
Educação e Escolha:
As coisas pequenas e comuns da vida

Rogério de Almeida

 Com o objetivo de delinear as dificuldades e os desafios  da educação 

contemporânea perante a questão da escolha, compreendida como horizonte de 

afirmação da existência, este ensaio apresenta e discute as implicações do 

fascismo social e da lógica totalitária do mercado, ilustra a dimensão 

educacional da escolha e defende a trajetória existencial como uma realização 

estética, com a valorização das coisas  pequenas e comuns da vida. Neste 

cenário, o interdisciplinar aparece como prática possível para um conhecimento 

complexo, capaz de unir essas várias dimensões da existência humana.

* * *

Abertura

 A modernidade se abriu de tal forma nas sociedades contemporâneas  

que qualquer referência, para sobreviver, precisa ser relativizada. Tratar de 

temas como escolha, educação, interdisciplinar, moderno, pós-moderno etc. etc. 

etc. é como andar por um campo minado, em que cada conceito, à medida que 

se desconstrói, precisa ser ressignificado, mas não mais  de um modo fechado, 

como se o conceito pudesse dar conta do objeto a que se refere, mas aberto, 

flexível, móbil, suficientemente poroso para ser penetrado por outras noções. É 

o que poderíamos chamar de crise do conhecimento, ou mudança 

paradigmática, ou abertura pós-moderna. Mas essa relativização, no que tem de 

problemática, mostra suas possibilidades: repensar o que se dilui, rever o que 

se desmancha, reler o que se abre.
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 Nesse sentido, escolha, educação, interdisciplinar, moderno, pós-

moderno se imbricam, se inter-relacionam, constroem-se como rede de 

significações cujos termos são, simultaneamente, antagônicos, concorrentes e 

complementares (Morin, 1999). E se respaldam por uma mudança 

paradigmática em que o complexo (o que é tecido junto) emerge como 

possibilidade de novos olhares sobre os velhos  problemas, como é este do 

conhecimento. Não é outro o sentido que interdisciplinar assume para Morin 

(1999), que vê, no esgotamento do saber especializado, que não consegue mais 

dialogar com os outros saberes, a necessidade de uma busca inter-multi-poli-

transdisciplinar para se chegar a um conhecimento não mais do específico, do 

detalhado, do minúsculo, mas abrangente, global, complexo.

 Para Morin (1999: 329-330), o paradigma de complexidade se constitui 

como o "conjunto dos princípios de inteligibilidade que, ligados uns aos outros, 

poderiam determinar as  condições de uma visão complexa do universo", em 

oposição ao "paradigma de simplificação, caracterizado por um princípio de 

generalidade, um princípio de redução e um princípio de separação". Estes 

princípios, inegavelmente, possibilitaram o desenvolvimento do conhecimento 

científico e de todas suas conquistas, mas hoje revelam seu esgotamento, 

justamente por negligenciar a participação do sujeito no processo de 

conhecimento, além de impossibilitar uma visão mais complexa do universo, que 

inclua a desordem, o acaso, o imprevisível e o inconcluso.

 Assim, abordar a questão da escolha na educação contemporânea é 

questionar o próprio sentido da existência, para além das contingências sociais, 

é indagar sobre o papel da educação e o espaço que as coisas pequenas e 

comuns da vida ocupam em nossa trajetória.

As sombras de um cenário totalitário

 A melhor maneira de transformar uma mentira em verdade é repeti-la, não 

exaustivamente, mas a conta-gotas, sem insistência, com perseverança, 

confiando no tempo, no esquecimento. É assim que, em Desenredo, de 

Guimarães Rosa (1985), Jó Joaquim redime Vilíria da má-fama de suas traições. 

Na irreversibilidade do tempo, ele opera uma transformação no passado, 
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descaluniando-a, recontando a história, apagando os fatos com as palavras e, 

assim, reescreve o próprio presente.

