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RESUMO: O presente trabalho contempla algumas reflexões que resultam da pesquisa de PIBIC 

intitulada Formação Humana e Escolarização: A Proposta de Educação Integral nas Escolas de 

Referência do Agreste Pernambucano, que tem como objetivo compreender o significado da proposta 

de Educação Integral assumida pelas Escolas de Referência no Agreste de Pernambuco. Tal proposta 

fundamenta-se na concepção de educação Interdimensional, defendida por Costa (2008) que assume o 

pensar sobre o ser humano como um ser composto por dimensões, através das quais, de diferentes 

formas o mesmo expressa sua humanidade. A perspectiva da educação Interdimensional reconhece 

essas dimensões e defende que as mesmas sejam assumidas pela escola. Assinala-se nesse aspecto a 

expressão de um pensamento que toca o campo da formação humana, fato que se esclarece nos 

apontamentos teóricos do autor da proposta. Objetivamos apresentar os principais resultados dessa 

investigação, partindo da caracterização de categorias centrais à proposta em curso, e reconhecidas 

como eixos estruturadores dessa pesquisa. Tal investigação constitui-se em estudo bibliográfico, 

constituído a partir dos procedimentos metodológicos da abordagem hermenêutica.  
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HUMAN FORMATION ACORDING TO AN INTERDIMENSIONAL POINT OF 

VIEW: AN ANALYSIS OF THE MODEL OF COMPREHENSIVE EDUCATION AT 

THE REFERENCE SCHOOLS IN PERNAMBUCO STATE 

 

ABSTRACT: This paper includes some reflections that result from research of PIBIC entitled 

"Human Formation and Schooling: A Proposal for Comprehensive Education in Schools of Reference 

in Pernambuco's Agreste", which aims to understand the meaning of the proposed Comprehensive 

Education assumed by Schools of Reference in Pernambuco's Agreste. This proposal is based on the 

concept of inter-dimensional education advocated by Costa (2008) who assumes the thought about 

humans as a being composed of dimensions, through which, in many ways it expresses humanity. The 

prospect of the inter-dimensional education recognizes these dimensions and argues that they are taken 

by the school. It is noted in this respect the expression of a thought that touches the field of human 

formation, a fact that becomes clear in the theoretical approaches of the author of the proposal. We 

aimed to present the main results of this investigation, based on the characterization of central 

categories to the current proposal, and recognized as structural axes of this research. Such 

investigation is constructed in bibliographical study, consisting from methodological procedures of the 

hermeneutic approach. 
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1. Introdução 

A pesquisa Formação Humana e Escolarização: A Proposta de Educação Integral 

nas Escolas de Referência do Agreste Pernambucano realizada no Programa Institucional de 

Bolsa de iniciação Científica – PIBIC da UFPE, teve como principal intuito compreender o 

significado da proposta de Educação Integral assumida pelas Escolas de Referência no 

Agreste de Pernambuco que se fundamenta na visão de uma Educação Interdimensional. 

Objetivamos identificar e analisar os pressupostos que subjaz tal filosofia educacional. Para 

tanto, buscamos compreender os elementos de fundamentação teórica da referida proposta de 

ensino, a fim de refletir sobre os caminhos propostos pela mesma, enquanto indicativos para a 

formação humana, à luz de uma abordagem hermenêutica. Buscaremos ao longo do presente 

texto caracterizar a pesquisa, assinalando as reflexões que despontaram da mesma e o sentido 

destas para o campo da formação humana.  

A concepção da educação Interdimensional constitui-se em elaborações do professor 

Antônio Carlos Gomes da Costa e apresenta-se como uma saída para a ampla problemática da 

escolarização na sociedade moderna a qual, segundo o mesmo, a escola criada sobre as bases 

do pensamento iluminista não mais poderia superar.  Tal problemática refere-se, dentre outros 

aspectos, a forma como se tem orientado a nossa sociedade e por essa via, os seguimentos 

tecnológicos, educativos, e de um modo geral as instituições sociais, sendo estas por sua vez o 

reflexo da forma como os sujeitos têm se relacionado e assinalando grandes mudanças nas 

suas concepções de valores. 

Costa (2008) reflete sobre a incapacidade da razão analítico-instrumental conduzir a 

sociedade moderna, reconhecendo que o grande avanço tecnológico que vem se expandindo 

desde a revolução industrial tem sido acompanhado de um retrocesso nas condições de 

convivência do homem consigo, com os outros e com o meio que habita, partiria deste aspecto 

a perceptível crise ontológica enfrentada pelo homem contemporâneo e destacada por Costa. 

Em face dessa crise, a Educação Interdimensional corresponderia à valorização das várias 

dimensões do humano, superando a centralidade do pensamento instrumental, em sua 

exacerbada valorização da dimensão cognitiva, deixando de considerar outras dimensões do 

humano.  Assim, na perspectiva da educação Interdimensional não se buscaria o acúmulo de 

conhecimentos técnicos para que os sujeitos pudessem atuar no mercado de trabalho, mas 

antes, a formação do ser humano, acolhendo as dimensões que o compõem. 
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 Ao analisarmos as proposições de Costa (2002; 2006; 2008), assumimos algumas 

categorias de estudo, sendo estas: a interdimensionalidade; a formação humana; e os pilares 

da educação. Desponta também desta última a categoria da presença educativa, de valores e 

de sentido. Tais categorias foram definidas a partir da leitura que este autor faz da realidade 

social e dos direcionamentos educacionais assumidos pelo mesmo. Em face disso, 

estruturamos o presente texto a partir de uma breve discussão do cenário formativo 

contemporâneo, seguida de algumas considerações acerca da educação interdimensional e 

seus fundamentos; formação humana e os pressupostos formativos da escola de referência. 

2. Contextualizando a problemática: o cenário formativo contemporâneo 

 

As transformações sociais que ocorreram, sobretudo a partir do iluminismo além de 

proporcionarem significativos avanços, que como outros eventos impulsionaram o advento da 

modernidade, oportunizaram também mudanças no agir social dos sujeitos. As promessas de 

esclarecimento trazidas pelo iluminismo insistiram na descrença de tudo aquilo que não 

tivesse uma explicação lógica, justificada pelo esclarecimento do novo homem que acabará de 

sair das trevas. O homem poderia enfim ser livre para guiar-se pela sua razão, não mais 

aprisionado a visão de outros sujeitos. Tal momento histórico parece indicar a emancipação 

do homem, tomado agora como ser superior e capaz de orientar-se pelas suas descobertas e 

agir segundo a luz da razão. A problemática da emancipação assume diferentes contornos 

dentre os quais se destaca o significado das relações entre os grupos e classes sociais. Como 

indica Pucci (1994), a ampliação do domínio da burguesia sobre as outras classes sociais, faz 

com que seja desconstruído o pensamento de emancipação do homem pela razão, pois dessa 

razão brota a supremacia da dimensão instrumental, que ocasiona outro modo de submissão 

humana, de modo que 

Com o surgimento do capitalismo monopolista e seu desenvolvimento além 

dos limites europeus, com a intensificação colonialista, com as revoluções 

científicas contemporâneas, o predomínio da dimensão instrumental da 

Razão torna-se onipresente. E a sociedade unidimensional liderada pelos 

técnicos e pela ciência se transformou em instrumento de produção e de 

dominação (PUCCI 1994, p. 23). 

 

Torna-se cada vez mais crescente, a competitividade gerada pela ambição de crescer 

dentro desses domínios, originasse, por conseguinte, a instrumentalização de outros sujeitos, 

que por vezes, inconscientes se inserem nessa lógica, absorvendo todas as orientações que 
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partem unicamente de uma visão instrumental do homem. Ocorre que nas instituições 

formativas, compreende-se a mesma ordem, tomasse a formação apenas como mecanismo de 

manipulação, a partir do qual os sujeitos podem se inserir nas máquinas de produção 

capitalista. Na visão contemporânea, é como se esse fosse o único objetivo da vida, caminho a 

ser seguido por todos, onde a educação passa a ser vista como algo utilitário que apresenta 

como finalidade o avanço produtivo do Estado. Assim também, a própria visão que objetiva o 

desenvolvimento dos sujeitos em vista de finalidades econômicas.  

