
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
NEITZEL, O., and SMANIOTTO, V. Autogoverno e formação humana em 
tempos sombrios: ponderações provocativas. In: NEITZEL, O., ed. 
Autogoverno e formação humana em tempos sombrios: aspectos éticos e 
políticos [online]. Chapecó: Editora UFFS, 2020, pp. 8-33. ISBN: 978-65-
86545-37-1. https://doi.org/10.7476/9786586545364.0002. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative 
Commons Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença 
Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de 
la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

 

 
 
 

 
 

Autogoverno e formação humana em tempos 
sombrios: ponderações provocativas 

 
 

Odair Neitzel 
Vanderlei Smaniotto 

https://doi.org/10.7476/9786586545364.0002
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


AUTOGOVERNO E FORMAÇA O HUMANA EM TEMPOS SOMBRIOS: ASPECTOS E TICOS E POLITICOSAUTOGOVERNO E FORMAÇA O HUMANA EM TEMPOS SOMBRIOS: ASPECTOS E TICOS E POLITICOS

8

AUTOGOVERNO E FORMAÇÃO HUMANA EM TEMPOS 
SOMBRIOS: PONDERAÇÕES PROVOCATIVAS

Odair Neitzel1

Vanderlei Smaniotto2

“Daher, wer ohne Philosophie an die Erziehung geht, sich 
so leicht einbildet, weitgreifende Reformen gemacht zu 

haben, indem er ein wenig an der Manier verbesserte. 
Nirgends ist philosophische Umsicht durch allgemeine Ideen 

so nötig, als hier, wo das tägliche Treiben und die sich so 
vielfach einprägende individuelle Erfahrung so mächtig den 
Gesichtskreis in die Enge zieht.” (Johann Friedrich Herbart)

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A educação das novas gerações é um dos pilares de 
sustentação de qualquer sociedade.  Por essa razão, a educação 
assume uma diversidade de fisionomias que reflete os anseios, 
os esforços, os ideais de cada grupo humano na edificação de sua 
concepção de coexistência. Sabe-se que as instituições sociais são 
edificadas de acordo com um conjunto de pretensões da e para a 
comunidade. Consequentemente, a sociedade, de certa forma, reflete 
aquilo que suas instituições sociais responsáveis pela formação das 
novas gerações desenvolvem, bem como o modo como realizam 
suas políticas de formação, ou, ainda, aquilo pelo qual se esforçam, 
deixam de fazer ou negligenciam nesse esforço da construção social 
pelo dispositivo3 da educação. Nela estão implícitos e incutidos os 
ideais sociais, produtivos e econômicos, culturais e intelectuais, 
entre outros possíveis.  

O fato é que, a partir da Modernidade, se evidenciou que 
a educação é um meio fundamental de edificação social tanto 
1 Doutor em Educação pela UPF/UniKassel. Professor de Filosofia da Educação na Universidade Federal 

da Fronteira Sul (UFFS). 
2 Mestre em Educação pela Unochapecó. 
3 O conceito de dispositivo é usado com o sentido que Michel Foucault lhe deu, como analisado por Giorgio 

Agamben (2005).
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para o bem quanto para o mal. Notou-se que a construção de 
uma sociedade justa e humanizada passa, inevitavelmente, pelo 
modo como instituímos a educação e conduzimos os processos 
formativos. Formar seres humanos, isto é, fazê-los mais justos e 
humanizados, é uma responsabilidade própria dos seres humanos. 
Para que esse processo seja o mais acertado possível, torna-se 
fundamental compreender a dinâmica dos processos formativos, 
não só circunstanciais, mas como esses processos se apresentam 
nos diversos momentos da história humana. Neles encontramos 
conceitos e pressupostos seguros e fundamentais. Significa que, 
entre outras ações, é necessário refletir sobre como essa tarefa de 
educar as novas gerações tem desafiado a humanidade, retirando 
desta as melhores lições e fundamentos. A busca dos fundamentos, 
da reflexão sobre a dinâmica da formação humana, que se estende 
por diferentes tempos e espaços, é um processo aberto e se manterá 
inconcluso. E é uma obviedade que se estenderá às gerações 
futuras, considerando que, mesmo encontrando fundamentos e 
pressupostos, estes são remodelados como reflexo da dinamicidade 
da existência humana, que se altera à medida em que se alteram 
as condições e os padrões da convivência humana. Ou seja, alguns 
aspectos e elementos se retiram desta reflexão e outros se somam 
a ela.

Apesar dessa consideração pela dinamicidade ligada a 
aspectos circunstanciais, não seria possível pensar a educação 
sem que se encontrasse, em seus fundamentos e pressupostos, 
um mínimo de constância e estabilidade. É paradoxal que a 
investigação e reflexão educacional visem encontrar pressupostos 
e diretrizes mais duradouros possíveis, sem, de fato, alcançar uma 
definição última e acabada. A reflexão educacional esforça-se por 
transcender o mero devir e o simples pragmatismo, estabelecendo 
referências mais estáveis, mesmo que sejam leis e diretrizes 
provisórias, em médio e longo prazo. É preciso reconhecer, porém, 
que há conceitos, argumentos e teorias que perpassam a história 
da reflexão humana e continuam orientando a reflexão educacional 
ainda hoje. Conceitos como paideia, instructio, educere, cuidado de 
si, entre outros. Há muitas perguntas que continuam e devem ser 
repetidas. Há muitos problemas e reflexões que necessariamente 
devem ser retomados.



AUTOGOVERNO E FORMAÇA O HUMANA EM TEMPOS SOMBRIOS: ASPECTOS E TICOS E POLITICOSAUTOGOVERNO E FORMAÇA O HUMANA EM TEMPOS SOMBRIOS: ASPECTOS E TICOS E POLITICOS

10

Dentre as perguntas que continuam reverberando, está 
a pergunta pela natureza humana ou pela condição humana. 
Fundamental para a reflexão pedagógica e educacional, essa pergunta 
assume várias roupagens, reflexões de diversos pensadores, como 
no caso de Kant, demonstrado por Francis Wolff (2009). Em Kant, 
esta é a pergunta nuclear: o que é o homem? Talvez não seja possível 
somente uma resposta. Mas é a pergunta das outras perguntas, e as 
respostas podem ser reunidas justamente em torno daquilo que é 
humano ou, ainda, na dificuldade de dizer e evidenciar o que é a 
humanidade. O fato é que o esforço reflexivo acerca dessa questão 
do ser humano, daquilo que seja a condição humana, possibilita 
pensar sobre como educá-la. Educar para quê? Para que as pessoas 
sejam capazes de usar o seu próprio entendimento, tendo coragem 
de fazer uso público da razão, chamado por Kant de maioridade 
intelectual, arqueologicamente mostrado por Foucault (2010a) 
como parrhesia, conceituado por Herbart (H2)4 como fortalecimento 
do caráter moral. Este é, provavelmente, o sonho que a humanidade 
persegue há muito tempo, mesmo nas sombras. Sonho que pode 
ser sintetizado no termo “autogoverno”. Não como um direito, mas 
como um resultado; não como um prêmio, mas como uma exigência.