 Estratégia semelhante se dá em nossas sociedades ocidentais, sob o 

discurso do diverso, do múltiplo, do democrático. A opção parece presente em 

todas as esquinas do mundo, como se tudo estivesse disponível à nossa 

escolha, liberdade infinita de expressão, possibilidade ilimitada de modos de ser, 

espécie de vale tudo generalizado que ilude com a sensação de que, finalmente, 

tudo é possível.

 Mas o que é esse tudo que se abre à nossa escolha? A possibilidade de 

tatuar símbolos, desenhos, frases islâmicas ou orientais em qualquer parte do 

corpo? Infinidade de objetos de decoração para uma casa eclética? Ou a 

infinidade de mares a navegar em um mundo de informações, imagens, 

distrações e pornografia na janela aberta para o simulacro digital?

 Essa sensação de que tudo é possível, aceitável, múltiplo, decorre de 

uma estratégia de mercado que nada tem de conspiratória; sua lógica é 

conhecida de todos e, de tão transparente, parece óbvia: a competitividade do 

mercado faz proliferar a segmentação de produtos, os quais nos convidam ao 

consumo, à afirmação de nossa vontade, de nosso gosto, de nossa pluralidade.

 Mas essa meia verdade não se sustentaria sem uma crença prévia, essa 

sim escamoteada, a de que o mercado seja fatal. A lógica totalitária do mercado 

faz com que, fora dele, nada exista, nada subsista. E tudo o que se inscreve sob 

a ideia de mal (no que tal termo pode ter de deturpado), em vez de se situar 

como consequência do mercado, se elucida justamente como sua ausência, sua 

(ainda) não total abrangência.

Se há desemprego, fome e morte no Terceiro Mundo, isso não resulta dos 
malefícios ou das deficiências do mercado; é antes o resultado de as leis do 
mercado não terem sido aplicadas integralmente. Se há terrorismo, tal não é 
devido à violência das condições que o geram; é antes devido ao facto de 
não se ter recorrido à violência total para eliminar fisicamente todos os 
terroristas e potenciais terroristas. (Sousa Santos, 2003)

 É aqui que o desenredo se põe em ato. Considera-se o funcionamento do 

mercado como uma fatalidade, semelhante à inconstância da natureza, que nos 

dá dias de sol e de chuva, mas também cataclismos, terremotos, tsunamis, 

ALMEIDA, Rogério de. Educação e Escolha: As coisas pequenas e comuns da vida. In: BASSIT, Ana 
Zahira (org.) O Interdisciplinar – olhares contemporâneos. São Paulo, Factash, 2010. pp. 153-164

155



enfim, eventos incontroláveis diante dos  quais só nos resta lamentar. Estar 

desempregado se assemelha a estar doente, não consumir é o mesmo que 

estar morto.

 Essa terceira natureza se mostra, como a fatalidade existencial, 

irrevogável. Como mudar a morte? É melhor adiá-la, prolongar o 

envelhecimento, fingir que não existe. E a melhor maneira de fugir da própria 

morte é desconsiderar a morte do outro. Tudo deve ser rápido e asséptico. 

Morte no hospital para não contaminar a casa, velório instantâneo, luto 

relâmpago e boa dose de esquecimento (distração). Minha morte será, como 

todas as mortes, um acidente, portanto desligada da vida.

 A mesma lógica se dá com o mercado. Para que questioná-lo? Por que 

propor mudanças contra o que é fatal? Como entender as diferenças sociais 

senão atreladas ao mérito (e um pouco de sorte) pessoal? Se não se consegue 

um bom emprego, se se fracassa, se se é demitido, se não se consome o que 

se deseja, a responsabilidade não é da sociedade, pois a culpa cabe apenas ao 

indivíduo, já que o mercado seleciona os  melhores e os destaca de acordo com 

seus méritos.

 Essa lógica totalitária, enraizada ao longo do século XX, não se dá 

presentemente como megalomania de ditadores nem sonho de uma nação, mas 

se expande silenciosamente como uma verdade irremediável que regula a 

complexidade da vida política, social e globalizada. É a lógica do mercado, 

entidade invisível e despersonalizada, mas de presença extensiva e efeitos 

concretos.

