enlaçamento do 

sujeito ao mundo em que vive. Compreender que o sujeito cognoscente emerge da 

vida é compreender que conhecer é também avaliar.

A reflexão de Edgar Morin sobre a sua história pessoal, sobre os desafios de 

uma época, sobre os acontecimentos, os afetos e desafetos conduziram-no à 

compreensão da complexidade. Os itinerários intelectuais não são histórias de 

intelectos despojados de vida. A existência cotidiana traça os caminhos, traz 

problemas cujas respostas emergem de condições pessoais e subjetivas e das 

possibilidades dadas pelo ambiente. Para Morin, conhecimento e autoconhecimento, 

retroalimentando-se, são causa e conseqüência um do outro. A compreensão, 

unidade que incorpora cognição e avaliação, diria Makiguchi a Morin, só é possível 
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se conduzirmos conhecimento e autoconhecimento em contato com a vida. Por 

outro lado, todo conhecimento é autoconhecimento do sujeito no mundo. Essa 

complementariedade em Morin e Makiguchi deixa entrever uma pedagogia 

complexa, para um sujeito que se abre para as associações locais e para se inserir 

em um todo maior, propício a pensar as questões universais.

O problema é que estamos limitados pelas divisões, compartimentos, 

fragmentos; introjetamos uma racionalidade moderna que adquire vida através dos 

comportamentos que naturalizam as separações, como o lugar de onde se vive do 

lugar onde se trabalha ou estuda. Como sublinha David Bohm, essa separação se 

processa na mente do sujeito e se prolonga nas suas ações.

Em razão dessa separação, sempre que ouvimos falar a palavra 

conhecimento vêm à mente, instantaneamente, livros, escola, obrigações 

enfadonhas e professores angustiados. Assim é porque estamos falando de um 

conhecimento que nada tem a ver com as pessoas e seu ambiente. Não responde 

às questões relacionadas que ensinam a viver bem e melhor o dia-a-dia. 

Associamos conhecimento a atividades neuro-cerebrais, mentais. Conhecer, então, 

diz respeito a uma atividade isolada. O corpo deve estar passivo e a mente tem que 

se concentrar nos seus domínios. Talvez seja por isso que os cursos voltados para o 

corpo, a educação física ou para a estética, como as artes, se localizem, por vezes, 

nos arredores das universidades.

Também em mim procurei tecer as linhas de um conhecimento impregnado 

de vida. Passei seis meses lendo autores como Ilya Prigogine, Boris Cyrulnik, 

Francisco Varela e Humberto Maturana, Edgar Morin, entre outros. Um duro trabalho 

para compreender como se estrutura o pensamento complexo. No início, minha 

visão estava ainda muito limitada aos princípios budistas de interação do mundo e 

do sujeito. E tal como um mantra, as obsessões cognitivas tinham que adquirir 

significação para a minha vida. A comunidade budista me ensinara a incorporar 

princípios, para encaminhar escolhas reais, por mais insignificantes que 

parecessem. Nosso mestre, Daisaku Ikeda, realizou reflexões e diálogos com 

acadêmicos, artistas e pessoas comuns, que mais tarde tornaram-se livros.

Tais reflexões sempre redundam em algo que deve ter valor para a vida das 

pessoas em seu cotidiano. Vida, um enigma, uma jóia preciosa, por exemplo, é um 

livro complexo. Nele, Ikeda propõe um paralelo entre as várias ciências e o budismo. 

Para que falar de biologia, física, economia? Para dizer, à maneira do budismo, que 
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o conhecimento é vida e, em última instância, responde questões sobre ela. Sem 

vida não há ciência. Para desdobrar minha compreensão de uma situação em 

princípio tautológica – a vida que quer compreender a vida – foi de grande valia o 

poder iluminador da metáfora. As metáforas me deram o meio para compreender 

que o conhecimento científico opera um “tal qual”, um “à maneira de”, mesmo que 

nem todos os cientistas tenham consciência desse processo. Por meio de analogias, 

pude compreender que o importante era conceber um paradigma em minha mente 

que fosse além da religião e da ciência, para propor uma reforma do pensamento e 

contribuir para os problemas e reflexões do grupo ao qual pertenço, 

experimentando-os como propostas vivas, isto é, em ação. 

