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INTEGRALIDADE E COMPLEXIDADE:  

inspirações humanizadoras às instituições educacionais  

 

Elvis Rezende Messias1 

 

Não é uma alma ou um corpo que se educa, mas um homem. Não convém 

separar as partes do todo.  

(Michel de Montaigne) 

 

Uma pessoa é um universo de natureza espiritual dotado de liberdade de 

escolha e constitui por isso um todo independente em relação ao mundo, 

não podendo nem a natureza, nem o Estado, tocar esse universo sem a 

sua permissão. A pessoa, mesmo fazendo parte do Estado, transcende o 

Estado pelo mistério inviolável de sua liberdade espiritual e por sua 

vocação a certos bens absolutos. A razão de ser do Estado é auxiliá-la na 

conquista desses bens e de uma vida verdadeiramente humana. 

(Jacques Maritain) 

 

Unidades complexas, como o ser humano ou a sociedade, são 

multidimensionais: assim, o ser humano é, ao mesmo tempo, biológico, 

psíquico, social, afetivo e racional. A sociedade comporta as dimensões 

histórica, econômica, sociológica, religiosa... O conhecimento pertinente 

deve reconhecer o caráter multidimensional e nele inserir estes dados: 

não apenas não se poderia isolar uma parte do todo, mas as partes umas 

das outras. 

(Edgar Morin) 

 

 Ter a oportunidade de editar e publicar semestralmente uma Revista para comunicação 

de trabalhos de pesquisa é algo de singular importância. Há muitas revistas acadêmicas 
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circulando no Brasil, mas nem todas acolhem trabalhos sem maiores exigências de titulações 

daquelas e daqueles que assinam os textos. Mas o pensamento profundo não é privilégio 

aristocrático de mestres e doutores.  

Reconhecer, ouvir e reverberar as vozes de sujeitos para além do academicismo é 

verdadeiramente um ato humanizador e um ato político. Parte-se, sobretudo, do 

reconhecimento da igualdade entre todas as pessoas como pressuposto, além de tomar essa 

igualdade também como um objetivo a ser alcançado, uma vez que tipos hierarquizantes que 

subalternizam e humilham ainda são gritantes no Brasil e no mundo.  

Uma Revista nesses moldes é um compromisso antropológico e político mesmo, e 

também epistemológico, porque, de modo abrangente, acredita na vitalidade cognitiva do ser 

humano e, de modo mais específico, evidencia a rica produção que acontece em muitas das 

instituições brasileiras de ensino e de pesquisa – como é o caso do Instituto Filosófico São 

José –, nas quais as pessoas se preocupam com tudo aquilo que envolve a humanidade em sua 

complexidade e na complexidade de seu entorno.  

O conhecimento é o grande instrumento que o ser humano tem para o acesso à 

realidade fenomênica2, destacando-se aí o conhecimento complexamente compreendido3, o 

que significa não limitá-lo à esfera científica, mas englobar também os saberes filosófico, 

artístico, religioso, cotidiano4. São muitas as epistemologias, existem outras epistemologias e 

epistemologias outras, o que não somente demanda das instituições de ensino e pesquisa – em 

especial das instituições de educação superior (IES) – a capacidade de diálogo interno, 

identificando e ouvindo as inúmeras vozes que a compõem, mas também de dialogar com a 

sociedade em geral e com a comunidade específica onde ela estiver inserida, oferecendo-lhe, 

por um lado, os resultados do conhecimento que é produzido academicamente em seu interior, 

e, por outro, acolhendo o conhecimento que se produz e que circula na comunidade, 

interpelando, portanto, as próprias instituições. 

Sabemos que a expansão do acesso ao ensino superior não significa propriamente a 

expansão do acesso à universidade. No âmbito universitário importa singularmente a 

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, tendo em vista que a educação não é 

somente transmissão de conhecimentos a outrem, mas também a possibilidade de apropriação 
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crítica e de transformação crítica deles e, especialmente, de construção também crítica de 

novos conhecimentos. Contudo, essa deve ser uma preocupação articuladora com implicações 

de complexidade epistemológica mesmo, de tal modo que não devem ser somente aquelas 

instituições que carregam consigo o nome de “universidades” a se preocuparem com a 

articulação de seus saberes e fazeres. Institutos, faculdades, escolas, todas as instituições 

educacionais devem pensar e atuar na perspectiva da integralidade multidimensional da 

realidade, tomando (cons)ciência da complexa condição humana se quiserem produzir um 

conhecimento que seja pertinente5. 

Nessas instituições, a estudante e o estudante devem ter uma grande oportunidade de 

se descobrirem também como construtores do saber, e não somente conhecedores dos saberes 

elaborados por outras pessoas. Descobrirem-se criadoras e criadores da sua própria 

instituição, e não apenas criaturas dela. Descobrirem-se pesquisadoras e pesquisadores. E se 

reconhecerem responsáveis ética e politicamente enquanto membros de uma instituição 

educacional, experimentando a boniteza que há em sermos, simultaneamente, aprendentes e 

ensinantes, um tanto discente e um tanto docente6. Nós estudamos e pesquisamos porque 

temos consciência de nossa fraterna carência de saber. 

Talvez nem a “hora da pesquisa compartilhada” nem a “hora da corresponsabilidade 

administrativa” nem a “hora da valorização da extensão” ainda tenham chegado o tanto 

quanto deveriam nas instituições educacionais, especialmente nas IES, onde isso já deveria 

ser praxe. Mas vamos avançando. Enquanto forem comunidades amantes do saber, 

necessitadas e inventoras dele, as instituições de ensino, pesquisa e extensão vão avançando 

no aprendizado, e uma Revista como a Ratio Integralis é uma singela tentativa nesse sentido. 

Que sigamos firmes, avançando no compromisso constante de ser uma comunidade 

aprendente, humanamente qualificada, crítica, complexa e integralmente referenciada. Vamos 

em frente! 
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