Durante os últimos cem anos, o Ocidente passou por três versões dessa 
lógica e, portanto, por três versões do fim da história: o estalinismo com a 
sua lógica da eficiência insuperável do plano; o nazismo com a sua lógica 
da superioridade racial; e o neoliberalismo com a sua lógica da eficiência 
insuperável do mercado. Os dois primeiros momentos envolveram a 
destruição da democracia. O último trivializa a democracia, desarmando-a 
ante actores sociais suficientemente poderosos para privatizarem a seu 
favor o Estado e as instituições internacionais. Tenho caracterizado esta 
situação como uma combinação de democracia política com fascismo social 
(Sousa Santos, 2003).
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 É por isso que, sob o domínio desse poder aceito como fatal, não há 

escolha. Todas as possibilidades que se abrem são de superfície, toda liberdade 

se condiciona à lógica fatalista do social compartilhado sob os determinismos do 

mercado. Enfim, todo cenário que se desenha não altera as tais regras do jogo, 

já que se crê que, como ninguém as inventou, a ninguém cabe mudá-las.

 Mas essa lógica totalitária, é importante que se frise, não se restringe ao 

mercado, mas se espalha por todos os domínios da vida. A tristeza foi 

substituída pela depressão, a qual se desvincula das condições sob as quais se 

vive para ser tratada nos consultórios  psiquiátricos  como doença. Vista como um 

mal em si e não sintoma, prescrevem-se remédios que agem diretamente na 

regulação química do cérebro e, assim, se culpabiliza a vítima.

 Viciados em droga, em álcool, em jogo, em tabaco também são vistos 

como doentes; portanto, não caberia a eles a responsabilidade de suas 

escolhas nem a possibilidade de afirmação de seu modo de vida, mas 

tratamento médico. O temperamento agressivo ou misantropo é visto como falta 

de inteligência emocional, assim como os conflitos profissionais são tratados 

como falta de motivação e não sintoma de uma discordância ou resistência em 

relação às pressões e desconexões das atividades laborais.

 Sem querer alongar a lista, importa retermos como essa lógica trata 

qualquer diferença sob a ótica do igual. Todos somos iguais, portanto os 

diferentes devem ser tratados  como se fossem iguais, apagando-se suas 

diferenças ou diminuindo-as sob a insígnia do defeito, da deficiência, da doença.

 Nesse cenário de totalitarismo neoliberal, em que o mercado se desenha 

como fatalidade, como irremediável, como inexorável, o indivíduo, entregue à 

sua própria sorte, se quiser dispor de escolhas, terá de efetuar uma primeira e 

urgente escolha, a de sua crença ou descrença nessa lógica fascista do 

mercado. Em outras palavras, terá de escolher como aderir às intimações das 

sociedades contemporâneas.

 Parafraseando e invertendo a aposta de Pascal (2005), se o homem crê 

nessa fatalidade do mercado, deverá aderir às regras do jogo e buscar seu 

brilho, seu mérito, a recompensa prometida aos vencedores: status  social por 

meio da realização profissional, da fama midiática e de sua capacidade de 
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consumir e ser consumido. Se essa adesão for mal sucedida, restará o peso do 

fracasso, do ostracismo, do sujeito tornado obsoleto. No entanto, se o homem 

não crê nessa fatalidade do mercado, assumirá seu blefe (Kodo, 2001) e 

ganhará mobilidade para criar a si mesmo, para tornar sua vida uma realização 

estética, uma obra de arte. Como afirma Nietzsche (2001, §299), "nós, porém, 

queremos ser os poetas da nossa vida e, em primeiro lugar, das coisas mais 

pequenas e comuns".