A proposição do GRECOM é a de fazer, e fazer aqui é uma palavra-chave, 

uma ciência mais humana, comunitária, construindo laços de amizade e 

companheirismo com tudo que isso supõe. Nem tudo são flores, no cotidiano de 

convivência de um grupo que respira as contingências da vida. Nem todos os dias 

estamos bem-humorados, nem todos os textos são bem escritos, nem sempre nossa 

visão está clara, nem sempre compreendemos os assuntos e problemas tratados. E 

é exatamente por considerar os ruídos, que o GRECOM pode refletir e avaliar o 

problema do erro em suas pesquisas e ter um ganho em termos de compreensão 

em relação à condição humana. O que normalmente não aparece num fazer 

científico tradicional, que elimina os focos de contaminação e as impurezas da vida. 

Desse modo, ao não se considerar os erros e enganos, elimina-se o processo, ou 

seja o fazer que implica em tentar, errar e acertar. Não existe caminho, o caminho se 

faz ao caminhar, como afirma o poeta Antônio Machado, tomando-o como um fazer-

se em constante devir, constitui-se como a estratégia para o método complexo. O 

que fazer com o erro? A complexidade propõe que, através desses acertos e 

desacertos, prestemos atenção no sujeito que está a pensar, de que forma pensa e 

para que pensa. O autoconhecimento, então, é imprescindível para uma reforma do 

pensamento.

Quando falo em reforma do pensamento, penso nos pequenos atos que 

levam à sua emergência. Longe de uma louvação sem crítica, reconheço no 

GRECOM o lodo que serve de seiva para alimentar reflexões como as que faço 

nesta tese. Construir laços de solidariedade, assumir a discussão colocada pelos 

diversos trabalhos realizados pelo grupo no Brasil e fora do país; responder 

positivamente a essa nova ética, através de atitudes diárias (fazer um café, guardar 
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o nome do livro que um colega poderia precisar); ter atenção ao entorno e às 

pessoas seguem os fios de um tecido em permante construção. Reconheço no 

GRECOM uma “ilha de resistência” à normatização do pensamento, como quer 

Edgar Morin.

Tanto na comunidade budista como no GRECOM é clara a importância do 

mestre. É preciso retirar os rótulos de coordenadores e professores, para encará-los 

como mestres. O mestre aponta e assume a missão de apontar um caminho 

possível, onde o importante é cultivar valores para uma vida feliz. Talvez no próprio 

Oriente, em que me baseio para falar da relação mestre-discípulo, esteja se 

perdendo tal concepção, dada a imposição de outras práticas que a ocidentalização 

do Oriente provocou. A formação do sujeito vai além das funções ordinárias de uma 

profissão que comumente movem os programas educacionais. Não basta ensinar a 

exercer uma função. O principal é mostrar o valor do trabalho para a vida em geral, 

para a vida em particular e para a comunidade, onde o mundo se faz conhecer nas 

teias das relações daqueles que o partilham. 

O  mestre sabe que uma lição deverá ser repetida quantas vezes forem 

necessárias para criar um outro mestre. Algumas ações, como empreendeu o 

discípulo do filme, geram sempre resultados que vão além dos domínios individuais. 

Outras podem gerar paz, cooperação e solidariedade. Tudo depende das escolhas. 

Inverno

O portal se abre. Ao fundo, vê-se uma paisagem cinza e petrificada pelo frio 

intenso. Um homem de quarenta anos passa pelo portal, une as mãos e reverencia 

o local. Caminhando sobre o lago congelado, detém-se diante da porta, vira-se à 

direita e dirige-se ao barco também congelado, une as mãos novamente em frente 

ao local onde o mestre havia morrido. Anda outra vez em direção à casa, abre a 

porta e avista no chão as roupas que o mestre preparara para o seu retorno. Sobre 

elas, há uma cobra solitária. 