Dentro desses padrões, evidencia-se a crise vivida pelo homem contemporâneo, 

caracterizada por Costa (2008) como marcada pela afirmação da razão analítica-instrumental 

que tem afetado a relação do homem consigo, com o seu semelhante e com a natureza, além 

da relação com a dimensão transcendente da vida, o que demonstra os reflexos do 

individualismo e da massificação dos sujeitos, pregados pela sociedade moderna. Conforme 

este autor, estaríamos assim, diante de uma crise ontológica, resultante do desenvolvimento 

desequilibrado da sociedade, que embora tenha apresentado uma série de avanços 

tecnológicos não garantiu melhorias significativas à educação, tendo em vista que os 

seguimentos desta não tem demonstrado atenção à formação humana, mas antes a preparação 

e capacitação de sujeitos para aturem no mercado produtivo.  

Os modelos formativos que alimentam esta compreensão de desenvolvimento da nossa 

sociedade têm contribuído dentre outras coisas para a formação de sujeitos individualistas, 

competitivos e prioritariamente consumistas, que por intermédio da escola, pouco refletem 

sobre a sua atuação no mundo, preocupando-se com a conquista de cargos e de salários cada 

vez mais elevados. A repercussão dessa visão que vem sendo paulatinamente construída 

dentro e fora das instituições de ensino reflete-se na incapacidade dos sujeitos de se 

posicionarem de modo crítico em face das situações que representam o processo de 

desumanização e degradação do meio ambiente característico da nossa sociedade. 

Desse modo, no campo das críticas postas à educação contemporânea, assinalamos as 

que incidem sobre modelos formativos que priorizam o desenvolvimento racional dos 

sujeitos, ignorando a importância das suas outras dimensões.  Estes partem de uma lógica que 

abriga apenas finalidades exteriores ao ser humano, e que não ambicionam a formação do 

mesmo, mas a sua preparação para um fim determinado. Tal finalidade se configuraria na 

necessidade do desenvolvimento cognitivo dos indivíduos, e na sua inserção no mercado. Não 

se reconhece nessa concepção, o ser humano em sua totalidade, já que o desenvolvimento do 
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mesmo limita-se a uma preparação para o enquadramento social. Caminho diferente se 

concebe na educação integral. Nesse reconhecimento, pensar numa formação que ultrapasse 

os modelos unidimensionais torna-se um imperativo para que possamos ir além do 

ajustamento característico do sistema pautado na lógica instrumental. Em tal proposta, os 

aspectos formativos que poderiam ser assumidos pelas escolas a fim de superar a 

instrumentalização e alienação dos seres humanos, pautando-se por uma visão integral dos 

mesmos. 

 

3. Educação Interdimensional 

 

A proposta de educação Interdimensional parte do reconhecimento da incapacidade da 

escola convencional de atender às necessidades formativas do homem moderno, que consiste 

na superação da formação instrumental. Em termos práticos, esse modelo educativo indica a 

abertura da escola para as outras dimensões do humano, sendo estas compreendidas pelo autor 

da seguinte forma: 

 O logos, a dimensão do pensamento, do conceito ordenador e dominador da 

realidade pela razão, ciência e técnica; o pathos, a dimensão do sentimento, 

da afetividade, geradora da simpatia, da empatia, da antipatia e da apatia na 

relação do homem consigo mesmo e com os outros; o eros, a dimensão do 

desejo, das pulsões, dos impulsos, da corporeidade, das emanações vitais 

básicas, do élan vital; o mytho, a dimensão da relação do homem com o 

mistério da vida e da morte, do bem e do mal (COSTA 2008 p. 16-17). 

 

Assim, percebemos que à educação Interdimensional interessa que a escola não se 

coloque apenas como transmissora de saberes, mas como impulsionadora do reconhecimento 

do ser humano como um todo, atuando no equilíbrio das dimensões que o constituem. Haja 

vista que com exceção das dimensões que compreende o Logos as outras dimensões parecem 

passar despercebidas nos sistemas escolares. A proposta interdimensional dedica especial 

atenção à visão integral dos sujeitos, já que essas dimensões são postas como estruturadoras 

do ser humano. Todavia, a interdimensionalidade não estaria ligada apenas a representação 

dessas quatro dimensões no processo educativo, mas ao desafio de integra-las, valorizando 

cada uma na sua essência.  

Compreende-se, pois, que, ultrapassar a supervalorização do logos, não implica negar 

sua importância em face das outras dimensões, trata-se de equilibrá-las. Desse modo, convém 

alertar que tal formação não se esgota em forma de conteúdos distintos, mas na inclusão de 
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práticas e vivências que oferecessem no mesmo grau de importância, espaço para cada uma 

das quatro dimensões. Percebe-se, desse modo, o ser humano como um ser complexo que não 

é apenas razão ou emoção, mas é em essência o agrupamento destes e de outros elementos. A 

efetivação desse pensamento necessita, portanto ser reconhecida pelas instituições formativas, 

para que de fato possamos pensar numa formação integral que ultrapasse os discursos e que 

possa ser vivenciada no cenário educativo da nossa sociedade.   

Ao analisarmos esses aspectos, aproximamos o nosso olhar da discussão abordada por 

Röhr (2010), que também defende uma educação que reconheça o ser humano em sua 

integralidade, apontando a importância do reconhecimento das diferentes dimensões humanas. 

O pensamento acerca da integralidade do ser humano descortina-se por essa via, através do 

conceito de multidimensionalidade, o qual concebe a valorização das dimensões humanas 

como caminho para dimensão da espiritualidade.  

 Nesta concepção, destacam-se cinco dimensões básicas: a dimensão física, que inclui 

a corporalidade físico-biológica; a dimensão sensorial representando as nossas sensações 

físicas; a dimensão emocional, abrangendo a vida da nossa psique; a dimensão mental que 

inclui, em primeiro lugar, o racional e lógico no sentido mais restrito; e a dimensão espiritual, 

tida como a de mais difícil identificação (Ibid.,). Além dessas dimensões básicas, o autor 

considera a existência de outras dimensões temático-transversais, que também participam da 

integralidade do humano. Tal problemática encontra-se intimamente relacionada com a 

educação, como podemos observar na afirmação abaixo: 

(...) é tarefa da reflexão curricular abranger todas as áreas em que o homem 

expressa a sua humanidade e trazê-las para as atividades educacionais, de tal 

forma que revelem seu lado material, sensorial, emocional e mental, 

apelando para que o educando, ele mesmo, se comprometa com ela na sua 

dimensão espiritual (RÖHR 2011, p. 67) 

 

Essas considerações assinalam a importância do reconhecimento das dimensões 

humanas para compreensão das intencionalidades que compõem o pensamento da educação 

integral. No cenário da escola, isso implica no modo como podemos conceber a formação, 

considerando-se a idealização dos objetivos formativos e os sujeitos do espaço escolar. Torna-

se imprescindível o pensar sobre o ser e o fazer da escola diante de possibilidades educativas, 

que compreendam o humano em sua integralidade. 

 A reflexão de Röhr é tomada assim, como forma de reforçarmos a importância da 

valorização das dimensões do humano, e da compreensão de uma educação que integre essas 
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dimensões. Compreender essa lógica formativa imprimindo o devido valor a elas representa 

um olhar sobre a formação integral, vislumbrando, a idealização da formação do ser humano a 

partir dos diferentes elementos que o constituem. Isso justifica o reconhecimento do homem 

como um ser de potência, cujo sentido da existência ultrapassa uma preparação para tomar 

posse de atribuições sociais, mas antes, abriga a disposição para a transcendência que envolve 

este e outros aspectos. Esse autor aponta a dimensão espiritual como participante do processo 

formativo que necessita do desenvolvimento das outras dimensões para que de fato possa 

expressar-se enquanto parte estruturante, guia da vida humana. Reconhece-se desse modo a 

integralidade do ser humano, onde identificamos a abertura para múltiplas possibilidades 

formativas.   