 A aposta na escolha presume que, antes de qualquer negação, é preciso 

afirmar. Em vez de negar a fatalidade da vida (sua finitude, a brevidade dos 

dias) e a fatalidade do mercado (a impossibilidade de erradicar a curto prazo o 

kapitalismus geist), a escolha possível se dá com a afirmação incondicional da 

vida, com suas limitações existenciais  e sociais. Em outras palavras, significa 

que podemos blefar com o mercado, jogando com suas representações para 

sobreviver, mas jamais apostando nossa vida nesse jogo. Porque, efetivamente, 

não será no mercado que encontraremos o sentido da vida, mas o criaremos a 

partir da nossa experiência única de existir, por meio das pequenas escolhas 

que perfazem o nosso destino, ou seja, a narrativa que escolho para minha vida.

Uma educação da escolha

 Há dois exemplos aos quais  quero aludir para desenhar a escolha da 

afirmação, um filosófico e outro literário. O primeiro é o kepos, o jardim de 

Epicuro. Num cenário em certo sentido comparável ao nosso, em que os  gregos 

lutavam contra a ruína iminente de sua civilização, Epicuro escolheu recolher-se 

ao seu jardim, para cultivar o prazer da amizade, da sabedoria, das longas 

conversas e do vinho. Essa escolha hedonista, que seus detratores tomaram 

como desregrada e desmedida para condená-lo moralmente (Onfray, 2008), foi 

eficaz não só para salvaguardar a possibilidade de realização à margem do 

instituído, mas deixou seu legado para a posteridade, sempre atualizável 

quando se quer, não consertar as macroestruturas sociais, estejam ou sejam 

elas falidas, injustas, fatais ou fascistas, mas atuar na dimensão do pequeno, do 

cotidiano, da auto-realização ou da criação de si, dimensão estética e ética da 

existência, na qual a escolha torna-se o horizonte da afirmação humana.
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 O segundo exemplo encontra-se em Ricardo Reis, epicurista a seu modo, 

mas que elege a indiferença como força organizadora de sua existência 

(Almeida, 2009). Como heterônimo de Fernando Pessoa, Reis  afirma a 

pluralidade da existência, assume a brevidade da vida e a canta para não 

esquecê-la, ciente de que, ao afirmá-la, poderá vivê-la integralmente:

Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive. (Pessoa, s/d: 140)

 A indiferença de Reis se alastra por toda a dimensão da existência. No 

plano religioso, considera cristo como o deus triste, deus que faltava no panteão 

dos deuses, aos quais  nada pede, a não ser que sejam indiferentes a ele. No 

plano político, é contrário à república (assim como à democracia), mas antes 

mesmo de ser monárquico, é indiferente a toda ordem instituída. O mesmo se 

dá no plano amoroso, preferindo desenlaçar as mãos das de sua musa para não 

sofrer as dores da paixão, o excesso da emoção.

 Essa indiferença assenta-se na constatação de que, diante da brevidade 

da vida e da impossibilidade de alterar nossa condição humana, só nos resta 

passar pela vida e, nessa breve passagem, afirmar as pequenas escolhas. 

Assim, em uma de suas odes, narra o jogo de xadrez de dois  amigos. A cidade é 

invadida, mulheres são violentadas, crianças são mortas e, mesmo diante da 

iminência da própria morte, continuam tranquilamente jogando xadrez, cientes 

da impossibilidade de agir.

O que levamos desta vida inútil
Tanto vale se é
A glória; a fama, o amor, a ciência, a vida,
Como se fosse apenas
A memória de um jogo bem jogado
E uma partida ganha
A um jogador melhor (Pessoa, 1994).

ALMEIDA, Rogério de. Educação e Escolha: As coisas pequenas e comuns da vida. In: BASSIT, Ana 
Zahira (org.) O Interdisciplinar – olhares contemporâneos. São Paulo, Factash, 2010. pp. 153-164

159



 Sua indiferença pelas metanarrativas, para utilizar um termo caro às 

discussões sobre o pós-moderno1, é também escolha do cotidiano, possibilidade 

de fazer "das coisas mais pequenas e comuns" o sentido da existência, sentido 

que é mais  experiência de existir que propriamente conhecimento ou finalidade 

da existência.