O processo formativo persegue a pretensão de formação para 
o autogoverno e autonomia dos sujeitos, condição indispensável 
para a edificação de uma sociedade humanizada. É pelo fomento ao 
autogoverno que é possível que se constitua um outro para mim, 
condição para a constituição de um senso de humanidade em mim. 
Só nessa perspectiva pode existir um outro para mim e eu ser um 
outro para outro. Não há um eu sem um mim (MEAD, 1973). “O 
ser humano será um ‘ser para si’ quando for um ‘ser para o outro’ 
(CASAGRANDE, 2014, p. 26). Se o outro não se constitui como um 
eu, se não me constituo como eu, qualquer esperança de edificação 
de uma sociedade justa, igual e livre estará comprometida, pois 
subtrairíamos ou subjugaríamos aquilo que é fundamental para os 
homens: a liberdade humana. Liberdade que aqui passa pela condição 
ontoantropológica de educável e aberto ao mundo. Essa é a condição 
fundamental do homem, intrínseca e constitutiva de sua natureza, 
que precisa ser cultivada e desenvolvida no processo formativo.

4  Citaremos Herbart a partir das obras completas (1887) fazendo uso da letra “H”, seguida do indicativo 
numérico de volume e, após a vírgula, da indicação de página.
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O ser humano, em sua abertura para o mundo, é um sujeito 
indeterminado imerso no mundo, que lhe proporciona coisas, 
experiências e vivências sobre as quais aprenderá. Aprendendo 
consegue afastar-se desse limiar da natureza, transcender para 
uma esfera das atividades espirituais tão bem descritas por Hannah 
Arendt (2014). Em outros termos, é o que Rousseau identificou como 
educabilidade5; John Dewey (1979), como plasticidade; Herbart 
(H10), como Bildsamkeit. A educação assume, nessa perspectiva, 
a tarefa de preservar essa abertura ao mundo, permitindo que o 
sujeito se constitua interessando-se pelo mundo, suspendendo-o 
por momentos para pensar. Não é possível ao homem deixar esse 
mundo, somente o suspender por alguns instantes (ARENDT, 
2014, p. 70). Cabe às gerações há mais tempo no mundo, cuidar 
da formação das novas e vindouras gerações, não somente 
apresentando o legado cultural humano, mas zelando para que 
essas gerações possam realizar seu próprio percurso formativo. 
Formação é, acima de tudo, Bildung. É o exercício de cuidado de si, 
instrutivo e corretivo, segundo Foucault (2010a, p. 86).

Além disso, pesa sobre o sujeito a responsabilidade por 
ocupar-se consigo mesmo. Afirma Hannah Arendt que todo homem 
deveria ser obrigado a pensar. Afirma que “deveríamos ‘exigir’ de 
toda pessoa sã o exercício do pensamento, não importando quão 
erudita ou ignorante, inteligente ou estúpida essa pessoa seja” 
(2014, p. 28). Diria que de todo ser humano deveria ser exigido 
ocupar-se consigo mesmo, aperfeiçoar-se enquanto ser humano, 
considerando evidentemente que sejam providas as condições e 
oportunidades para tal, já que a formação humana é de interesse 
social. Não estamos aqui tratando de formação técnica, mas 
de formação humana, condição primária para qualquer outra 
especialidade ou interesse social, econômico, etc. Formação humana 
entendida como Bildung, do desenvolvimento do espírito humano, 
senso de humanidade, carregado de muitos sentidos e significados, 
da capacidade de deliberar e fazer juízos. E que, principalmente, 
torna o sujeito capaz de compreender, solidarizar-se e de fazer o 
juízo mais acertado em favor de si e dos outros.

5 Sobre o tema ver Dalbosco (2011; 2016).
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FORMAÇÃO HUMANA E FLUIDEZ

Refletir sobre a formação humana enquanto autogoverno 
é também a razão pela qual se idealizou a presente coletânea. 
Autogoverno, aqui entendido como a capacidade de se conduzir 
com seu próprio entendimento ou como a capacidade do sujeito 
conduzir-se em sua formação (Bildung), como aquele que 
governa a si mesmo (sich selbst regiert) (H2, p. 115), sendo capaz 
de autonomamente conduzir-se em seu caminho ou percurso 
existencial (selbsthätig seinen rechten Weg vervolgt) (H2, p. 118).

A questão que segue essas considerações sobre a formação 
humana e o autogoverno é: por que situá-las sob o espectro de 
sombrio? A discussão educacional sempre está ligada ao mundo 
das aparências6e está inscrita no mundo circunstancial. Sendo 
circunstancial e dinâmica, porque as mudanças que nos situam no 
momento atual, podem ser sombrias? O termo é uma clara referência 
a Hannah Arendt e pretende sinalizar para o aspecto temporal atual 
de obscuridade, falta de clareza e, por isso mesmo, como um instante 
perigoso, de insegurança, podendo levar a decisões precipitadas e 
perigosas. Para um barco perdido na tempestade qualquer luz é 
guia e ponto de ancoragem, mesmo que leve a embarcação a chocar-
se contra rochedos. Mesmo que não seja a pretensão deste escrito 
ocupar-se da importância dos clássicos, em tempos de ofuscamento 
do pensamento humano, é sempre importante retornar à discussão 
do que se mostrou como roteiro seguro, no caso da educação, dos 
clássicos do pensamento humano.

Os argumentos apresentados deram a entender que a 
sociedade contemporânea é marcada por certa obscuridade, 
sombreamentos, falta de clareza ou iluminação em relação à 
coexistência humana. Esse aspecto pode ser identificado pelo 
retorno aos fundamentalismos, de diversos tipos de intolerância, 
pela insensibilidade e falta de solidariedade com o outro, pela 
xenofobia e pelo racismo. Há muitos autores que tratam sobre esse 
tema ou diagnóstico, como Bauman (1998, 1999a, 1999b), Byung-
Chul Han (2015), Liessmann (2011), Sennett (2006, 2009), entre 

6 O conceito de aparência aqui remete à argumentação de Hannah Arendt (2014) em A vida do espírito 
ao tratar do mundo fenomênico como o mundo das aparências do qual não é possível ao ser humano 
escapar.
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outros. Soma-se a isso um conjunto de notícias/acontecimentos 
sobre extremismos, a retomada da corrida armamentista, o 
ressurgimento de epidemias, fome, misérias, escravidão e todo 
tipo de exploração humana. Tecnologicamente, a razão humana 
produziu avanços extraordinários. Mas porque a ciência e o 
conhecimento, só de modo limitado, se vertem em soluções para 
problemas humanos, de enfrentamento à ignorância e à falta de 
senso crítico, de combate da miséria, da pobreza e de todo tipo de 
exploração do homem sobre seus semelhantes?