O discípulo encontra sob o oratório um caderno de exercícios corporais. Ao 

lado da fonte congelada que costumava freqüentar, a água jorra sob o gelo, 

anunciando a primavera. Neste cenário, o homem aprimora o corpo a cada dia, a 

ponto de realizar proezas num frio enrijecedor. 
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Uma noite, enquanto fazia as orações, uma mulher, com o rosto escondido 

por um lenço, atravessa o portal com uma criança que chora em seus braços. O 

homem a recebe, reverenciando-a. A mãe misteriosa passa a noite orando na sala, 

em intenso sofrimento. Enquanto dorme, o homem tenta tirar-lhe o lenço, mas ela 

pega a sua mão com suavidade. Num canto da casa, a cobra jaz imóvel. Depois de 

algumas horas, a mulher retira o lenço para ajeitá-lo, ocultando o rosto novamente. 

Prepara-se para sair, abre a porta, pára e espia o homem que dorme 

profundamente. Sai furtivamente, com passos ligeiros. Derrapa no gelo. Mais à 

frente, cai no buraco feito pelo  homem para obter água. 

Pela manhã, a criança acorda e chora. A mãe não está mais lá. Abre a porta e 

engatinha em direção ao buraco. O homem acorda. Vê o menino e o segura, 

livrando-o da situação perigosa. Vê o sapato da mulher boiando na água. Sabe que 

está morta. Puxa-a com uma vara, coloca-a sobre o gelo e retira o lenço que cobre o 

seu rosto. 

O homem entra na sala. Abre uma pequena porta onde uma estatueta 

feminina está escondida. Pega-a. Amarra-se com uma corda a uma grande pedra. 

Abraça a estátua e atravessa o lago congelado. Derrapa uma vez no gelo, levanta-

se. Derrapa outra vez. Cai e levanta-se, repetidamente. Sobe uma pequena encosta. 

Em sua mente, vê animais atados às pedras. O pequeno peixe tenta se locomover 

ao arrastar a pedra. Os pés do homem estão machucados. O sapo tenta se 

desvencilhar. O homem passa pela fonte, a fina camada de gelo deixa ver a água 

que flui, revigorada, sob ela. A cobra debate-se para se libertar. O homem sobe a 

montanha, a estatueta cai. Retorna, apanha-a e continua a subir. 

Chega ao topo da montanha. De lá pode ver toda a região, casa, lago, a 

vegetação, a grande estátua do buda, encostas e vales. De lá vê o mundo e o lugar 

onde habita com mais clareza. Chegou onde o mestre jamais conseguira chegar.

A cada portal, uma mudança. A cada estação, um limite, uma determinação e 

uma escolha. Transpô-lo é deixar de ser, trazendo o que se foi, para reconstituir-se 

num outro que se faz e refaz como os ciclos da natureza. 
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Conhecimento e autoconhecimento 

Uma pedagogia complexa, que se constrói com laços de solidariedade, 

caminha num outro ritmo, num tempo mais demorado. A reforma do pensamento 

implica em mudanças sociais, políticas e econômicas e em mudanças para atingir 

estruturas profundas de nossa psique. Propomos isso: andar mais devagar para 

contemplar e aprender com a caminhada. Que o conhecimento pode ser mais 

venturoso do que com a fruição do que queremos enquanto somos. Uma frase 

budista diz que devemos viver todo prazer e toda dor com intensidade, no momento 

em que elas nos apresentam e, encarando-as como fatos da vida, extraimos 

sabedoria das situações mais adversas. 

Essas reflexões emolduram os fluxos de vida do meu passado já distante. 

Cresci com meus irmãos num bairro de periferia de São Paulo, onde meus pais 

podiam pagar o aluguel. Retrospectivamente, vejo o que não conseguia enxergar na 

minha juventude. Era um refúgio, um paraíso numa cidade de concreto armado. Na 

rua onde morávamos, só a nossa casa era moderna; um sobrado burguês com dois 

quartos sala, cozinha, quintal e jardim. A vizinhança era composta por chácaras, 

onde corríamos em campos abertos, catávamos amora, subíamos em árvores. 

Conheci animais, como o bicho-preguiça, algo raro para as crianças de São Paulo, 

hoje. Talvez minhas filhas quando pequenas jamais tenham visto um. Sentíamos o 

cheiro da terra molhada nos dias chuvosos. Sabíamos todos os caminhos que 

levavam à escola e à igreja que ficaram e ficarão gravados na minha memória por 

toda a vida. Contemplávamos as estrelas, imaginando discos voadores em meio aos 

vaga-lumes e sons de cigarras.