 

4. Fundamentos da Educação Interdimensional 

 

Tomada como modelo de formação integral dos jovens, a educação Interdimensional 

apresenta seus pressupostos formativos a partir de alguns encaminhamentos resultantes de 

diferentes concepções que discutem a formação dos sujeitos. No contexto nacional, 

distinguimos o discurso que se põe através do II artigo da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB ao indicar a finalidade da educação como sendo “o pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

(BRASIL, 1996). Esses aspectos formativos são reconhecidos por Costa (2002) como três 

níveis, sendo o primeiro mediado pela educação para valores; o segundo através do 

protagonismo juvenil e o terceiro através da educação profissional. Isso reflete a formação 

pretendida por este autor, a luz de princípios nacionais. Outras orientações fundamentais que 

pudemos identificar referem-se a interpretação da Paidéia feita por Costa (2008), onde o 

mesmo reconhece o acolhimento das dimensões humanas, como: Logos, Eros, pathos e 

mytho. Destacam-se também na fundamentação teórica as orientações apontadas no Relatório 

da UNESCO: Educação um tesouro a descobrir (DELORS, 1997), por meio dos quatro 

pilares da educação: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a 

conhecer. A partir desses destaques realizamos a seguir algumas reflexões que visam 

interpretar essa visão educativa.  

 

4.1. Pilares da educação 
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As orientações do relatório da UNESCO de Jacques Delors - “Educação: um tesouro a 

descobrir” (1997), destacam-se no âmbito das representações internacionais que influenciam 

nas políticas educacionais contemporâneas. O relatório se define como produto da reflexão de 

especialistas de diferentes países, participantes da Comissão internacional sobre educação 

para o século XXI. Nele se reflete a preocupação de apresentar direcionamentos para 

enfrentar os problemas educacionais numa esfera mundial, com ênfase nos países 

subdesenvolvidos.   

No relatório, questiona-se em diferentes faces a utilidade do conhecimento, sendo 

posto como papel da educação o fornecimento dos mapas de um mundo em constante 

mudança, e as orientações para que os sujeitos possam trafegar no mesmo (DELORS, 1997). 

Dessa compreensão, surgem discussões que versam sobre o papel da escola do século XXI, e 

a forma como a mesma deve se orientar para suprir diferentes necessidades formativas. O 

texto esclarece que a resposta para a concretização da missão da escola dentro do referido 

contexto, está no desenvolvimento de quatro aprendizagens, sendo estas os pilares do 

conhecimento: 

(...) aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; 

aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver 

juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 

humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três 

precedentes.  

  

  A valorização dessas aprendizagens atende ao que a comissão julgou como necessário 

para orientar os direcionamentos formativos no presente século, no que tange a apreensão, 

construção, utilização e assim um devido “aproveitamento” do conhecimento. Nessa linha, a 

importância do conhecimento não se materializa como algo isolado a um sujeito, pois teria 

sua culminância na vivência coletiva.  De modo que, o valor do conhecer, partiria da 

formação pessoal com vistas à idealização de uma educação que se firmasse ao longo da vida. 

Concebe-se o conhecimento dentro dos seus processos evolutivos, perpassando a noção de 

tempo e espaço, adequando-se a diferentes situações e necessidades distintas.  

 Ao discutir sobre as novas exigências para a educação do século XXI, o relatório 

assinala que a escola, através do ensino formal costuma privilegiar o aprender a conhecer e, 

de modo mais restrito, o aprender a fazer, oferecendo pouco e quase nenhum espaço para os 

dois outros pilares da educação.  À educação, compete ultrapassar a instrumentalização do 

conhecimento, e por essa via, a mera previsão da utilização do mesmo, tendo em vista as 
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constantes mudanças sociais e, por conseguinte as constates exigências de saberes. Assim, 

uma “nova concepção ampliada de educação devia fazer com que todos pudessem descobrir, 

reanimar e fortalecer o seu potencial criativo – revelar o tesouro escondido em cada um de 

nós” (DELORS 1997, p. 90). Tal consideração põe a educação como caminho para a 

realização do sujeito, que se media pelo aprender a ser e não se esgota no apontamento de 

finalidades, ou na conquista de resultados.  

 Diante do que foi posto, percebemos a necessidade de expor de modo mais direto, a 

representação de cada uma das aprendizagens que formam os pilares da educação. O aprender 

a conhecer “supõe, antes tudo, aprender a aprender, exercitando atenção a memória e o 

pensamento” (Ibid., p. 92);  O aprender a fazer relaciona-se intimamente com o aprendizado 

que visa a formação profissional. O aprender a fazer se orienta pela noção de substituição da 

qualificação pela aquisição de competências, desse modo: 

A relação com a matéria e a técnica deve ser complementada com a aptidão 

para as relações interpessoais. O desenvolvimento dos serviços exige, pois, 

cultivar qualidades humanas que as formações tradicionais não transmitem, 

necessariamente e que correspondem à capacidade de estabelecer relações 

estáveis e eficazes entre as pessoas (Ibid., p. 95).  

  

No aprender a viver junto “a educação deve utilizar duas vias complementares. Num 

primeiro nível, a descoberta progressiva do outro. Num segundo nível, e ao longo de toda a 

vida, a participação em projetos comuns” (Ibid., p. 97). Estas vias pretendem o 

desenvolvimento da noção da importância do outro na nossa vida, e, por conseguinte apontam 

para a vivência harmônica entre as pessoas, oportunizando o aprendizado por meio da 

convivência.  No aprender a ser nota-se a preocupação da Comissão, no sentido que “a 

educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa – espírito e corpo, 

inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade” (Ibid., 

p. 99). No mesmo sentido, a educação influenciará o sujeito na formulação de seus juízos de 

valor, que atuará nos momentos decisões que tiver que tomar ao longo da vida.   

 Através da discussão acerca das quatro aprendizagens, descortina-se a compreensão 

em outro ponto: a exigência de uma educação ao longo de toda vida, de que ela forneça 

elementos que orientem para a formação como algo constante, que não se esgota em 

determinada fase da vida, ou etapa de escolarização. Com efeito, distingui-se a compreensão 

de que uma “educação básica bem-sucedida suscita o desejo de continuar a aprender” 

(DELORS, 1997, p. 105). Por essa via, discute-se a igualdade de oportunidades, que garantem 
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a diferentes sujeitos, a possibilidade de tomar posse desse nível de apreensão do saber. 

Distinguisse assim: 

O conceito de educação ao longo de toda vida é a chave que abre as portas 

para o século XXI. Ultrapassa a distinção tradicional entre educação inicial e 

educação permanente. Aproxima-se de um outro conceito proposto com 

frequência: o da sociedade educativa , onde tudo pode ser ocasião para 

aprender e desenvolver os próprios talentos. (p. 117).  

  

Na leitura do relatório Costa (2008) reafirma o valor do mesmo como orientação 

formativa para o século XXI, acolhendo do documento parâmetros de valores e instruções a 

serem apreendidas pela educação formal. Nesse sentido, os quatro pilares da educação 

“apontam na direção de um ensino capaz de superar suas próprias tendências e se abrir para 

práticas e vivências de sentido existencial, social, produtivo e cognitivo, de impacto mais 

abrangente e profundo” (Ibid p. 21). Seriam os pilares da educação, a estrutura da educação 

interdimensional e essa última à solução para a crise dos tempos atuais. Nessa perspectiva, ao 

tratar da educação para o desenvolvimento humano, Andre & Costa (2004) assinalam os 

quatro pilares da educação, capazes de “fornecer ao mesmo tempo mapa e bússola para que os 

cidadãos de nossa sociedade transitem pelo incerto século 21” (p. 38). A educação firmada 

nas quatro aprendizagens postas pelo relatório de Delors ofereceria assim, horizonte, serviria 

como guia em meio as incertezas que se apresentam no contexto atual. O aprender a aprender 

está posto ainda na discussão que Costa, coloca acerca da educação fora dos espaços da sala 

de aula que referencia a busca constante por conhecimentos feita pelos educandos.  