Para Liessmann (2011), esses não são indicativos de 
uma sociedade de conhecimento ou uma sociedade esclarecida. 
Uma possível razão para tal pode ser percebida ao observarmos 
algumas transformações ocasionadas pelo advento das tecnologias 
comunicacionais, que alterou profundamente o modo como as 
pessoas constroem sentidos e significados sobre o mundo, se 
relacionam consigo mesmas e com os outros. Nota-se a incapacidade 
de crítica frente a informações veiculadas em mídias sociais, a 
reprodução de fake news como recurso para fazer valer o próprio 
argumento, sem qualquer ética, pretensão de verdade, sinceridade 
ou de razoabilidade, como trata Habermas (2012). O que leva as 
pessoas a propagar informações falsas? E pior, o que leva as pessoas a 
tomar a falsidade como verdade? Não se trata de defender verdades 
inquestionáveis, mas minimamente coerentes e com fundamento, 
com maior relação com as investigações científicas e reflexões 
demoradas. O que leva a sociedade a normalizar a pós-verdade?7 
Será que estamos cientes do risco e do perigo que lançamos à 
existência humana ao tomarmos esse posicionamento? Ao que 
tudo indica, de modo geral, há uma grande volatilidade, fragilidade 
e fragmentação em relação aos valores, aos sentidos e significados 
das pessoas da sociedade contemporânea. Tudo é possível, nada 
permanece, tudo é relativo, tudo tem preço, nada tem valor.

Nesse movimento, as ciências humanas, especialmente a 
educação e a filosofia, são mergulhadas no desafio de reafirmar o 
seu lugar e papel em contribuir na reflexão e compreensão deste 
cenário sombrio que se abate sobre a razoabilidade humana. O que 
se percebe é certo deslocamento e até relativização da importância 

7 Por pós-verdade seguimos a concepção em que pessoas realizam juízos e orientam suas decisões a partir 
de apelos midiáticos aos estados emocionais e às opiniões pessoais.
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das ciências humanas em buscar compreender o ser humano, 
bem como sua pretensão em buscar fundamentos mais estáveis e 
duradouros, frente à sociedade da informação, de caráter imediato 
e superfluida.

Em meio a essa perspectiva, há uma falsa impressão de 
liberdade que se reduz à possibilidade de escolher e configurar 
aspectos circunstanciais. A filosofia e a educação, nesse sentido, 
vivem um momento desafiador e de resiliência, necessitando, mais 
uma vez, afirmar a importância dos seus fundamentos. Cabe a ela 
encontrar respostas e lançar alguma luz sobre essas sombras. E 
esse desafio passa pela reflexão sobre o sujeito, pelo entendimento 
mais acertado sobre o que seja a formação humana. Nossa tese é de 
que somente pela educação, pela formação de sujeitos capazes de 
se autogovernarem, será possível, de alguma forma, fazer frente a 
esse movimento assombrador.

FORMAÇÃO, AUTOGOVERNO E BIOPODER

Nessa perspectiva, parece imprescindível retomar 
uma questão fundamental: como é possível formar sujeitos 
para a autonomia e o autogoverno? A questão a ser analisada 
inevitavelmente remete ao fenômeno da comunicação e da 
disponibilidade das informações, como já sinalizado anteriormente. 
Além disso, se conecta à capacidade de transcender algo a partir 
dessas informações. O desenvolvimento do sujeito e da sociedade 
depende dos processos de interação comunicativa e da linguagem. E 
cabe à educação, no que diz respeito aos processos comunicativos e 
discursivos, operar com e sobre os discursos que são apresentados 
às novas gerações, constitutivos dos processos formativos.  

A investigação e a reflexão na educação, por outro lado, 
devem analisar o impacto psicológico desses processos. Impacto 
que só pode ser considerado a partir do fenômeno da comunicação 
e das múltiplas linguagens. As redes sociais potencializaram o uso 
de diferentes linguagens para além dos usos e limites tradicionais 
da linguagem. E é preciso considerar que os processos formativos 
estão ligados à construção de sentidos e significados coletados 
nos processos de percepção e comunicação do mundo. E, nesse 
sentido, somos constantemente afetados por uma comunicação 
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potencializada e múltipla, que nos afeta com um conjunto vasto de 
sentidos e significados. Ela causa alterações e afeta os processos 
da formação do sujeito. Há um conjunto de informações que são 
disponibilizadas livremente ao nosso espírito e simplesmente 
tornam-se parte dos processos de orientação e decisão do sujeito.

Essas estruturas mentais podem ser alargadas, relacionadas, 
ampliadas, ordenadas, e isso cabe à educação, perpassando a 
questão da linguagem e da comunicação. Que tipo de linguagem 
proporcionam as tecnologias de comunicação ou as redes sociais? 
Sem dúvida, é uma linguagem ampla e múltipla. É uma gramática 
plural, criativa, dinâmica, com imagens, gírias, símbolos, sons. 
Deveríamos recear essa nova gramática ou modo de comunicação 
na qual é possível concentrar múltiplas linguagens na interação 
comunicativa?

Talvez os recursos ofertados por esse fenômeno educacional 
sejam amplos demais para a capacidade humana em produzir 
sentidos e significados mais estáveis e duradouros. Pois há um 
aspecto interessante nesse fenômeno ligado à construção de 
sentidos, cuja ênfase está na constante atualização, exclusão ou 
substituição pelo novo, nova informação, aplicativo, outro modo de 
relacionar-se, etc. Geralmente não se trata de ampliação, melhora, 
mas substituição. Consequentemente, é possível às pessoas 
somente apropriar-se parcialmente, constantemente de algo novo, 
como um hardware que precisa periodicamente ser atualizado em 
seu software.

Tudo isso poderia ser demonstrado em números e dados 
estatísticos. A rede potencializou escolhas ou a liberdade de escolher 
e isso é fato. Porém, diferentemente das comunidades tradicionais, 
minhas escolhas, que se constituem em referenciais na constituição 
do caráter, apresentam uma condição cada vez mais restrita de 
alteridade e da necessidade de quem está próximo fisicamente. Cada 
um se constitui em um pequeno mundo, totalmente estranho em 
relação aos outros que coabitam num mesmo lugar. As diferenças 
então se espraiam e tornam a interação com o alter distante. A 
convivência com os mais próximos, com familiares, com vizinhos, 
entre gerações, se torna algo estranho aos sujeitos.

