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VIVER É ARRISCADO
vagamundo

ATRAVESSAMOS O MUNDO 

E 

EXPERIMENTAMOS O MUNDO 
NOS ATRAVESSANDO



Ética e o homo-sapiens-demens

 ÉTICA VEM DO GREGO “ETHOS” (eta 
significa a casa ou morada. Com um épsilon, 
significa o costume);

 Contrariamente às espécies animais, não há 
ethos característico da espécie humana. O 
homo-sapiens-demens ao se inventar tornou-
se uma espécie que pode receber o leque de 
todas as qualidades “éticas”. 



Ser gente ou da insustentável
leveza do meu ser 

 Não pedimos para nascer – postos no 
mundo; 

 Desejo do controle com consciência  do não 
controle (verbo ser – é e o conforme); 

 Convivemos com o luto e as enfermidades;
 Convivemos com a maldade humana; 
 Feitos para não olhar para si;
 Por ter nascido vamos morrer.  



COMO CUIDAR DE SI?

 O Mito do cuidado;
 Como estamos nos cuidando? (educador, 

pesquisador, gestor, pai, mãe, filho, 
forasteiro);

 Um racionalismo técnico que quantifica 
nossa respiracão. Atua como uma roda viva 
que vem jogando nossos sonhos para lá 
(Lattes – ouvir o outro não pontua);

 Estranhos a si, como podem cuidar do outro?



Ninguém pode permanecer em si: a humanidade 
do Ser-aí, é uma responsabilidade pelos outros



Ética e cuidado na profissão docente.

Girando o CALEIDOSCÓPIO
•Olho alunos e eu como 
professor – conteúdo e nota; 
•Olho gente que se encontra 
para tecer a vida – o que 
podemos gerar em nossos 
encontros?  



Circunstâncias históricas da 
escolarização/mentalidade

• Reduz a profissão 
docente à 

instrumentalidade técnica 
da transmissão e trato de 

conteúdos 
Foto 3X4
Carteira

Razão do estudo a nota 
ESQUECIMENTO DO 

SER-AÍ



E o papel do Professor? É preciso nos 
afastarmos de duas perspectivas

A imagem de Sassá Mutema A imagem do imobilizado



Para continuarmos o diálogo sobre a ética 
e o cuidado na vida e exercício da 

profissão docente... sertania

Quis um nome
Que não fosse mania
Que dissesse um dito
Que fosse um estado:
Veio Sertania.
(Nivaldete Ferreira da Xavier/UFRN)

Sertania busca provocar a 
descoberta das cacimbas d’alma 
em um mundo de sequidão;
Tecer uma narrativa como uma 
aranha tece sua teia e dialoga com 
o mundo, puxando os fios de si. 