 Esses dois exemplos, retirados ao acaso entre outros tantos possíveis, 

ilustram uma dimensão insistentemente negligenciada pela educação, que é a 

da escolha.

 A escola, como instituição social responsável pela educação das novas  

gerações, funciona como uma extensão das desigualdades sociais, quando não 

as promove (Tragtenberg, 1976), eficaz em moldar mentalidades para o mundo 

do trabalho e da cidadania, mundo da subordinação, em que se beija a mão 

invisível do mercado em sinal de obediência, em que se pede a bênção dos 

diplomas para a realização do sonho de ascendência social.

 A escola se distanciou do conhecimento e de seu papel de formação 

humana, pois  não considera a educação como um fim em si. Em vez de educar, 

seu papel se restringe a preparar, seja para o vestibular, seja para o mundo do 

trabalho, instâncias que reduzem o conhecimento ao seu aspecto técnico, 

racional, hiperespecializado, de um pragmatismo cuja ação é destituída de 

sentido. Vive-se para cumprir metas; inicialmente, as provas, cujo resultado vale 

mais do que o processo, ou seja, não se aprende algo para se saber algo, mas se 

aprende que é preciso responder isso ou aquilo sobre algo para ser bem 

sucedido. Posteriormente, essa lógica aplica-se ao mundo do trabalho, em que se 

cumpre metas pela bonificação e não porque faz sentido o trabalho que se realiza.

 Assim, o estudante aprende na escola que seu horizonte de escolha 

restringe-se à profissão para a qual o curso superior o habilitará. Mas mesmo 

aqui não há escolha, pois sua própria condição social e familiar o induzirá a esta 

ou àquela carreira. E o pior é que, uma vez engolido pelo mundo do trabalho, 

será educado para que sua própria existência se reduza a ele, de tal modo que 

sua autorrealização estará atrelada à realização profissional.
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 Nessa lógica, "as coisas mais pequenas e comuns" são da ordem da 

distração, do tempo livre, do hobby, como se a vida fora do trabalho não fosse  nada 

mais  que passatempo, o qual se confunde com consumo, ou seja, capacidade 

financeira que o indivíduo possui de adquirir objetos e custear seus lazeres.

 É como vetor inverso que se dá a concepção de existência e escolha aqui 

tratadas. São as  coisas pequenas e comuns que dão sentido à nossa vida, é por 

elas que vivemos, pela possibilidade de autocriação, de autopoiesis, pela 

possibilidade de nos tornamos poetas de nossas vidas, ou seja, de nos criarmos 

como humanos, por meio de nossas escolhas. Assim, não é o trabalho que 

realizamos que diz o que nós somos, mas somos nós que devemos dizer o que 

o trabalho, ou a sociedade, significa para nós na narrativa de nossa vida.

 A aposta pela descrença no mercado, para retomar a paráfrase 

pascaliana, não significa a certeza de escaparmos a ele, tarefa de resto 

impossível e fora de nosso horizonte de escolha, mas de não o aceitarmos 

como ditador dos sentidos de nossa existência, sob o risco de nos tornarmos 

produtos. Antes, somos produtores dos sentidos da vida e, antes de 

consumirmos objetos, conceitos e lazeres, consumimos a própria vida, que nos 

atravessa em sua brevidade enquanto a atravessamos com nossas escolhas.

 Dessa forma, uma educação da escolha presume a aceitação da dimensão 

estética da vida, como queria Nietzsche ou, para relembrar Foucault (2006), a arte 

não deve ser apenas a dos objetos, mas também a da vida. A vida como obra de 

arte inscreve-se como sua afirmação, como amor fati, ou seja, amor pelo destino, 

não como futuro preestabelecido, mas como o sentido que dou à minha história, 

somatória das escolhas que faço com o fortuito da existência.