Há, assim, um problema claro em relação à capacidade de 
compreensão, reflexão, de interpretação e tradução do saber. 
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E sua raiz está na constituição ou formação dessa capacidade 
compreensiva. O processo de desenvolvimento das redes sociais, da 
virtualização das relações, de uma cultura artificial que se distancia 
da relação face to face, dá a impressão de afastamento das pessoas, 
de noções de realidade, da verdade, mesmo que provisórias, 
entretanto mais consistentes que as verdades efêmeras e retóricas 
da atualidade. Talvez nisso também se explique a razão pela qual, 
na atualidade, as pessoas tenham uma necessidade de retornar 
aos fundamentalismos. Pois o fato é que, nesse modo de existência, 
adverso ao caráter ontoantropológico humano, os sujeitos são 
tomados pela insegurança, pois lhes falta saberes – significados e 
sentidos – estáveis que lhe possam assegurar um lugar no mundo, 
uma vez que o mundo se tornou um lugar estranho e assombrado.  

Os impactos psicológicos e sociais dessa desconstrução 
alteram o modo como se entende a existência humana na atualidade, 
e o sonho moderno de sociedade firmemente sustentada pela 
razão, tem progressivamente se dissolvido, dando lugar a um 
modelo de sociedade de difícil compreensão. Nesse sentido, diante 
da fluidez de uma sociedade global interativa e comunicativa, 
o ser humano corre o risco de perder-se na efemeridade e na 
relatividade. O que se percebe nesse processo é que há um conjunto 
de transformações em curso nas mais diversas esferas sociais, 
transformações estas orientadas pela alteração no modo como as 
pessoas se comunicam e interagem. A impressão é de que todas 
as outras esferas das relações sociais são tragadas para dentro 
dessa dimensão virtualizada, que se agiganta e impõe sua sombra 
a tudo aquilo que tornava possível interpretar e compreender as 
relações sociais e humanas. É justamente por assombrar e causar 
o ofuscamento do entendimento da realidade que ela impressiona 
e se apresenta como algo desafiador. Se a esfera da interatividade 
e das interações humanas como as vivenciamos na atualidade são 
praticamente intrínsecas ao modo como vivemos hoje, tornando-se 
algo inevitável e indispensável, urge a necessidade de lançar luzes 
sobre as bases que a sustentam, ou seja, um suporte necessário 
para que essas esferas se constituam como algo que potencializa as 
relações humanas, que transforme as pessoas em seres humanos 
solidários e, nesse caso, permita que as relações e a própria vida 
encontrem sustentação ética e política, como o fim ou resultado de 
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todas as ações. Iluminar esse complexo mosaico de relações entre 
as diversas dimensões da vida humana implica refletir criticamente 
sobre a razoabilidade desses processos, o que, segundo Habermas 
(2013), é o papel da filosofia em uma perspectiva pós-moderna.

A razão para tal está na dificuldade em identificar e visualizar 
aquilo que é essencial e fundante da condição humana. E sem essa 
clareza, pensar a formação humana visando uma existência humana, 
sustentada em relações políticas que fomentem o desenvolvimento 
humano, a justiça, é algo extremamente fragilizado. Nisso reside, 
considerando o tema da formação humana para o autogoverno, 
o que parece ser uma consideração fundamental e constitutiva: 
o sujeito como ator de seu processo formativo pelo exercício 
constante sobre si mesmo. O si mesmo compreendido como a 
verdade de si, o conjunto de significados e sentidos construídos no 
percurso formativo e nesse exercício reflexivo sobre si mesmo. É 
nessa esfera que se constitui o que pode ser entendido como caráter 
ou capacidade de moralidade. É preciso ainda considerar, a partir 
da ideia inicial e nuclear do homem como ser de linguagem, que ele 
é um sujeito ativo e necessariamente precisa realizar um constante 
processo e exercício sobre o discurso de si.

É fato que essas mudanças apresentam aspectos positivos e 
negativos. Há quem defenda que a sociedade atual tenha, de certo 
modo, democratizado o acesso ao conhecimento. Isso é visível se 
considerarmos que estão disponíveis a um “toque de tela”, da mais 
simples informação à mais complexa série de conhecimentos. 
Porém, a dificuldade é saber até que ponto essa disponibilidade 
tem sido incorporada e tornada parte dos processos de formação 
dos sujeitos, ou seja, de como tem se convertido em forças de 
humanização do sujeito. Há quem defenda, que a sociedade 
contemporânea por este seu aspecto, pelo modo como lida com 
o conhecimento e a informação, pelos novos modos de interação 
e de relacionamentos, tem trazido danos à vida social e humana. 
Como exemplo, a obra Theorie der Unbildung: Die Irrtumer der 
Wissengesellschaft (Teoria da deformação: o equívoco da sociedade 
do conhecimento), de Paul Liessmann (2011), ou a discussão na 
obra “A corrosão do caráter: consequências pessoais do trabalho no 
novo capitalismo”, de Richard Sennett (2009), ou, ainda, “Para além 
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da aprendizagem: educação democrática para um futuro humano”, 
de Gert Biesta (2013).  

Em todo caso, é preciso reconhecer que, de certo modo, aquilo 
que se entende usualmente por educação se desprendeu em parte 
do modo convencional de educação. A constituição das forças que 
orientam as tomadas de decisão dos homens tem se estendido para 
além dos espaços e das concepções usuais de formação. Nisso há um 
grande potencial e risco. Potencial porque tem apresentado modos 
inovadores de alcançar as pessoas e oferecer-lhes conhecimento. 
Risco porque muitos desses conhecimentos e saberes fogem a 
qualquer processo de verificação social, ética, científica ou de 
legitimação como apropriados e edificantes para a humanidade e a 
vida em geral. Esses novos processos, em boa parte, têm escapado 
a um processo de submissão à reflexão crítica.

Até essa altura da argumentação buscou-se apresentar 
algumas preocupações, sombras e desafios que a sociedade 
contemporânea apresenta em relação à formação humana. Como 
aspecto central desta sociedade, interessa, aqui, o seu caráter 
altamente comunicativo e interativo. Parece que os processos 
comunicativos e interativos têm implodido, de certo modo, com 
algumas concepções convencionais de processos formativos. E isso 
passa pelos processos de manipular a construção de significados 
e sentidos por parte dos próprios sujeitos frente ao fenômeno da 
sociedade da comunicação. O problema que se persegue neste 
capítulo e a razão, talvez, da organização desta obra é sobre como 
pensar a formação humana no contexto social e cultural da atualidade. 
Dentro disso há muitas questões a serem consideradas: passa pela 
questão da comunicação, da formação humana, do modo como as 
pessoas se relacionam, dos aspectos de valoração e de juízo moral 
e, principalmente, pelo modo de se fazer política. Em todas essas 
questões é importante a discussão a partir da noção de biopolítica 
ou do biopoder8. Não há como desviar a reflexão dessa discussão, 
não há como passar ou avançar em direção a uma posição mais 
clara e ao entendimento da sociedade contemporânea, para pensar 
formação para o autogoverno sem passar, necessariamente, pelo 
tema da biopolítica. E dentro da biopolítica encontram-se conceitos 

8 Sobre o conceito de biopolítica e sua relação com a educação ver Gallo (2017), Gadelha (2018), Groppa 
(2018) e Furtado e Camilo (2018).
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que permitem entender as relações de poder, como operam e são 
organizadas. Nessa perspectiva, é possível compreender como se 
dá o processo de formação na atualidade e também se evidencia a 
necessidade e urgência de se pensar educação para o autogoverno. 
O autogoverno não é um tema novo, mas retorna com toda força 
à discussão educacional. Mas discutir o autogoverno passa pela 
discussão das relações de manutenção do biopoder.