 

4.2. A Paidéia grega como referencial 

 Ao discutir as dimensões humanas consideradas na educação interdimensional Costa 

(2008) assinala a valoração do logos; do pathos; do Eros e do mytho na “Infância feliz da 

humanidade” que seria a Paidéia grega. Por essa via o autor aponta a saída da crise ontológica 

que vem sendo enfrentada pelo homem contemporâneo. Expõe-se a necessidade de que se 

integrem de forma harmônica as dimensões do humano, tal como na sua concepção da 

Paidéia. 

Segundo Jaeger (1995), o conceito de Paidéia aparece pela primeira vez no século V 

a.c, definindo-se como “criação de meninos”. É apenas com os sofistas que o referido 

conceito passa a acolher em sua representação o sentido mais alto da arete humana.  
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Representa em suas diferentes faces, ideais formativos da cultura grega por meio da valoração 

da essência espiritual, empreendendo uma formação que nas palavras de Jaeger representaria:  

 (...) a genuína Paidéia grega considerada modelo por um homem de Estado 

romano. Não brota do individual, mas da ideia. Acima do homem como ser 

gregário ou como suposto eu autônomo, ergue-se o homem como ideia. A 

ela aspiram os educadores gregos, bem como os poetas, artistas e filósofos. 

(JAEGER, 1995, p. 14-15) 

 

Visto como um modelo humanístico de formação, o conceito de Paidéia não aprisiona 

sua consistência em determinado tempo ou lugar, mas, transcende juntamente com o 

conhecimento acerca do homem e do seu tempo. Na educação grega, o sentido formativo 

estaria amparado sobre os preceitos de ideais políticos, a serviço da comunidade, nessa 

compreensão, “o nascimento da Paidéia grega é o exemplo e o modelo deste axioma capital 

de toda a educação humana. A sua finalidade era a superação dos privilégios da antiga 

educação, para qual a Arete só era acessível aos que tinham sangue divino” (Ibid., p. 336). 

Essa compreensão, parte do ideal de Arete política que por sua vez surge das necessidades do 

Estado, de se construir uma consciência acerca da educação política.   

Em síntese, distinguimos o termo Paidéia para referenciar “todas as formas e criações 

espirituais a ao tesouro completo da sua tradição, tal como nós o designamos por Bildung ou, 

com a palavra latina cultura” (Ibid., p. 354). Mesmo referenciando essa definição, 

reafirmamos a amplitude do conceito de Paidéia, que mesmo na história grega assumiu 

sentidos distintos. Todavia, cabe-nos mencionar a compreensão que parte da visão da Paidéia 

a partir dos sofistas, sendo a mesma: 

(...) uma colorida mistura de materiais de origem vária. O seu objetivo era a 

disciplina do espírito, mas não existia entre eles unanimidade quanto ao 

saber mais indicado para atingi-la, pois cada um deles seguia estudos 

especializados e, naturalmente, considerava a sua disciplina como a mais 

conveniente de todas. (JAEGER 1995, P. 538).  

      

Da mesma forma, a concepção de Sócrates acerca da Paidéia, que mesmo acolhendo a 

importância dos ensinamentos dos sofistas, distinguia-se destes, ao enfatizar o cuidado com a 

alma, deixando entrever a limitação dos ensinamentos sofísticos. A ruptura que Sócrates 

causou a concepção formativa que prevalecia até então, percebia a educação em seu sentido 

político, que não seria apenas para os que possuíssem sangue divino. Para ele “toda educação 

deve ser política. Tem necessariamente de educar o homem para uma das duas coias: para 
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governas ou para ser governado” (JAEGER, 1995, p. 546).  Isto, correria através da formação 

do espírito. 

Compreendendo a limitação de espaço da presente discussão, não intencionamos 

abarcar a amplitude dos ensinamentos que comportam a Paideia socrática, com efeito, a 

concepção formativa e a própria vivência de Sócrates fizeram com que se tornasse “o eixo da 

história da formação do homem grego e o maior fenômeno pedagógico da história do 

Ocidente. É o primeiro a perscrutar a alma humana, a fim de penetrar no cosmos moral” 

(PAGNI & SILVA 2007, p. 25). Com isso, assumimos a importância de assinalar a concepção 

socrática em face do ideal humanístico traduzido pela Paidéia.   

 Essa breve apresentação da concepção formativa da Paidéia, nos aproxima da 

formação integral dos sujeitos anunciada por Costa (2008) ao formular a proposta 

Interdimensional. À medida que, o autor da mencionada proposta aponta a formação do 

homem grego, como espaço de valorização das dimensões humanas, compreende-se um 

movimento de retorno a ideais formativos clássicos. Estes ideais traduzidos pelo desenho da 

Paidéia apontam em sua essência, a formação do homem para a vida em sociedade, a partir 

do cuidado de si e do autodomínio.  

Desse modo, anuncia-se a necessidade de que as vias formativas conduzam a práticas 

que almejem o desenvolvimento pessoal de cada ser humano, partindo do conhecimento para 

o seu aprimoramento, e, por conseguinte para a vida social. Com efeito, não podemos 

conceber uma formação, que não contenha elementos da realidade dos sujeitos, ou seja, o 

reconhecimento das ponderações da vida em sociedade, mas esta também não será 

satisfatória, se servir apenas para o ajustamento social. Guiados por essa compreensão, 

ressaltamos que o plano que concebe a educação Interdimensional se pauta também por meio 

de orientações formativas contemporâneas, acolhendo em sua concepção, elementos que 

partem de orientações modernas, e envolvem por sua vez outros subsídios teóricos.  

 

5. A formação humana na visão interdimensional 

 

Ao refletimos sobre as necessidades formativas contemporâneas a luz da proposta 

interdimensional, distinguimos o termo formação humana, tomada como formação integral 

dos sujeitos, tal como se esclarece no ideal da Paidéia, tida como “infância feliz da 

humanidade” que expressa a integração das dimensões humanas (COSTA 2008). A partir das 
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considerações de Jaeger (1995) distinguimos que “(...) a genuína Paidéia grega considerada 

modelo por um homem de Estado romano. Não brota do individual, mas da ideia. Acima do 

homem como ser gregário ou como suposto eu autônomo, ergue-se o homem como ideia”.  

 O entendimento formativo que parte desse princípio nos aproxima de uma série de 

proposições que de algum modo assumem o interesse de resgatar aspectos do ideal formativo 

do humano que se fazem presentes na proposta Interdimensional. Desse modo, na 

compreensão do conceito de formação assinalamos para o surgimento de algumas vertentes 

humanistas que lançam um olhar especial sobre o homem, conferindo importância a sua 

formação. Cambi (1999) afirma:  

Na realidade, no plano conceitual, os dois períodos constituem vários 

aspectos de uma única civilização, a renascentista justamente, que se 

caracteriza por uma mudança de atitude do homem diante dos problemas da 

vida e do mundo. Dessa substancial unidade está fortemente convencida a 

mais acreditada historiografia contemporânea, a qual recusa a simples 

contraposição entre um humanismo todo filologia e literatura e um 

renascimento todo filosofia e ciência. (CAMBI 1999, p. 221). 