Em menos de dez anos tudo mudou radicalmente. As ruas foram asfaltadas e 

os caminhos que fazíamos deixaram de existir. Os morros desapareceram para virar 

um amontoado de prédios e casas. 

Mas as grandes lições de minha vida estão no Imirim, onde São Paulo 

literalmente acabava; era a última parada do ônibus que nos levava ao centro da 

cidade. Percebo, revisitando em minha memória aqueles dias, como é bom com-

viver com as pessoas, ser leal aos amigos e como é feia a inveja. Como era bom 

conhecer os vizinhos e poder contar com eles quando nossos pais não estavam por 

perto para nos proteger. 
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Esse quadro de imagens do passado parece se repetir. A mesma realidade 

reaparece na Vila de Ponta Negra, onde vivo há nove anos. As ruas foram 

asfaltadas. Já não existem muitos pescadores e as mulheres que catavam mangaba 

na vegetação praieira já não têm o que colher. Toda uma vida coletiva, construída 

em torno desse fazer e refazer diário, finda. A mesma coisa aconteceu com 

Makiguchi na tradicional Arahama, sua cidade natal.

Agora as crianças vão para escola conhecer por fotografia e descrição o 

bicho-preguiça, as mangabas e a pesca. Muitas crianças conhecem o frango, 

produto de supermercado, mas não as galinhas, os galos e os pintinhos que 

circulavam na vizinhança. Não quero dizer que se deva voltar atrás, mas que é 

preciso construir conhecimento prenhe de vida. A “ausência” do mundo, da vida, da 

experiência subtraem o outro e o mundo do universo do sujeito que conhece. Daí as 

facilidades das fraudes e das racionalizações justificadoras dos erros. 

Conhecer não é uma atividade que encontra suas razões em puros processos 

racionais. Viver significa estar em algum lugar que se conhece ou queira conhecer. 

Como valorizar a experiência de sujeitos sem paisagem? Como valorizar as relações 

reais e concretas num mundo cada vez mais virtual e, por isso mesmo, carente de 

corpo, de realidade? É preciso compreender que compreendemos com o corpo. É 

preciso formar mestres e eles só podem ser reais. Os mestres nos colocam pedras 

para que sintamos o peso de nossas ações no corpo e na pele. Os desafios, as 

dificuldades, os mundos que se abrem imensuráveis, imponderáveis, nos ensinam 

principalmente a viver. Somos discípulos à medida que conseguimos ir além do 

mestre.

E...Primavera

Do lado de fora, os guardiães já não parecem tão demoníacos. As expressões 

faciais e os músculos de seus corpos estão amenizados. O portal se abre. Ao fundo, 

um homem de meia idade e uma criança de seis anos estão entretidos em seus 

afazeres diante do lindo e tranqüilo lago. Os pássaros cantam. A criança se diverte 

batendo no casco da tartaruga. Tudo vai recomeçar e, mesmo assim, o discípulo é 

agora mestre. 
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Cronologia da vida e obra de Tsunessaburo Makiguchi 

1871 – Nasce em 06 de junho num vilarejo chamado Arahama – prefeitura de 

Niigata, com o nome de Choshichi, filho de Tyomatsu e Inee Watanabe 

1877 –  É adotado pela família Makiguchi. 

1885 (4?) – Muda-se para Hokkaido à procura do pai e trabalha como mensageiro 

na delegacia de polícia de Otaru, cidade portuária do Japão. 

1889 – Muda-se para Sapporo com a família do chefe de polícia. Matricula-se na 

Escola Normal de Hokkaido (atualmente, Universidade de Pedagogia de Hokkaido).

1893 – Troca seu primeiro nome para Tsunessaburo. Gradua-se na Escola Normal 

de Hokkaido e é nomeado professor da escola primária anexa à escola normal. Ao 

mesmo tempo, também é nomeado professor em regime de meio período na 

referida escola. 

1895 – Casa-se com Kuma, a segunda filha da família Makiguchi. 

1896 – Passa no exame para obter a licença para o ensino de geografia nas escolas 

secundárias.

1897 – É nomeado professor de geografia da Escola para Professores de Hokkaido. 