O fato é que a nossa vida está, diariamente, envolvida nas 
relações de biopoder e, assim sendo, as nossas decisões e escolhas 
são, de alguma forma, influenciadas, governadas ou manipuladas 
por ele. E essa governamentalidade da vida se dá através de um 
conjunto de dispositivos presentes na cultura, no entretenimento, 
no consumo, na educação, etc. E, ao que tudo indica, isso foi 
potencializado pelos novos meios de comunicação social virtuais. 
Os aplicativos de comunicação e os aparelhos portáteis são 
grandes facilitadores desses processos. Nessa junção entre cultura 
consumista e de entretenimento, redes sociais e suas tecnologias, 
difundem-se os mais diversos modos de agir, de pensar, de 
argumentar e compreender a sociedade e os sujeitos. Isso se dá 
sempre sobre as forças vitais, mexendo aspectos da natureza 
animalesca humana, com emoções e com a manipulação da vida de 
modo geral. Aqui caberia o argumento de Camps (2012), ao mostrar 
instituições sociais, como a política e a justiça, que estão ligadas 
à manipulação do medo, da tristeza, da confiança, entre outros 
sentimentos. Temas como aborto e religião são compreendidos 
através da manipulação do medo associado à morte, por exemplo. E 
aqui entra como um dos principais temas a questão da sexualidade, 
força vital que compete a todos os seres humanos, mas de modo 
recorrente é usada como meio de governo das massas. A biopolítica 
é um campo pelo qual é possível compreender as relações de poder 
através das quais se perpetua certa exploração do homem pelo 
homem.

FORMAÇÃO HUMANA PARA AUTOGOVERNO COMO 
RESISTÊNCIA

De muitos modos a sociedade humana tem tentado formas 
ou saídas para usurpar esse poder opressor. Em alguns momentos 
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essa usurpação passou pela revolução ou pela revolta. Mesmo que 
sua causa e movimento fossem legítimos e até necessários, em 
algumas situações têm se mostrado falhos ao relocar novos algozes 
no poder. Muitas guerras foram travadas em nome da mudança de 
uma ordem social exploradora e manipuladora dos seres humanos. 
Além de ceifar a vida de milhões de pessoas, não se mostraram 
eficientes no combate à desigualdade e injustiça, em estabelecer 
uma ordem social mais justa, em muitas situações se configurando 
uma mera troca de figuras e a manutenção de injustiças. Em síntese, 
a violência e a guerra se mostram desastrosas.  

Mas há um caminho sinalizado e apontado desde a 
Antiguidade clássica como possibilidade de retificação de uma 
sociedade mais justa e humana. Esse caminho passa pela formação 
humana, pela paideia e pela instructio, pela skolé, como grande 
ferramenta de resistência à subjugação ao poder de pretensões 
perversas. E, no esclarecimento e na formação para autonomia, 
pela capacidade crítica, é que se encontra o caminho para uma 
sociedade justa, tolerante e capaz de respeitar o outro, sem a qual 
não é possível ao sujeito e, consequentemente, à sociedade sair da 
própria ignorância.

Esses argumentos servem para afirmar que somente é 
possível edificar uma sociedade diferente se a humanidade optar 
prioritariamente por uma formação para o autogoverno dos 
sujeitos. Só quando a humanidade abraçar esse ideal é que se 
poderá ver a luz de uma sociedade unida em torno de um espírito 
de solidariedade em relação a si mesma. Somente pela formação 
humana é possível libertar os homens, constituindo neles uma 
fortaleza de caráter que lhes permita se autogovernar frente aos 
outros e à sociedade, que insiste em lhes manter presos aos grilhões 
da insanidade da subjugação de uns pelos outros. Autogoverno 
é a condição pela qual é possível constituirmo-nos em sujeitos. 
Somente pelo respeito à individualidade, à singularidade e à 
autonomia do outro é que se torna possível constituir-se como um 
outro. Sem a presença do outro, autônomo e independente, não há 
possibilidades de constituir-se o eu.

Não se trata de abandonar o mundo como fantasticamente 
mostra Hannah Arendt (2014) em “A vida do espírito”. Mas é somente 
com um espírito atento, armado e vigilante que há a possibilidade 
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de resistir, manter certa constância e firmeza de espírito. Não se 
trata de uma salvação em uma perspectiva binária como afirma 
Foucault (2010a, p. 165) – mundo sensível e suprassensível, terra 
e céu –, a partir da qual é necessário abandonar este mundo para 
poder salvar-se, como negação do mundo e, consequentemente, do 
próprio sujeito, da corporeidade. Salvamo-nos neste mundo através 
da formação para o autogoverno dos sujeitos.  

É pela constituição de um espírito fortificado que é possível 
fazer frente a esse mundo. Através do autogoverno é possível ao 
sujeito suspender por alguns instantes o mundo, tomar distância 
– sem jamais abandonar o mundo porque somos do mundo – e 
construir reflexivamente sentidos sobre ele. É preciso tempo livre, 
que passa pela suspensão do mundo, para poder percebê-lo a 
certa distância. E é isso de que parece tratar o texto de Foucault 
(2010a). A formação de alguma maneira deve prover um espírito 
armado, “bewaffneten Geistes”   como afirmara Herbart (H2, p. 100), 
preparado e vigilante, para diante das situações da vida poder 
posicionar-se, defender-se. Foucault trata do conceito de soteria, 
de salvar-se, que passa por possuir um espírito preparado, que nos 
dê a constância necessária para não nos desviar de nós mesmos, 
de não nos desviar do caminho, e, assim, seguirmos firmes, e 
enfrentarmos as intempéries da existência. É possuir um espírito 
fortificado de tal modo que se tenha autarquia e certa ataraxia 
em relação ao mundo, que insiste em empurrar o sujeito para um 
caminho em que o sujeito não seja o condutor, o piloto a guiar sua 
própria embarcação. Um espírito capaz de evitar os riscos de uma 
formação fragmentária, dispersa, instável. Implica formar sujeitos 
fortalecidos em seu caráter, capazes de autogovernar-se e, assim, 
tomar parte da esfera pública para fazer uso público a partir de sua 
razão. Investigar a formação humana como autogoverno justifica-
se, desse modo, pela pretensão de formar sujeitos que são Mündig, 
capazes e com coragem de proferir discursos com pretensão de 
verdade.  