 

Percebemos que as considerações postas expressam o quanto às condições histórico-

sociais que ocasionaram o Renascimento, contribuíram para o desenvolvimento do 

pensamento humanista. Amparado no desenvolvimento cultural e científico, o renascimento 

resplandeceu a partir do desenvolvimento dos centros urbanos, que impulsionaram grandes 

mudanças na estrutura social. Nessa perspectiva, destaca-se o resgate crítico feito pelos 

renascentistas de alguns elementos do passado, ressignificando aspectos históricos culturais 

que conduziram mudanças na própria concepção do ser social. Nesse seguimento, destaca-se 

o humanismo italiano enquanto renovação educativa e pedagógica e depois o europeu, que 

retoma algumas características do italiano. Ambos alargam o horizonte das compressões do 

ser humano, e, por conseguinte resplandecem em novas exigências formativas. 

 Assim, compreendemos que o advento das correntes humanistas representa em 

diferentes formas a compreensão do homem, em sua vivência social que por sua vez abarca 

novos rumos interpretativos no campo da formação humana. Desse modo, ao considerarmos 

seu contexto histórico, trazemos também a passagem da idade média para a idade moderna, 

em face do desenvolvimento científico, e do olhar que foi lançado a formação humana. Onde 

destacamos as mudanças que ocorreram a partir do iluminismo, que ao colocar a razão como 

centro das interpretações humanas, oportuniza a idealização de novas possibilidades 

formativas.  
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Freitag (1994) identifica nos ideais formativos iluministas conformidades com aqueles 

dos filósofos gregos, à medida que, ambos consideram “a defesa do indivíduo da razão e da 

universalidade da natureza humana” (p. 19). Percebemos com isso, que as concepções 

formativas, não se esgotam e se desfazem em determinado tempo histórico, mas antes se 

ressignificam e se complementam em momentos distintos. Assim, reflete: “Cada indivíduo é 

um representante singular da espécie humana, que potencialmente é dotado de razão. Apesar 

das diferenças de cor, religião, classe social, nacionalidade, existe uma natureza humana 

comum a todos os homens” (FREITAG 1994, p. 19). Diante disso, adentramos na discussão 

que trata da caracterização do ser humano, unindo elementos internos e externos que 

interagem na sua constituição, e se articulam na construção do ser social que cada um 

representa.  A formação humana não poderá, pois, servir como moldadora dos sujeitos, na 

tentativa de uniformizá-los, mas antes atuará na preservação das suas particularidades. Para 

tanto, é preciso vislumbrar dentro da referida complexidade as possibilidades de se formar o 

humano, acolhendo seu lado mais extraordinário que seria a dimensão espiritual.  

A educação integral estaria então, amparada no reconhecimento das dimensões do 

humano, à medida que, estas se tornam significativas no espaço educativo, quando de fato se 

tornam perceptíveis, e são acolhidas, visando o desenvolvimento do humano que constituem. 

Reconhecemos nesse percurso interpretativo, o desafio posto a escola que acolhe na sua 

proposta formativa, o desafio da formação humana, ultrapassando a preparação dos sujeitos 

para o ajustamento social, e contribuindo realmente para a formação do mesmo, tendo como 

princípio a formação da pessoa.  

 

 

6. Pressupostos formativos na perspectiva de uma Escola de Referência 

 A luz dos apontamentos teóricos da proposta Interdimensional desvendam-se os 

pressupostos formativos das Escolas de Referência, que concebemos a partir das quatro 

competências básicas formuladas por Costa (2002; 2008), as quais tomam como referência os  

pilares da educação, assim como alguns aspectos relativos à formação do jovem. Dentre esses 

destacamos: a presença educativa; a formação moral; e o sentido da vida. A partir dessas 

categorias buscamos descortinar o significado da perspectiva formativa identificada pela 

educação Interdimensional.  
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6.1. A presença educativa  

A noção de presença educativa destacados por Costa (2008) assinala a importância de 

refletimos sobre as possibilidades de se estabelecer relações mais sadias entre os seres 

humanos, nos diferentes espaços que o mesmo atua. Dentro do espaço pedagógico 

compreendesse a importância das mesmas para a formação dos sujeitos, considerando que o 

modo como o sujeito se coloca na vida do outro, pode ser determinante para a construção do 

aprendizado, que se estabelece através da relação.  Tratasse, portanto de uma pedagogia 

relacional, que se reconhece através do desejo de aprender e se faz na apropriação de saberes, 

por meio do encontro do ser individual com o ser social.  

A aproximação dessa discussão com os pressupostos formativos da proposta das 

Escolas de Referência dá-se através da visão educativa do autor da proposta Interdimensional 

que acolhe a questão da presença, pondo-a como elemento condicionante do desenvolvimento 

humano. Costa (2002) destaca que este conceito não corresponde à proximidade física, 

requerendo a compreensão de outros elementos. Partindo disso, o autor aproxima sua visão da 

compreensão de Buber (2004) distinguindo três pontos fundamentais, que caracterizam o seu 

entendimento acerca da presença, sendo estes: a abertura, a reciprocidade e o compromisso.  

Costa (2002, p. 27) afirma que a “presença educativa é uma presença intencional 

deliberada”. Tem a intenção de exercer sobre o outro uma influência construtiva. Indica a 

necessidade de que os espaços formativos, assim como os espaços de trabalho, tornem-se cada 

vez mais ambientes de interações construtivas, onde os sujeitos se possam sentir-se apoiados. 

Isso reflete um desenvolvimento coletivo, construído na escola, onde educadores e educandos 

possam trabalhar junto, somando conhecimentos que se apliquem à realidade. O autor 

reconhece que a concretização dessa proposta só poderá de efetivar com o fortalecimento das 

relações e com o reconhecimento do valor de cada indivíduo independente da sua posição 

social.  

Nessa perspectiva, Costa (2008) assinala que a presença do outro na nossa vida, é 

importante para que possamos realmente reconhecer-nos valorizar-nos. Precisamos 

estabelecer com o outro, relações autênticas que se constituem por meio de pequenos gestos. 

Nesse processo distingue-se na discussão do referido autor, a relação de ajuda que pode se 

adequar a situações diversas, como a educativa, proferindo algumas atitudes significativas. De 

modo que, “nas relações de ajuda não existem subordinação. Existem na verdade, papéis 

diferenciados entre o ajudador e o ajudado, que serão desempenhados” (Ibid., p. 78). A partir 
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as atitudes que se identificam como pequenos gestos, a pessoa ajudada demonstra mudanças 

pessoais, se aproxima da experiência reconhecendo-se de um modo melhor, se abre e se 

entrega ao relacionamento. Por sua vez, o movimento do ajudado proporciona também um 

efeito no ajudador, gerando uma dinâmica de correspondência entre ambos.  

 Consideramos a partir disso o sentido do encontro, que a nosso ver, não compreende 

apenas a relação tomada como meio para a socialização, mas se faz por meio do diálogo 

apreendido em seu sentido mais autêntico como identificamos na perspectiva de Buber 

(2004). Neste se reconhece o humano como um ser relacional, no qual o diálogo se afirma 

como principio da própria existência. O diálogo se constrói no face a face, através da 

percepção e reconhecimento do outro, sendo este o significado da existência dialógica, o 

principio relacional Eu-Tu no qual a “relação é uma ação imediata que acontece entre o Eu e o 

outro. Não há supremacia de um sobre o outro. O outro quando é um Tu não pode ser 

considerado como um objeto para minha observação, para meu uso” (ZUBEN 2003 p. 173). O 

outro é então visto em sua singularidade, na qual o Eu se faz presente na reciprocidade.  

 Outro princípio relacional distinguido por Buber refere-se ao Eu-Isso, que se 

diferencia do princípio Eu-Tu. Nele o sujeito toma o outro como meio para um determinado 

fim. Não há reciprocidade, não havendo o reconhecimento da alteridade do outro; a relação 

ocorre através de processos de experimentação, onde o outro é tomado de modo parcial e 

utilitário. Este outro não se refere unicamente ao ser humano, a compreensão estendesse a 

outros seres da natureza, objetos e também a Deus. Contudo, a atitude Eu-Isso não pode ser 

tomada como algo negativo, pois “ela é uma das atitudes do homem face ao mundo, graças à 

qual podemos compreender todas as aquisições da atividade científica e tecnológica da 

história da humanidade” (BUBER, 2004 p. 37). Entende-se assim que o Eu-Isso se torna 

nocivo quando o homem permite o predomínio dessa atitude sobre si.    A diferença entre o 

Eu-Isso e o Eu-Tu, reflete-se no sentido de totalidade dessa última e a forma como o Eu se 

dirige, de modo que, o Eu-Isso refere à experiência e o Eu-Isso a relação.  

