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APRESENTAÇÃO

Claudecir Dos Santos1

Ao receber este livro com a incumbência de apresentá-
lo, após ler o título, lembrei-me do que disse o professor Ernildo 
Stein: “sobre certos temas só deveríamos escrever quando com 
nossas análises conseguíssemos abrir um espaço novo. Caso 
contrário, caímos na repetição, na glosa ou mesmo na paródia”2. 
Ou seja, estava na dúvida acerca do que encontraria em uma obra 
intitulada “Autogoverno e formação humana em tempos sombrios: 
aspectos éticos e políticos”, mas, como bem falou Umberto Eco, “um 
título é uma chave interpretativa. Deve confundir as ideias, nunca 
discipliná-las”3.

 Lendo, compreendi que o livro se aproxima da sugestão 
de Stein, em especial no que diz respeito às concepções de 
autogoverno e tempos sombrios. Explico: na tradição histórico-
filosófica ocidental, discussões a respeito do humano e suas 
relações consigo mesmo, com o outro e com o mundo, há muito vem 
sendo problematizadas; contudo, em nossos dias (2019), apesar de 
estarmos em contato com informações sobre quase tudo e todos, 
condição essa que carrega consigo a potencialidade para refletir 
experiências que podem/devem melhorar a qualidade de vida das 
pessoas e instigar o desejo de um futuro melhor para a humanidade, 
infelizmente, ao invés de esclarecimentos, nos deparamos com uma 
espécie de opacidade propositalmente instalada.

Essa opacidade simboliza os tempos sombrios e implica 
a promoção do autogoverno.  É nesse sentido que destaco a 
aproximação da obra com a “chamada de atenção” de Stein, ou seja, 
a abertura do espaço novo para a discussão desse tema se confunde, 
por exemplo, com a escandalosa frequência das fake news que estão 
decidindo os rumos das sociedades na atualidade. Diuturnamente 

1 Doutor em Filosofia. Professor da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Santa Catarina – Brasil. 
2 STEIN, Ernildo. Prefácio da obra de STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e (m) crise: uma 

exploração hermenêutica da construção do Direito. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014.
3  ECO, Umberto. Pós-escrito ao nome da rosa (O TÍTULO E O SENTIDO, p. 5). Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1985.
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colhemos prova da fragilidade humana em relação ao associativismo 
a ideias, teorias e visões de mundo que, não raras vezes, são de 
outrem, mas assumidas por muitos e muitas como resultante 
de uma “liberdade de pensamento” que agora lhes é própria. A 
novidade, nesse caso, é a problematização que o livro apresenta em 
torno da dificuldade em promover o autogoverno em um cenário 
marcado pela fluidez, pelas inverdades e pseudoliberdades.

Lendo, também percebi que Eco tem razão em dizer que 
um título não deve disciplinar o leitor. Isso porque, no caso deste 
livro, a compreensão do título está na aproximação dos textos que o 
compõem, principalmente em termos epistêmicos, permitindo que 
o leitor não perca de vista a proposta que o título expressa. Mas 
esse entendimento, obviamente, se alcança através da leitura.    

Fundamentados em diferentes autores, os textos abordam 
temáticas que procuram indicar a importância de um despertar 
do tempo presente que considere a conjugação de outros tempos 
e a vivência de experiências coletivas que tenham significado à 
vida humana. É dessa forma, de acordo com a ideia geral do livro, 
que a emergência de um cuidado de si poderá florescer. Nesse 
contexto, sem desmerecer a nenhum(a) autor(a) presente na obra, 
é inegável dizer que, se tivéssemos que escolher um(a) autor(a) 
que sintetizasse a proposta do livro, esse autor seria Michel 
Foucault. Através do resgate e problematização de conceitos como 
ética, política, poder, dignidade humana, educação, memória, 
contemporaneidade, formação humana, cuidado de si, biopoder, 
governamentalidade, entre outros, direta e/ou indiretamente, 
Foucault integra o conjunto de textos do livro.

A diversidade dos conceitos refletidos faz parte da história do 
livro. As amplas discussões sobre formação humana e autogoverno 
foram sendo sistematizadas com o desenvolvimento do Projeto de 
Pesquisa “Políticas Educacionais e Autogoverno” e a partir dele. 
Trata-se de projeto desenvolvido como fomento à linha de Pesquisa 
“Políticas Educacionais” do Mestrado em Educação da UFFS – 
Campus Chapecó, em parceria com o Grupo de Pesquisa “Educação, 
Filosofia e Sociedade (GPEFS)”, e com apoio da FAPESC.    

 O esforço dos escritores e do organizador da obra, professor 
Odair Neitzel, em publicizar as discussões feitas em sala de aula e 
no grupo de pesquisa é merecedor de elogios. Mas trazer à luz uma 
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temática, que é também uma provocação, não deve ser o resultado 
final de um processo de pesquisa. Afinal, se em pleno século XXI 
estamos falando de autogoverno, formação humana e tempos 
sombrios, é porque ética e politicamente ainda temos muito que 
aprender.