Ao mesmo tempo, dá aula numa escola primária de apenas uma sala, onde se 

misturam todos os níveis. 

1900 – Trabalha como supervisor de dormitório na escola normal. 

1901 – Demite-se da escola normal e muda-se para Tóquio. 

1902 – Visita o famoso jornalista e conferencista de geografia Shigetaka Shiga, na 

Tóquio Semmon Gakko (Waseda University), para pedir a revisão do livro Jinsei 

Chirigaku (Uma geografia da vida humana). 

1903 – Publica Jinsei Chirigaku.
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1904 – É nomeado professor-chefe da Escola Primária Fujimi de Tóquio. Conhece 

Kunio Yanagita, fundador da escola japonesa de folclore, que o acompanharia mais 

tarde em seus estudos de campo na prefeitura de Yamanashi. 

1909 – Torna-se diretor de cinco escolas, Tosei, Nishimati, Mikasa, Taisho, e 

Shirokane. As três primeiras são totalmente destruídas pelo grande terremoto de 

Kanto em 1923. 

1910 – Fundação da Kyodo-kay (Grupo de estudos folclóricos) por Yanagita. As 

reuniões do grupo são feitas na casa de Inazo Nitobe, autor de Bushido, um dos 

fundadores da sociologia japonesa. Ingressa no Ministério da educação para fazer a 

revisão dos livros escolares de geografia. 

1911 – Começa, a pedido do Ministério da Agricultura e Comércio, pesquisas de 

campo num antigo vilarejo chamado Kyoushu. 

1912 – Publica o livro No togo chushin to shite no kyodo-ka kenkyo (Considerações 

sobre os estudos locais como foco de integração na educação escolar). 

1913 – É nomeado diretor da Escola Primária Higashimori de Tóquio. 

1919 – Transfere-se para a direção da Escola Secundária Nishimachi de Tóquio. 

1920 – Conhece o jovem professor Jogai Toda (mais tarde Jossei Toda), principal 

colaborador na fundação da Soka Kyoiku Gakkai. 

1924 – Morre o segundo filho de Makiguchi, aos 23 anos. 

1925 – Morre em Hokkaido uma parente de Makiguchi.

1928 – Morre o quarto filho de Makiguchi, Tyoshi. Converte-se ao budismo de 

Nichiren Daishonin, apresentado pelo diretor da Escola Comercial Mejiro. 

1929 – Morre o filho primogênito de Makiguchi, aos 31 anos de idade

1930 – Publica no dia 18 de novembro o primeiro volume de Soka Kyoikugaku Taikei

(Sistema pedagógico de criação de valores). Funda a Soka Kyoiku Gakkai 

(Sociedade Educacional para a Criação de Valores), editora e grupo de discussões. 
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1931 – É nomeado diretor da Escola Primária Niibori, em Tóquio. 

1932 – Aposenta-se na escola onde é diretor e começa a dar palestras em todo o 

Japão sobre a pedagogia de criação de valores. 

1934 – Publica o IV volume de Soka Kyoiku Taikei (Sistema pedagógico de criação 

de valores). 

1943 – É preso em Shimoda, por não aceitar usar o talismã shintoísta imposto como 

culto nacional. 

1944 – Morre na prisão por subnutrição. 

205



Livros publicados por Makiguchi

Makiguchi Tsunessaburo Zenshu (The complete Works of Tsunessaburo Makiguchi) 
10 vols. Tóquio: Daisan Bunmeisha, 1981 – 96. 

Volumes:

Vol.1: Jinsei Chirigaku (1) (A Human Geography of Human Life, vol.1) 1983. 
Publicação originalTóquio: Bunkaido Shoten, 1903. Edição de Tóquio: Seikyo Bunko, 
1971 – 72. 

Vol.2: Jinsei Chirigaku (2) (A Human Geography of Human Life, vol.2) 1983. 
Publicação original Tóquio: Bunkaido Shoten, 1903. Edição de Tóquio: Seikyo 
Bunko, 1975 – 96. 

Vol.3: Kyoju no Togo Chusin Tositeno Kyodoka Kenkyu (Um estudo sobre a 
educação local como tema curricular básico) 1981. Publicação Original: Ibunkan, 
1912.