 

 Aproximamo-nos por essa via, no contexto educativo, e mais precisamente da relação 

entre educadores e educandos, e assim, destacamos a importância do princípio relacional Eu-

Tu em face dos processos de aprendizagem. Concebesse a necessidade de que o educador se 

faça presente na vida do educando, ainda que ocorra por vezes a relação Eu-Isso, o professor, 

enquanto mediador dos processos formativo poderá proporcionar a abertura do outro e 
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entregar-se também ao princípio da reciprocidade. Contudo, há que se considerar a 

interpretação do significado da relação inter-humana, por meio do principio Eu-Tu, sabendo 

que esta, requer o entendimento dos principais obstáculos que se põem a frente da firmação de 

uma relação autêntica.  Segundo Zuben (2003), os principais problemas para a realização do 

diálogo inter-humano, sendo estes: a dualidade do “ser” e do “parecer”, concebendo-se que no 

diálogo convém o encontro com o outro e não com a sua aparência; a percepção do outro, 

para que de fato o mesmo possa se fazer presente; e a imposição que se opõe a abertura.  

 A partir desses aspectos assinala-se o sentido da abertura, através do qual o sujeito 

pode se fazer presente na vida do outro, entendendo que é preciso haver disposição e seguida 

aceitação do outro em sua totalidade. Nessa disposição, o Eu se mostra tal como se constitui, 

não sendo guiado pela imposição do outro, apresenta-se de fato pelo diálogo. Assim, livre de 

objetivação e de disfarces, podemos interpretar o reconhecimento do outro feito pelo Eu, 

percebendo-se a alteridade, na qual ambos se deixam tocar pelo sentido autêntico da relação 

humana.  

 O tornar-se presente representa assim, o sentido da relação, como nos afirma Santiago 

(RÖHR 2010, loc. cit. p. 163), de modo que o  

reconhecimento do outro, em sua essencial diferença condição para o 

diálogo, dá-se como ação recíproca, na qual eu me dirijo a ele, confirmando-

o em sua diferença, mas também na medida em que o outro me torna 

presente, como eu a ele. A reciprocidade é a condição para o diálogo 

genuíno, que só ocorre na mútua presentificação. Este é o critério maior, 

segundo o qual podemos reconhecer o encontro.  

 

 A questão da presença educativa desvenda-se por meio desses apontamentos, na sua 

capacidade de agir como parte estrutural na construção dos processos de aprendizagem. Sendo 

assim, a presença torna-se algo essencial à formação do humano, capaz de promover o 

desenvolvimento do mesmo à medida que este se propõe de fato a dialogar com o outro. O 

fazer-se presente, implica a abertura de um ser para o outro, permitindo por meio da relação à 

interação de ambos na relação.   

  A escola como uma instituição formativa, tem então o desafio de proporcionar aos 

estudantes, experiências significativas, que alimentem esse modo de ser. Formando seres que 

reconheçam, acolham e se façam presentes na vida uns dos outros, permitindo em diferentes 

espaços da sua vida afirmação de vínculos de amizade mais seguros, capazes de fortalecer as 

experiências formativas.  O papel do educador, nesse espaço parece expressar-se através da 
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sua função de mediador da aprendizagem, onde o mesmo poderá demonstrar não apenas em 

seu discurso, mas por meio da sua vivência, a afirmação de relações autênticas.  

 Insere-se igualmente o diálogo, que poderá ser vivenciado na sala de aula, permitindo 

um caminho de aproximação entre os sujeitos. A dimensão dialógica poderá então contribuir 

para a formação de vínculos mais firmes de amizade, que orientem por sua vez um convívio 

mais pacífico do homem com o meio ambiente e com o seu semelhante. Permitindo que o ser 

humano possa ampliar o norte de compreensão da sua própria existência, e o sentido que se 

recolhe a sua presença no meio social, pudendo mais facilmente estabelecer relações mais 

harmônicas. A introdução desses elementos formativos permite ainda que a formação não se 

aprisione apenas ao ensino de conteúdos visivelmente articulados a saberes técnicos.  

Com base nesses apontamentos teóricos, desvendamos o sentido da pedagogia da 

alteridade e a sua importância na formação dos sujeitos, pois, a nosso ver a ideia de formação, 

amparada no reconhecimento da alteridade do outro, não se encerra com a preparação técnica 

para o trabalho, e não ambiciona somente a integração do jovem nos moldes do 

desenvolvimento econômico.  Conceber o discurso de alteridade numa proposta formativa 

implica, não somente o desenvolvimento da autonomia dos jovens, que poderá através dela, 

instrumentalizar o outro, aproximando-se do mesmo com a finalidade de retorno. Há que se 

considerar nesse sentido que e as instituições de ensino, ao tratarem do reconhecimento do 

outro, possam de fato contribuir com a formação de seres humanos mais éticos, capazes de 

atuar na construção de um mundo mais harmônico.  

 

6.2. A formação moral 

Ao nos falar sobre a crise ontológica enfrentada pelo homem moderno, resultante do 

desenvolvimento desequilibrado da sociedade, Costa (2008) ressalta que a mesma constrói-se 

a partir do dinamismo de duas faces, uma que reflete a perda de sentidos, de sentimentos, de 

autonomia e da subjetividade dos sujeitos, e outra que mostra as oportunidades de elevação 

social, e a posse de elementos tidos como bens materiais. Considerando essa lógica social, 

este autor discute sobre a necessidade da escola orientar a formação moral dos sujeitos, que 

representa para o mesmo, o acolhimento de direcionamentos que contemplem o 

desenvolvimento de duas vertentes compostas por valores materiais e imateriais. De modo 

que, a formação pautada por valores imateriais indica a construção de uma consciência ética, 

amparada por valores que orientem o ser humano a compreender e ultrapassar a 
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predominância da razão analítico-instrumental. Já os valores imateriais referem-se a aspectos 

externos ao sujeito.  

No âmbito dos valores imateriais, assinalasse que a educação para valores deverá 

oportunizar a vivência do educando em situações que assumam a materialização dos valores 

almejados “Assim, ele incorporará consequentemente esses valores no significado que atribui 

a vida” (Ibid., p. 32). Desse modo, “O verdadeiro educador não pode contentar-se em ser 

apenas um conteudista, um transmissor de conhecimentos. Ele deve exercer uma influência 

positiva sobre os educandos e ser uma presença rica em significados” (Ibid., p.33). A postura 

do educador nesse processo estaria intimamente relacionada com a vivência dos seus valores a 

fim de que estes sejam “exemplos”, através dos quais possam se identificar valores que sejam 

benéficos para o individual e o coletivo.  

 Esse pensamento traz consigo possibilidades de enfrentamento da crise, entendendo 

que a partir disso, podemos refletir sobre a construção de uma sociedade mais harmônica, 

orientada por valores de ordem coletiva, que não representem imposições. Todavia, é cabível 

que nos indaguemos a respeito de como deverão ser construídas essas “bases” morais, capazes 

de orientar a sociedade moderna, dentro da qual, os sujeitos possam reconhecer o sentido da 

vida comunitária, acolhendo o outro e construindo a orientação de padrões morais que 

fortifiquem as relações sociais. 