 É o que Durand (1997) chama de trajeto antropológico, ou seja, os 

sentidos se dão a partir da troca incessante entre as pulsões subjetivas e as 

intimações do meio cósmico-social. Isso significa que o sentido não reside em 

mim nem é dado por uma instância exterior, mas se instaura na troca entre 

essas duas esferas. É nesse trajeto que as escolhas se tornam possíveis, pois 

se não posso escolher como a sociedade deve ser, posso escolher como sou 

nessa sociedade. Em outras  palavras, que sentido escolho dar à minha 

existência neste mundo em que me é dado existir.
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 É nesse cenário que o interdisciplinar ou a religação dos saberes  (Morin, 

2001) pode ser uma importante ferramenta para a educação da escolha. O 

século XX viveu duas revoluções científicas:

A primeira originou-se da irrupção da desordem, especialmente com a física 
quântica, e levou à necessidade de tratar a desordem e negociar com a 
incerteza. (...) E uma reflexão muito profunda nasceu finalmente desse 
abalo científico no início do século e ainda não chegou a seu término.

A segunda revolução científica manifesta-se na segunda metade do século 
XX, com a emergência das ciências que operam recomposições 
polidisciplinares, como a cosmologia, as ciências da Terra, a ecologia, a 
nova pré-história, mas essa segunda revolução ainda não desencadeou um 
movimento epistemológico tão importante e profundo quanto o que foi 
provocado pela primeira revolução científica (Morin, 2001: 563-564).

 Em outras palavras, o interdisciplinar, que ainda caminha muito 

lentamente, é uma possibilidade de se buscar um conhecimento pertinente, 

abrangente, que possibilite uma visão complexa do homem e do mundo, para a 

qual é preciso "reunir, contextualizar, globalizar nossas informações e nossos 

saberes, buscar, portanto, um conhecimento complexo" (Morin, 2001: 564). Mas 

se o interdisciplinar é o primeiro passo, não é o fim do caminho, uma vez que, 

para tal conhecimento complexo, necessitaremos do transdisciplinar, ou seja, de 

formulações de conhecimento que perpassem as disciplinas, que as atravessem 

e não simplesmente estabeleça uma troca entre elas.

 É preciso, portanto, que o conhecimento desamarre-se dos nós da 

hiperespecialização para que possa reconstruir o todo e, para isso, é preciso 

que, para além da noção de certeza absoluta, erigida pela toda-poderosa 

racionalidade científica, se busque a reintegração ao sujeito: "o objeto é a 

continuação do sujeito por outros meios. Por isso, todo o conhecimento 

científico é autoconhecimento. A ciência não descobre, cria" (Souza Santos, 

1988: 67).

 É como criação, ou seja, como domínio estético, que a ciência, o 

conhecimento devem se expressar, isso se se quiser que o conhecimento 

reassuma seu papel de origem, que é o de fornecer meios de compreender o 

universo ao nosso redor e o universo em nós (ou o que somos no universo). É 
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pelo domínio estético, portanto, que a educação deve avançar, possibilitando 

que o conhecimento não seja um arrazoado de conteúdos programados e 

cumpridos com o suor da reprodução bipolarizada (professor ensina, aluno 

aprende), mas uma busca constante de compreensão do que sou e de onde 

estou. E essa compreensão se dá pela criação (coletiva, cultural, científica, 

filosófica etc.) de sentidos. Como postula Ricoeur (1988), o sentido de um texto 

(ou de tudo que se dá a ler) não está nas entrelinhas, mas diante do próprio 

texto, ou seja, na relação com quem o lê.

 Quando se defende a criação de sentidos, não se está enaltecendo a 

arbitrariedade do indivíduo criador ou do sentido criado (de resto, Durand já 

mostrou suficientemente que o sentido não é arbitrário, mas  culturalmente 

partilhado por meio de um leque limitado de possibilidades, ainda que não de 

combinações), mas o compartilhamento (e daí a importância do inter e ou 

transdisciplinar) dessa criação, que é sempre e irremediavelmente coletiva. É 

por isso que a escolha se torna fundamental, pois que é inerente a toda ação 

criativa.