Vol. 4: Chiri Kyoju bi Hoho Oyobi Naiyo no Kenkyu (Um estudo sobre os métodos e 
conteúdos em Educação geográfica) 1981. Publicação original em Tóquio: Meguro 
Shoten, 1916. 

Vol. 5: Soka Kyoikugaku Taikei (1) (O sistema da pedagogia de criação de valores, 
vol. 1) 1982. Publicado originalmente como vols. 1 e 2. Tóquio: Soka Kyoiku Gakkai, 
1930-31. Outra edição com 2 volumes Tóquio: Seikyo Bunko, 1972 – 1982. 

Vol. 6: Soka Kyokugaku Taikei (2) (O sistema da pedagogia de criação de valores, 
vol.2). 1983. Originalmente publicado como vols. 3 e 4 em Tóquio. Edição de Tóquio: 
Soka Kyoiku Gakkai, 1932 – 34. Outra edição 2 volumes.Tóquio: Seikyo Bunko, 
1979 – 80. 

Vol. 7: Shoki Kyoikugaku Ron-shu (Uma coleção dos primeiros ensaios sobre 
Educação) 1982. 

Vol. 8: Soka Kyoku-ho no Kagakutei Cho-shukyoteki Jikken Shomei (Uma prova 
experimental científica e ultra-religiosa da Educação de criação de valores) Soka 
Kyoikugaku Taikei Gairon (Um esboço da Pedagogia de Criação de valores) Koki 
Kyoikugaku Ron-shu 91 (Uma coletânea dos últimos ensaios sobre Educação, vol. 
1) 1984. 

Vol. 9: Koki Kyoikugaku Ron-shu(2) (Uma coletânea dos últimos ensaios sobre 
Educação, vol. 2). 1988. 

Vol.10: Shukyo Ron-shu, Shokan-shu (Uma coletânea de ensaios sobre religião & 
Cartas) 1987. 

Philosophy of Value. Traduzido da Soka Kyoikugaku Taikei (originalmente em 2 
volumes, vol.5 das Obras completas de Tsunessaburo Makiguchi) por Overseas 
Bureau Translation Division. Edição revisada e aumentada por Josei Toda. Tóquio: 
Seikyo Press, 1964.

206



TSUJI, Takehisa, ed. Makiguchi Tsunesaburo Shingen-shu (Uma antologia dos 
trabalhos de Tsunessaburo Makiguchi). Tokyo: Daisan Bunmeisha, 1979. 

Trabalhos sobre Makiguchi 

Biografia oficial de Makiguchi obtida no site: 
http://www.sgi.org/english/keys/makiguchi.htm

BETHEL, Dayle M. The Value Creator: Revolutionary Japanese Educator and 
Founder of Soka Gakkai. New York: Weather hill, 1973. 
_______ Education for Creative Living: Ideas and Proposals of Tsunessaburo 
Makiguchi. Traduzido por Alfred Birbaum. Ames: Iowa State University Press, 1989. 
_______ Makiguchi’s Philosophy of Peace and Human Security, obtido no site: 
http://www.toda .org/conferences/hugg_hon/hugg_hon_papers/d_bethel.html.

IKEDA, Daisaku. John Dewey and Tsunessaburo Makiguchi: Confluences of Thought 
and Action de Sociedade John Dewey “Occasional Papers” webpage disponível: 
http//www.siu.edu/~deweyctr/Makiguchi.html (2001). 

INAO, Masaaki. Kokoro no Sozo, kokoro no Kachi – Makiguchi Tsunessaburo ga 
kataru Ningen kyoiku no Chie [A mente criativa, a mente valorativa: selecionado de 
Pedagogia do sistema de criação de valores). Compilado sob a supervisão de Koichi 
Miyata. Tóquio: Sanshindo Shuppansha, 1999. 

KUMAGAI, Kazunori. Tsunessaburo Makiguchi. Tóquio: Daisan Bunmeisha, 1987. 
Em japonês. 
_____ Soka Kyoikugaku Nyumon (Introdução à Pedagogia da Criação de Valor)
Tóquio: Daisan Bunmeisha, 1994. 
_____ A Pedagogia de criação de valores e a educação japonesa na Era moderna. 
The Journal of Oriental Studies 10 (2000): 29 – 45. 