A leitura que Goergen (2005) faz acerca da educação em valores aponta-nos o 

surgimento de especulações na modernidade acerca da conduta moral do homem, tornando 

essa preocupação universal. Com efeito, temos percebido uma amplitude de discursos de 

seguimentos distintos, colocando a ética como centro de discussão. O que demonstra o 

reconhecimento desse elemento como importante em diferentes áreas que o homem atua. Mas 

esse reconhecimento não tem gerado muito avanço para o estabelecimento dessa discussão, 

pois, “ao mesmo tempo em que todos reconhecem a importância da relação entre ética/moral 

e educação, tanto nas famílias, quanto nas instituições sociais, na mídia e também na própria 

escola, o tratamento dispensado à ética denota antes menosprezo que apreço”. (Ibid p. 984).  

Isto amplia a responsabilidade contida no papel formativo da escola, ao considerarmos 

orientações éticas que podem partir da mesma, pudendo tornarem-se capaz de nortear tanto a 

conduta individual, quanto a vida coletiva dos sujeitos. Gergen refere-se a valores morais 

como sendo “princípios consensuados, dignos de servirem de orientação para as decisões e 

comportamentos éticos das pessoas que buscam uma vida digna, respeitosa e solidária numa 
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sociedade justa e democrática”. (Ibid., p. 989). Dessa conceituação orientamo-nos a discutir 

sobre os limites existentes entre valores individuais e coletivos.  

Numa vertente individualista, podemos compreender que a orientação moral, parte do 

subjetivo, podendo ser concebida por cada ser humano de modo individual, sendo o mesmo 

responsabilizado pelo entendimento que parte da sua relação com o exterior e consigo mesmo. 

Surgem dessa compreensão, tanto a crença em elementos religiosos que ligam essa 

compreensão individual a proximidade do homem com o ser divino, quanto àquelas que 

colocam o homem como centro de descobertas e interpretações, que reina através da sua 

subjetividade. Numa vertente social, a moral é entendida a partir da interpretação das 

construções histórico-sociais vivenciadas pelo homem em momentos distintos, que 

simbolizam a formação de padrões de convivência. Dentro disso, refletimos sobre as 

possibilidades de conceber uma educação para valores, sem negar a subjetividade, mas 

também sem excluir o sentimento de uma ordem comunitária. Essa educação precisa 

considerar as particularidades dos sujeitos, sendo assim, significativa para os mesmos, para 

que a educação em valores não ocorra como algo imposto.   

 

6.3. Educação e sentido  

A noção de sentido abarcada na proposta de educação interdimensional compreende-se 

como princípio que conduz à autodeterminação do ser humano, independente das 

circunstâncias a que ele esteja submetido. Assim, mesmo em situações de desespero Costa 

(2008) considera a possibilidade de resistência do sujeito, a depender do sentido que o mesmo 

confere a sua existência.  Trata-se, pois, de uma motivação que age sobre o estado presente do 

sujeito e o conduz na realização do que o mesmo pretende se tornar. Encontramos os 

fundamentos dessa compreensão na experiência vivida por Viktor Frankl (1905-1997), 

psicólogo judeu, cuja experiência nos campos de concentração, na condição de prisioneiro no 

período da Segunda Guerra Mundial, serve de referência para a elaboração dessa interpretação 

da condição humana. Nessa perspectiva, Semler et. al (2004 p. 77) mencionam à importância 

de se “utilizar a adversidade para crescer, crescer nas adversidades e, procurar aprender”. Esse 

trecho revela a experiência do sentido, pois é o sentido que compreende a resistência do ser 

humano, fazendo com que o mesmo encontre forças e lute, procurando fazer dos momentos 

difíceis novos aprendizados.  
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Percebemos assim o valor do sentido para a vida, de modo que a ausência do mesmo 

poderá também conduzir ao desespero. Essa problemática é tematizada na proposta da 

Logoterapia que, na definição de Frankl (2008, p. 124): “concentra-se no sentido da 

existência humana, bem como na busca da pessoa por esse sentido. Para a logoterapia a busca 

de sentido na vida da pessoa é a principal força motivadora do ser humano”. Desse modo, 

retomamos a afirmação de que o sentido é único de cada pessoa e refere-se a uma realização 

da mesma. A percepção do sentido da vida faz com que as pessoas resistam aos desafios 

postos a sua frente e lutem em favor da sua vida, quando de fato reconhecem-lhe o sentido.  

No campo da educação, percebemos o entendimento do sentido e da sua importância 

para a vida de cada sujeito, o que se reflete na forma como é concebida a própria educação, 

cuja condução não se dá sem que se reflita sobre os sujeitos que a mesma almeja atingir. O 

sentido da educação deve, portanto ser apreendido por cada sujeito tendo em vista que “o 

sentido da educação não é a educação. O sentido está sempre para além. Transcende. E por 

isso confere significado. O sentido da educação dá aos educadores e educandos a certeza de 

que vale a pena dedicar-se as tarefas exigidas pela busca do conhecimento” (PERISSÉ 2008 

p. 108). Compreendemos assim, que as considerações postas têm muito a dizer acerca da 

educação do jovem, pois a relevância da mesma se dará também a partir da ênfase dada a essa 

construção pessoal dos estudantes, ou seja, ao reconhecimento feito pelo mesmo do valor 

daquilo que se aprende. 

Desse modo, a educação escolar poderá orientar o jovem na construção de seus 

sentidos próprios, dos seus projetos, de modo que, o mesmo saiba aproveitar as aprendizagens 

escolares na formação do seu próprio ser. A escola não será assim uma etapa isolada na vida 

dos mesmos, mas antes um período de orientações, as quais poderão ser utilizadas ao longo da 

vida. Este pensamento nos aproxima da discussão feita por Costa acerca do protagonismo 

juvenil que indica como parte da formação do jovem o reconhecimento que o mesmo realiza 

de si mesmo, o modo como reconhece o outro e se relaciona com ele e com a natureza, a 

formação ética, capaz de lhe orientar em diferentes situações, e assim também a descoberta do 

sentido da sua vida. A combinação desses elementos parece orientar a inserção do jovem no 

mercado de trabalho, e também a sua atuação no melhoramento das condições sociais e 

ambientes que o cercam. Nesses espaços, espera-se que o jovem possa conservar algumas 

características subjetivas, que se evidenciarão por meio da sua criatividade, da disposição para 
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o trabalho em equipe, incidindo na disposição para construir projetos e executar atividades em 

grupos. 

A noção de sentido acolhida por nós ilustra-o como algo fortalecedor do humano, 

capaz de movê-lo e nortear sua vida, relacionando-se, dessa forma, a aspectos que 

impulsionam o agir mediante condições diversas. Dessa forma, é importante refletirmos sobre 

a forma como compreendemos o mundo, assim como a nós mesmos, e o significado que parte 

do modo como vivemos e sentimos cada momento da nossa vida. 

Ao falar sobre uma crise de sentido da modernidade, Berger e Luckman (2004) 

refletem sobre como esta pode se disseminar em face da pluralidade se sentidos, concebida a 

partir da diversidade de orientações que se configuram em dado contexto social. Ocorre que 

nas sociedades que alcançaram níveis mais elevados de modernização, os indivíduos crescem 

sem a existência de valores comuns que os orientem, e assim também estes são incorporados a 

um sistema de sentidos ordenados. Vivendo numa sociedade amplamente industrializada, o 

homem moderno passa a desejar para si coisas que acredita serem indispensáveis, mas que na 

verdade são necessidades criadas pelo sistema econômico. Isto o aprisiona, contribuindo para 

que o mesmo não conceba outras formas de viver e, assim também, outros sentidos realmente 

capazes de nortear suas ações. A busca por sentido encontra-se com um aparato de definições 

externas que são apropriadas pela indústria cultural, estes visam enquadrar os sujeitos e 

oferecer sentidos para as suas vidas, para que se enquadrem e contribuam cada vez mais com 

o desenvolvimento dessa lógica social. Por essa via impõem-se formas e ideais de ser, que 

fazem com que os sujeitos projetem suas vidas, na espera que esta se torne em algum 

momento feliz e repleta de satisfação pessoal.  