 Dessa forma, uma pedagogia da escolha pressupõe assumir que é 

possível se contrapor aos valores fascistas da sociedade, reprodutores da 

escola e racionalizados da ciência por meio do domínio estético da vida, da 

afirmação de sua potência criativa. Sem demolir estátuas, enterrar deuses ou 

fazer revoluções, dimensões metanarrativas que já não mobilizam nenhuma 

crença, é possível voltarmos a atenção para as pequenas coisas da vida, as 

mais simples, como o fez Epicuro ou Ricardo Reis e, assim, assumir que nos 

cabe a escolha de escolher.

 Escolher a educação da escolha vai demandar, se se quiser que a escola 

participe dessa educação (inegavelmente há outros meios mais eficazes que a 

presentificam), uma mudança de mentalidade, de modus operandi e de 

finalidade – mudança que não parece se desenhar no horizonte próximo, mas 

que pode se estabelecer com uma prática mais frequente, abrangente e 

sistemática da interdisciplinaridade.

ALMEIDA, Rogério de. Educação e Escolha: As coisas pequenas e comuns da vida. In: BASSIT, Ana 
Zahira (org.) O Interdisciplinar – olhares contemporâneos. São Paulo, Factash, 2010. pp. 153-164

163



Referências bibliográficas

ALMEIDA, Rogério de. "Fernando Pessoa e a Educação do Imaginário." In: 
THOMAZ, Sueli B. (org.) Imaginário, Educação e Cultura Escolar. Rio de 
Janeiro, Rovelle, 2009.
DURAND, Gilbert. As Estruturas Antropológicas do Imaginário. São Paulo, 
Martins Fontes, 1997.
FOUCAULT, Michel. Ditos e Escritos – Vol. V: Ética, Sexualidade, Política. Rio 
de Janeiro, Forense Universitária, 2006.
KODO, Louis L. Blefe: o gozo pós-moderno. São Paulo, Zouk, 2001.
LYOTARD, Françoise. A condição pós-moderna. Rio de Janeiro, José Olímpio, 
1986.
MORIN, Edgar. Ciência com Consciência. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1999.
MORIN, Edgar. A Religação dos Saberes. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2001.
NIETZSCHE, Friedrich. A Gaia Ciência. São Paulo, Companhia das Letras, 
2001.
ONFRAY, Michel. Contra-história da Filosofia. Vol. 1 – As sabedorias antigas. 
São Paulo, Martins Fontes, 2008.
PASCAL. Pensamentos. São Paulo, Martins Fontes, 2005.
PESSOA, Fernando. Poemas de Ricardo Reis (Edição crítica de Luiz  Fagundes 
Duarte). Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1994.
PESSOA, Fernando. Odes de Ricardo Reis. Portugal, Europa-América, s/d.
RICOEUR, Paul. Interpretação e Ideologias. São Paulo, Francisco Alves, 1988.
ROSA, João Guimarães. "Desenredo" in: Tutaméia. Rio de Janeiro, Nova 
Fronteira, 1985.
SOUZA SANTOS, Boaventura. Um Discurso sobre as Ciências na Transição 
para uma Ciência Pós-Moderna. São Paulo: Revista Estudos Avançados, USP, 2 
(2): 44-71, maio/agosto, 1988.
SOUZA SANTOS, Boaventura. "Suicídio Colectivo?" Revista Visão, Portugal, 20 
de março de 2003.
TRAGTENBERG, M. "A Escola Como Organização Complexa." In: GARCIA, 
Walter. (org.) Educação Brasileira Contemporânea: organização e 
funcionamento. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, pp. 15-30, 1976.

ALMEIDA, Rogério de. Educação e Escolha: As coisas pequenas e comuns da vida. In: BASSIT, Ana 
Zahira (org.) O Interdisciplinar – olhares contemporâneos. São Paulo, Factash, 2010. pp. 153-164

164