Importante ocupar um instante em torno da questão/do 
termo formação predicado de humana. Por formação entende-se o 
processo pelo qual um sujeito progressivamente assume um caráter, 
uma personalidade que lhe singulariza diante dos seus semelhantes. 
Talvez o termo seja a tradução mais adequada de Bildung. Bild é a 
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imagem, a figura e o processo de figuração de uma identidade. Ora, 
formação, então, é esse processo pelo qual aparece um sujeito, sua 
personalidade, estilo, caráter. É o que de nós aparece aos outros 
sujeitos, sendo, no caso humano, sempre tomado de aspectos 
morais, políticos, etc., e que, para Herbart, é o que se entende por 
Sittlichkeit. O mais importante é entender que essa imagem que um 
sujeito assume é um caráter que ele forma. Para ser humano não 
pode ser formado tão somente a partir de forças externas que se 
impõem sobre o sujeito, mas, sim, de um processo de construção de 
forças interiores a partir de si, que impulsionam a figuração de um 
caráter e que justamente tornam cada ser humano singular e único.  

Da mesma forma, ela pode ser considerada humana quando 
essa figuração ou formação visa desenvolver no sujeito as forças 
internas, que são capacidades que orientam a sua ação em direção 
àquilo que é bom não somente para si próprio, mas que guie o sujeito 
em suas tomadas de decisão, tendo a totalidade de manifestações 
da vida como fim de sua ação. Nesse caso, a adjetivação de 
formação como humana, significa que – como se buscou mostrar 
no presente capítulo – os fundamentos filosóficos educacionais que 
embasam uma concepção de formação intencionam a humanidade 
frente a tantos outros fins, habilidades e competências inscritos e 
desenhados no horizonte das políticas educacionais.

Isso leva diretamente a uma das questões que mais angustia 
qualquer pensador educacional que minimamente tenha se dado 
conta dos processos em curso na sociedade contemporânea, em 
relação à virtualização do conhecimento, das relações humanas 
e implicações para os processos formativos. Nessa questão estão 
implícitas outras questões, como a de compreender se este ser 
humano imerso em meio a essa realidade se constitui como sujeito 
capaz de deliberar, capaz de moralidade de acordo com o que uma 
sociedade justa e igualitária carece.

 Tornam-se fundamentais as contribuições de Pierre 
Hadot (2010, 2014) e Michel Foucault (2010a, 2010b). Salvo as 
diferenças, estes autores enfatizam a necessidade de um trabalho 
constante sobre o espírito, do exercício de si sobre si como caminho 
para acessar a verdade de si mesmo. Esse caminho passa por um 
conjunto de exercícios espirituais, ações que o sujeito realiza para 
subjetivar um discurso verdadeiro e operar sobre ele. Dentre essas 
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atividades, por exemplo, está a leitura, a escuta atenta, entre outras. 
A leitura como exercício espiritual é, segundo Davidson (2014, p. 
8), “uma atividade de formação e de transformação de si mesmo 
[…] e tem um alcance muito largo e penetram nossa vida cotidiana”.

Tratando-se de exercícios espirituais, é preciso considerar, 
segundo Davidson, a profunda imbricação entre os conceitos de 
espírito e exercício. Eles não funcionam simplesmente como um 
“nível proposicional e conceitual”, já que são devidamente exercícios, 
uma atividade, uma prática, “um trabalho sobre si mesmo, o que se 
pode chamar uma ascese de si” (DAVIDSON, 2014, p. 9). Espiritual 
não é usado por Hadot no sentido religioso, mas é um conceito 
complexo, que permite compreender esses exercícios “não somente 
como obra do pensamento, mas de todo o psiquismo do indivíduo” 
(DAVIDSON, 2014, p. 9). Exercícios espirituais é uma expressão que 
“engloba o pensamento, a imaginação, a sensibilidade, assim como a 
vontade” (Davidson, 2014, p. 9), ou seja, são exercícios “que engajam 
todo o espírito” (HADOT apud DAVIDSON, 2014, p. 9). Os exercícios 
espirituais, presentes na filosofia antiga, são compreendidos por 
Hadot como uma forma de vida ou uma escolha de vida que integra 
um modo de compreender o mundo, de significá-lo. E assim, verte-se 
em orientação na coordenação das ações no mundo, através de uma 
prática que implica uma “metamorfose de si mesmo” (DAVIDSON, 
2014, p. 9).

Poderíamos ampliar a pergunta para a questão de como as 
práticas comunicativas e interativas, o processo de subjetivação 
dos discursos, da construção de significados, é parte constitutiva da 
prática e da capacidade do sujeito realizar os exercícios espirituais. 
Ou seja, quando tais discursos são somente discursos e quando 
eles implicam um exercício de si sobre si mesmo, de uma prática 
filosófica? Aqui é importante frisar que espiritual é mais que um 
exercício lógico racional, ou designativo gramatical, mas é uma ação 
em que o indivíduo aprende a viver. Assim não se trata de meras 
abstrações, de exegeses, mas se resume “numa arte de viver, numa 
atitude concreta, num estilo de vida determinado, que engloba 
toda a existência. O ato filosófico não se situa somente na ordem 
do conhecimento, mas na ordem do “eu” e do ser: é um progresso 
que nos faz ser mais, que nos torna melhores” (HADOT, 2014a, 
p. 23). A filosofia é, nesse sentido, um exercício em que o sujeito 
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toma ciência de si, da sua autenticidade, de uma compreensão clara 
dos diversos sentidos e significados do mundo, o que lhe permite 
encontrar um lugar a partir de si mesmo, alcançando, assim, um 
estado de paz e liberdade interior (2014a, p. 23). E é justamente 
nessa liberdade interior que se edifica a dimensão moral e ética da 
existência humana (H2).

Esse saber espiritual, segundo Foucault, foi encoberto na 
Modernidade pelo saber de conhecimento. A distinção desse dilema 
entre antigos e modernos é esta, o que era para os modernos a 
objetivação do conhecimento, para os antigos era constituição de 
um saber. O que para os modernos era sujeição do sujeito à ordem 
da lei, para os antigos era constituição do sujeito para si como fim 
último pelo exercício da verdade (FOUCAULT, 2010b, p. 284). Se 
ascese é um exercício que liga o sujeito à verdade ou o submete 
à lei, é preciso ter em mente que ele tem diferentes formatos. Um 
deles é aquele no qual os movimentos, as práticas, se tornam uma 
prática de renúncia de si.  