 O sentido da vida é posto como algo projetado para além do presente, que se concebe 

no futuro; compreendido por meio da idealização de conquistas futuras. A imprevisão futura 

torna-se assim, fator comprometedor da estabilidade espiritual do humano, já que os 

momentos da vida não são tomados em sua importância, sendo entendido como suportes para 

realizações posteriores. A condução do hoje se torna secundária em face do que poderá ser 

conquistado no futuro. Os momentos da vida tem sua importância reduzida ao acúmulo de 

elementos que podem garantir posteriormente o alcance da felicidade e assim do sentido. 

 Ao colocar nessas conquistas e também na concretização das mesmas, o sentido da sua 

existência o sujeito por vezes depara-se com o vazio. Vazio este que não será suprimido pelo 

consumismo ou pelos prazeres que surgem atualmente como alternativas para o alcance de 
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uma vida feliz. O preenchimento desse vazio dá-se no momento em que o sujeito reconhece 

ou encontra o sentido da sua vida, haja vista que este, não poderá se estabelecer fora do 

humano, mas como algo que o mesmo reconhece a partir dos seus sentidos. Nisso decerto se 

compreende o sentido como algo peculiar de cada sujeito, baseado por seus valores e 

vivências.  

 

 

7. Considerações 

 

 A pesquisa desenvolvida teve como objetivo compreender o significado da proposta 

de Educação Integral das Escolas de Referência no Agreste de Pernambuco, reconhecendo os 

pressupostos teóricos que norteiam a concepção da educação interdimensional. A partir disso, 

buscamos caracterizar a referida pesquisa, assinalando os principais resultados que puderam 

se refletir ao longo do estudo. Ao analisarmos a proposta de educação interdimensional e a 

sua participação no Programa de Educação Integral como norte das Escolas de Referência, 

buscamos apreender da mesma os aspectos que aludem a uma compreensão de educação 

integral. Para um melhor esclarecimento acerca dos resultados, apresentamos a seguir 

algumas reflexões estruturadas a partir das categorias da pesquisa e sua relação com a 

interdimensionalidade. 

 Como foi posto ao longo dessa discussão, a compreensão de interdimensionalidade 

alude para o reconhecimento e acolhimento das dimensões humanas, que por sua vez 

orientará a formação escolar, assumindo assim uma visão integral dos sujeitos. Em face dessa 

compreensão, reconhecemos a validade da proposta a partir da percepção das necessidades 

formativas contemporâneas, no que se refere a visível crise que atinge o ser humano em suas 

expressões subjetivas, que tendem a gerar conflitos sociais. Tais necessidades revelam as 

implicações de modelos formativos que visam o desenvolvimento dos sujeitos, em vista do 

seu enquadramento social e da sua participação no desenvolvimento econômico do Estado. 

Dessa forma acreditamos que, ao enfatizar a formação integral, a educação interdimensional 

pode ser vista como possibilidade formativa capaz de superar uma formação pautada apenas 

no desenvolvimento cognitivo dos sujeitos.  

 Nesse sentido, avaliamos também os destaques feitos aos pilares da educação, 

tomados pelo o autor da proposta em estudo, como orientadores da educação contemporânea e 
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assim da educação interdimensional. Para tanto, analisamos as intencionalidades postas no 

Relatório da UNESCO, que acolhe essa orientação formativa e assim as pretensões que se 

inserem no discurso deste Relatório. A temática dos Pilares da Educação torna-se alvo de 

discussões e ponte para interpretações a luz de diferentes concepções que em sua maioria 

discursam sobre o que podemos chamar de linha crítica às políticas formativas 

contemporâneas, que se firmam no intuito de satisfazer as exigências do mercado.  

Nesses apontamentos, questiona-se o papel do Estado ao aplicar em seu contexto, 

formulações, cujo interesse ultrapassa as fronteiras do mesmo, assinalando um jogo de poder 

que perpassa o cenário das políticas educativas. Destacamos a validade destas considerações, 

já que compreendemos essa lógica capitalista, visivelmente aplicada a todos os níveis da 

educação, e a partir dela o intuito formativo que visa impulsionar a preparação de 

trabalhadores que atendam as necessidades do mercado. Compreendemos que as orientações 

da proposta interdimensional não fogem inteiramente desse pensamento, mas apontam outras 

possibilidades, através das quais os sujeitos poderão assumir outros direcionamentos. Assim, 

o jovem não somente seria condicionado e ajustado no sistema econômico social, podendo a 

partir da formação integral, assumir outra compreensão do mundo e de si mesmo. Desse 

modo, ao avaliarmos a presença do relatório na construção da proposta, buscamos apreender 

os sentidos formativos que o mesmo sugere e, por conseguinte, a relevância das suas 

proposições ao apresentarem-se dentro de uma proposta que indica a construção de uma 

educação integral.  

Por essa via, destacamos os pressupostos formativos da proposta Interdimensional que 

possuem ligação com as orientações do Relatório: a presença educativa; a formação moral; e 

o sentido da vida. Compreendemos a importância da inserção desses elementos numa 

proposta de educação integral, onde vislumbramos a questão da presença como parte do 

diálogo que consideramos indispensável à educação, seja no âmbito do ensino e da 

aprendizagem, seja como próprio entendimento do mundo e como agente promissor das 

relações humanas. No mesmo grau de importância situa-se a educação moral, à medida que 

vislumbramos este como norteador do agir humano, que assume importância diante a 

formação dos sujeitos e o agir do mesmo mediante o meio social.  

Desse modo, pensamos que a educação tem muito a oferecer à formação pessoal, 

sendo antes de tudo suporte para o autodescobrimento e ainda para o conhecimento do 

mundo. A discussão sobre o sentido é fundamental à educação, considerando a importância de 
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despertar o interesse dos educandos pela educação, o que auxiliará o mesmo a aprender a 

aproveitar as oportunidades surgidas ao longo da vida e sobreviver a situações adversas. Com 

efeito, para que o jovem possa encontrar sentido na sua participação e na sua formação, a 

educação precisará apresentar-se como algo desejável e não imposto; não sendo uma 

construção que vise unicamente uma conquista futura, com finalidades externas aos sujeitos.  

A esse entendimento, compete-nos apreciar a compreensão da formação humana, a 

partir da proposta interdimensional, onde notamos a referência feita a Paidéia grega, 

indicando as dimensões do Logos, Pathos, Eros e Mytho, e assinalando por meio disso que a 

educação deve ir além da centralidade no desenvolvimento do Logos, visando uma formação 

que integre essas outras dimensões. Por essa via, refletimos sobre a formação humana, e 

percebemos alguns apontamentos que se apresentam na proposta, ao lançar um olhar ao 

sentido formativo do humano, em vista de uma construção consciente que não atente somente 

para finalidades externas aos sujeitos. Mas que vise à formação de seres preocupados com 

questões sociais e ambientais, e assim também, capazes de aprimorar as aprendizagens da 

formação escolar ao longo da sua vida. Isso incidirá no melhoramento das relações do 

homem, com si mesmo e com outros sujeitos, assim também com o meio que habita. O que 

poderá contribuir para a formação de uma sociedade mais harmônica.  

Pensar a formação humana é pensar sobre os possíveis caminhos capazes de conduzir 

o homem ao despertar da sua essência e que o torna singular, mas também o sentido social da 

sua existência. Como essência do humano, compreendemos a sua espiritualidade, que na 

indicação de Costa (2008) estaria relacionada a dimensão do Mytho. Reconhecendo a 

importância dessa dimensão, destacamos que a mesma é pouco discutida nas obras de Costa, e 

assim também nas orientações que tratam da educação interdimensional. Percebemos um 

aparente desvio dessa temática, que para nós representa de fato, o sentido mais legítimo da 

formação humana. Portanto, embora reconheçamos a validade de algumas orientações 

formativas da proposta, percebemos também as suas limitações. Não a compreendemos como 

um modelo educativo, capaz de ser aplicado e desenvolvido em qualquer espaço formativo 

como modelo ideal. 
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