KUNIMATSU, Hisaya. Jinsei Chirigaku Ga i ron (Um esboço de Uma geografia da 
vida humana). Tóquio: Daisan Bunmeisha, 1978. 

MIYATA, Koichi. Makiguchi Tsunessaburo no Shukyo (O movimento religioso 
fundado por Tsunessaburo Makiguchi) Tóquio: Daisan Bunmeisha, 1993. 
_____ Makiguchi Tsunessaburo no Sekai Vision – Jinsei Chirigaku no Message (A
visão de mundo de Tsunessaburo Makiguchi: mensagens de Uma geografia da vida 
humana) Tóquio: Daisan Bunmeisha, 1995. 
_____ A visão de religião de Tsunessaburo Makiguchi: Uma abordagem moderna do 
budismo Nichiren. Traduzido por T. Kano do japonês para o inglês. The Journal of 
Oriental Studies, nº 5(1995): 48-66. 
_____ Makiguchi Tsunessaburo was Kant o Koetaka (Makiguchi foi além de Kant?) 
Tóquio: Daisan Bunmeisha, 1997. 
_____ The Lotus Sutra and Tsunessaburo Makiguchi and Josei Toda. The Journal of 
Oriental Studies 10 (2000): 56 - 71. 
_____ Tsunessaburo Makiguchi’s Theory of State - The Journal of Oriental Studies
10, 2000: 10 – 28; disponível: http://www.iop.or.jp/0010s/miyata.pdf
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MURAO, Koichi. Makiguchi Tsunessaburo no Jinsei Chirigaku o Yomu (A leitura de 
uma geografia da vida humana de Tsunessaburo Makiguchi]. Tóquio: Ushio 
Shuppansha, 1997. 
_____ Makiguchi Tsunessaburo no Kachiron (Uma leitura da teoria de valor de 
Tsunessaburo Makiguchi). Tóquio: Ushio Shuppansha, 1998. 

NORTON, David, L. Makiguchi. A philosophical Appraisal. In: Education for a creative 
Living: Ideas and Proposals of Tsunessaburo Makiguchi. Iowa: University Press, 
1980, p. 203-214. 
_____ Moral Education for values Creation. In: Osamu Akimoto. The way Toward 
Humanistic Education. Tokyo: Daisan Press, 1992, p. 202-230. 
_____ Education for values Creation. Soka Gakkai News (Tokyo), vol. 11, n. 259, 
Sept. 1990, p.. 14 - 22. 

SAITO, Shoji. Wakaki Makiguchi Tsunessaburo (Tsunessaburo Makiguchi na 
juventude). Tóquio: Daisan Bunmeisha, 1981. 

SEIKYO Press. Tsunessaburo Makiguchi. Tóquio: Seikyo Shimbunsha, 1972. Em 
Japonês.

SHIMAZONO, Susumu. Makiguchi’s Educational Philosophy and Life-Based 
Knowledge. traduzido por T. Kano. The Journal of Oriental Studies 5, 1995, p. 38 – 
47.

SILVA, Dilma de Melo. Makiguchi em ação. São Paulo: Brasil Seikyo, 2001. 
publicação em inglês Project Makiguchi in Action: Enhancing Education for Peace. 
The Journal of Oriental Studies 10, 2000, p. 62 - 93; disponível também in: 
http://www.iop.or.jp/0010s/sptext2.pdf

TOYO Gakujutsu Kenkyo .The Journal of Oriental Studies, em Japonês. 25-2 (1986). 
Tema: Makiguchi Tsunessaburo no Kaichon Kenkyo (Estudo sobre a teoria de valor 
de Tsunessaburo Makiguchi). 
_____ 33-2 (1986). Tema: Makiguchi Tsunessaburo no Shiso to Kodo (O 
pensamento e a conduta de Tsunessaburo Makiguchi) The Journal of Oriental 
Studies 10 - Tema especial. 

TSUJI, Takehisa. Makiguchi Tsunessaburo Shingen-shu (Uma antologia das 
máximas de Tsunessaburo Makiguchi Tokyo: Daisan Bunmei-sha, 1999. 
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