Essa ascese, segundo Foucault (2010a, p. 285), é totalmente 
diferente entre os estoicos, pois não implicava a renúncia de si, 
mas de “chegar à formação de uma certa relação de si para consigo 
que fosse plena, acabada, completa, autossuficiente e suscetível de 
produzir a transfiguração de si que consiste na felicidade que se 
tem consigo mesmo”. Ela pode ser entendida como uma disciplina 
formativa. A ascese na Antiguidade é, segundo Foucault, “a 
constituição de uma relação plena, acabada e completa de si para 
consigo” Ou seja, “ela não reduz: ela equipa, ela dota. E aquilo de 
que ela equipa, aquilo de que ela dota, é o que em grego se chama 
paraskheué, que Sêneca traduz frequentemente em latim por 
instructio” (2010a, p. 285).

Com isso, Foucault afirma que a prática da ascese é, na 
tradição antiga, a constituição da paraskeué (2010a, p. 286). 
Paraskeué é “uma preparação ao mesmo tempo aberta e finalizada 
do indivíduo para os acontecimentos da vida”. É uma preparação, 
um equipar-se para as situações com as quais o sujeito possa 
defrontar-se. Do que é então feito o equipamento da paraskeué? Ela 
é constituída pelo lógoi (discurso). Não se trata de discursos como 
meras proposições e princípios, mas que são frases, ouvidas ou lidas, 
“incrustadas no espírito”, na memória, por exercícios cotidianos, 
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como no exemplo de Marco Aurélio (1985). Dentre muitas coisas, 
vale destacar que esses discursos são persuasivos, isto é, não 
pretendem somente ser verdade e dizer o que fazer, mas “quando 
constituem uma boa paraskeué, esses lógoi não se contentam em 
estar presentes como se fossem ordens dadas ao sujeito” que “os 
detém e agirá como que espontaneamente” (FOUCAULT, 2010a, p. 
288). Os lógoi são como “matrizes de ação” inscritas no sujeito e isso 
é a paraskeué (FOUCAULT, 2010a, p. 289). Da mesma forma, “quando 
o sujeito se sente ameaçado na rasa labuta da vida cotidiana, o 
lógos deve estar presente: fortaleza, cidadela alçada em sua altura 
e na qual nos refugiamos. Refugiamo-nos em nós mesmos, em nós 
mesmos enquanto somos lógos” (FOUCAULT, 2010a, p. 290). Ainda, 
a “ascese tem por função constituir a paraskeué [a fim de que] o 
sujeito se constitua a si mesmo […]. Tem por princípio ligar o 
indivíduo à verdade” (FOUCAULT, 2010a, p. 296).

A partir desses argumentos, é necessário acrescentar uma 
questão, talvez estranha a toda essa argumentação, mas necessária 
para aquilo que pretendemos demonstrar. Os argumentos 
apresentados anteriormente tratam de apontar duas dimensões 
da formação humana que parecem ser importantes para os 
desafios que se apresentam em uma sociedade caracterizada como 
altamente interativa e comunicativa. A primeira, como se buscou 
mostrar brevemente, que não podemos pensar o ser humano em 
sua natureza educável e perfectível, sem considerar a sua dimensão 
linguística e comunicativa. O lógoi é discurso. O sujeito constitui-
se como humano somente dentro da esfera da linguagem. Percebe-
se em Vygotsky (1998) que a linguagem assume uma função de 
estruturação lógica e racional de nosso entendimento, sendo o meio 
pelo qual o ser humano organiza e estrutura seu pensamento. A 
linguagem consiste em signos e significados que se constituem nas 
relações intersubjetivas ou nos jogos de linguagem, como defendera 
Wittgenstein. Mas também assume funções para além de ser uma 
ferramenta de designação de verdade como se imaginava na teoria 
tradicional. Assim, a linguagem, ao produzir significados, sentidos 
para as coisas e para as forças que organizam o mundo e que movem 
o sujeito, é vida. Ou seja, a linguagem pode ser compreendida como 
a forma da vida, um modo de vida. Em segundo lugar, busca-se 
demonstrar que pensar em formação humana implica conceber o 
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processo como um exercício constante do sujeito sobre si mesmo, 
sobre os discursos que recolhe e subjetiva para si.

Formação humana implica, portanto, uma filosofia que é um 
conjunto de exercício de elaboração de si, que permite que o sujeito 
acesse a verdade, que também poderia ser os significados e sentidos 
de si, e, acessando a si mesmo, é capaz de operar sobre si buscando 
constante e progressivo trabalho de desenvolvimento de si. Isso nos 
revela que o homem é um sujeito que, em seu processo formativo, 
visando constituir-se humano no sentido mais nobre e elevado 
do termo, carece realizar um conjunto de exercícios espirituais. 
Esses exercícios se realizam a partir de si, mediado pelos discursos 
verdadeiros, com o fim de alcançar a liberdade e a paz interior.

Considerando esses aspectos, o desafio que se coloca, então, 
é pensar a formação humana a partir dessas esferas humanas. O 
processo formativo deve levar o sujeito a essa capacidade de tomar 
parte da esfera pública, de proferir seus próprios discursos. É o que 
visa o processo formativo, que em Kant (2013) é tornar-se Mündig, 
traduzido por maioridade intelectual. Mündig origina-se de Mund 
(boca), diz respeito a capacidade de proferir discursos, de fazer 
uso público da razão, nesse caso. Trata-se de uma razão discursiva. 
É ter coragem ou Parreshia de dizer a verdade em Foucault. 
Coragem, pois a esfera pública é o lugar em que nos encontramos 
politicamente e nos dignificamos, como mostrara Hannah Arendt 
(2010). Trata-se de emergir no mundo e através de um processo 
formativo, de sujeito dependente do amparo dos adultos, alcançar 
a autonomia e tornar-se fortalecido no caráter, como defendera e 
mostrara Johann Friedrich Herbart (H2). Em síntese, trata-se de 
alcançar o seu autogoverno.

Em Wittgenstein e Vygotski encontra-se ao mesmo tempo 
uma limitação para aquilo que se pode conhecer, circunscrito à 
linguagem e à comunicação, e, por outro lado, um potencial, uma 
abertura, como categoria fundamental ontoantropológica do homem 
de ser educável. Significa que à medida que amplio meu repositório 
de sentido e significados, também amplio minha capacidade de 
entender o mundo e pensar sobre ele. É através dessa ampliação 
que também me torno capaz de proferir discursos e, assim, tomar 
parte da esfera pública. Se meu eu, minha consciência, se minha 
verdade sobre mim mesmo é sempre uma espécie de produto dos 
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discursos que subjetivei, que desenvolvi, sob os quais me exercitei, 
minha leitura de mundo é proporcional à capacidade linguística 
que constitui para mim e, nesse caso, de fazer a leitura e retornar 
ao mundo. Essa percepção revela a dimensão estética da formação 
humana e da sua profunda imbricação com a ética.  

Resta a questão sobre como é possível pensar o processo de 
formação humana a partir da concepção do ser humano como um 
sujeito de linguagem, que, em seu processo formativo, necessita 
operar espiritualmente sobre si mesmo, se a pretensão é que o 
sujeito alcance seu autogoverno. Partindo dessas considerações 
sobre o ser humano, apresentadas anteriormente, é preciso levar 
em conta um conjunto de questões sociais, educativas, didáticas, 
psicológicas, éticas, estéticas, antropológicas, etc., para as quais 
parece adequada a proposta de Johann Friedrich Herbart. É claro 
que Herbart não conhecia essas investigações sobre a linguagem e 
a psicologia do desenvolvimento, ao menos não dessa forma, porém 
as antecede, sendo precursor da psicologia da educação, da teoria 
da percepção, entre outros méritos. Mas o que remete a Herbart, por 
ora, principalmente, é a sua Pedagogia Geral, que contempla em sua 
estrutura tripartida as ações pedagógicas do governo infantil, da 
instrução educativa e da disciplina formativa. Ou seja, há diferentes 
fases em que se precisa considerar a necessidade do educando de 
ocupar-se com um conjunto de processos discursivos diversos, de 
acordo com as suas necessidades e condições, a fim de alcançar o 
autogoverno.

Nesse sentido, em um primeiro momento é necessário 
reconhecer que a criança precisa do amparo adulto, considerando 
que sua capacidade de se organizar é composta de um conjunto 
restrito de sentidos e significados. A sua capacidade de entendimento 
e a compreensão das forças e da realidade exigem a presença do 
adulto. Não se trata da presença discursiva linguística estruturada, 
mas da presença de um conjunto de linguagens de significados da 
qual se apropria e das diferentes vivências. A própria presença do 
adulto, dos objetos, sons, que ao compor um conjunto de linguagens, 
jogos de linguagem, são formativos para a criança, que se constitui 
progressivamente em um sujeito comunicativo, interativo, ou 
usando a expressão de Kant, Mündig. Para tanto, cabe um processo 
instrutivo, que consiste no acesso a um conjunto de discursos a fim 



AUTOGOVERNO E FORMAÇA O HUMANA EM TEMPOS SOMBRIOS: ASPECTOS E TICOS E POLITICOSAUTOGOVERNO E FORMAÇA O HUMANA EM TEMPOS SOMBRIOS: ASPECTOS E TICOS E POLITICOS

28

de compor o que Herbart denomina de educação para o múltiplo 
interesse, através de um ensino educativo que contemple certos 
sentidos e significados visando à formação de sujeitos virtuosos 
e que, nesse caso, devem operar com força sobre a formação dos 
sujeitos.

Ao desenvolver a capacidade comunicativa, a criança torna-
se capaz de pensar sistematicamente. A princípio, a criança não 
possui essa capacidade, sendo necessária a presença do adulto, 
auxiliando-a a refletir. Progressivamente, ela desenvolve essa 
capacidade alcançando sua maioridade intelectual, sua capacidade 
de autogovernar-se, de autogerir-se. Diante disso, retoma-se a 
questão que abriu a argumentação nesta fundamentação, sobre 
o lugar do discurso que nos é apresentado pelas redes sociais 
de comunicação. O modo pelo qual e em que medida ele tem 
participação na coordenação das ações sociais e como é o processo 
de subjetivação dessas informações que compõem a capacidade 
comunicativa das novas gerações. O fato é que, na atualidade, 
os seres humanos assumem o lugar de ciborgues e desafiam a 
antropologia digital a compreender a formação humana levando 
em consideração esse novo modo de existência, pois muitos modos 
de relação ou experiências humanas migraram para os espaços 
virtuais. Esse novo modo de relacionar-se, de interagir e prover 
discursos, com o uso de linguagens novas e pela potencialização de 
outras, como o da imagem, alterou o modo de ser da concepção de 
formação humana. Se o desenvolvimento do sujeito e da sociedade, 
do processo de desenvolvimento e evolução social dependem do uso 
comunicativo da linguagem, cabe à educação, no que diz respeito à 
formação dos discursos, operar com e sobre os discursos que são 
apresentados às novas gerações, para que os sujeitos encontrem 
meios que potencializem sua capacidade de autogovernar-se.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que se pode constatar a partir deste estudo, pode 
ser apresentado nos seguintes argumentos: (1) A sociedade 
contemporânea é permeada por um conjunto de relações 
biopolíticas e é possível caracterizá-la a mesma a partir da forte 
presença de suas tecnologias digitais e redes de relacionamento 
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sociais virtuais, como um novo modo de gestão nas relações e do 
biopoder. (2) Frente a isso e diante da pretensão de edificação de 
uma sociedade humanizada, torna-se de fundamental importância 
a formação de sujeitos fortalecidos em seus caráteres, tendo 
em vista o desenvolvimento de sua capacidade de autogoverno. 
(3) Isso passa pela compreensão do fenômeno da comunicação 
e da constituição de significados e sentidos, dos processos de 
subjetivação a partir da interação comunicativa, no contexto de 
linguagem múltipla. (4) Isso pode ser enriquecido pela atualização 
do pensamento pedagógico de Herbart, para o qual a formação para 
o autogoverno tem como pretensão a emancipação do sujeito, do 
autodomínio. Uma de suas marcas fortes reside no respeito pela 
participação do educando como sujeito ativo e responsável pelo 
seu próprio processo formativo.

A sociedade contemporânea da interação e comunicação 
tem lançado grandes desafios à compreensão da própria natureza 
ontoantropológica, da existência e coexistência, tem abalado muitos 
pressupostos e fundamentos filosóficos e pedagógicos de tal modo 
que é preciso repensá-la, considerando o homem como um ser 
eminentemente comunicativo e interativo. É indispensável pensar 
formação de sujeitos autônomos. E também como essa autonomia, 
ao mesmo tempo em que é desejada, pode tornar-se um risco à 
medida que não encontra bases sólidas de orientação e princípios 
fundamentais que norteiem um processo desejável de exercício de 
si sobre si mesmo. O que ocorre a partir de um processo contínuo 
de subjetivação de significados e sentidos dados pelo mundo da 
vida.  

Em síntese, “é a distância entre o que ele [ser humano] é e o 
que acha que é que constitui o próprio objeto das ciências humanas” 
(WOLFF, 2009, p. 48). O fato é que essa esfera da comunicação e 
interação põe em risco a existência à medida que simplesmente 
anula e provoca um ofuscamento, o bloqueio da compreensão das 
instâncias sociais fundamentais para sustentação da estrutura 
social e humana, como a ética, a política e a formação humana.  
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