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“A autoridade faz parte de nós mesmos; 
somos o sacerdote, o discípulo, o 

professor, somos a experiência e o fi m.” 

J. Krishnamurti
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PREFÁCIO DE 
EUGENIO MUSSAK

Eram os últimos anos da década de 1990. Havia, no ar, 
uma expectativa romântica pela chegada do novo século. A 
surpreendente revolução da tecnologia digital nos dava um 
inesperado poder, mas o medo do “bug do milênio” causava 
alguma insegurança e certa excitação.  

Eram tempos fascinantes para todos, e, para mim, 
havia algo mais. Eu estava de mudança para São Paulo, vin-
do do Sul, com o propósito de iniciar uma nova carreira, 
no recém-nato mundo da educação corporativa. Após três 
décadas dedicadas à educação formal, queria conhecer essa 
área nova, que tinha o propósito de desenvolver pessoas em 
seus ambientes de trabalho e, através delas, desenvolver as 
próprias organizações. 

Quando se chega em um ambiente novo é prudente 
estabelecer relações, e foi o que fiz, com afinco. Procurei me 
aproximar dos mundos acadêmico e corporativo, e isso, cla-
ro, só se faz através de pessoas. Tive a fortuna de conhecer 
pessoas sensacionais, que abriram portas para minhas ideias 

Autonomia_Miolo_Texto 0K Peu_26jul2017.indd   7 26/07/2017   17:01:34



8

AU T O N O M IA ,  R E S I LI Ê N C IA E  P R O TAG O N I S M O

e acolheram as minhas incertezas. Entre tantos professores 
e executivos, uma jovem psicóloga recém-formada. 

Enquanto os grandes professores tratavam de me pre-
sentear com certezas, a jovem compartilhava comigo suas 
dúvidas. Não havia insegurança em seu olhar, apenas curio-
sidade juvenil, interesse genuíno, humildade intelectual. 
Poucas coisas são mais encantadoras do que essa combina-
ção, principalmente quando acompanhadas por uma inte-
ligência brilhante e, para coroar, uma natural capacidade 
para sorrir. Essa jovem era a Renata Jubram. 

Conversávamos, claro, sobre o tema que, por ser co-
mum, nos unia: a relação das pessoas com seu trabalho e 
o interesse crescente das empresas em fazer com que essa 
relação fosse afetuosa e produtiva. Quais os componentes 
da psicologia humana que regiam essa relação? Haveria, afi-
nal, uma conexão direta entre felicidade e produtividade? 
Poderiam, as pessoas, tornar-se melhores nas empresas, que, 
por seu turno, deveriam ser ambientes de desenvolvimento 
humano? Isso poderia ser realidade ou não passava de uto-
pia? Perguntas...

Durante todos estes anos, estes assuntos continuaram 
em nossas agendas. Eu me estabeleci como professor, escri-
tor e consultor em Desenvolvimento Humano e Organiza-
cional. A Renata seguiu seu caminho próprio, fez mestrado, 
transformou-se em docente, escreveu livros. Mais de uma 
década e meia depois voltamos a nos encontrar, ambos com 
mais experiência e, provavelmente, ainda com mais dúvidas.

Apenas um consenso, que, aliás, não é só nosso: o 
comportamento é determinante, ao lado da formação técni-
ca, do êxito das carreiras, independente da área de atuação.
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Tendo sido Diretor de Pesquisas da ABRH – Associa-
ção Brasileira de Recursos Humanos, pude conduzir pesqui-
sas e ter acesso a um grande volume de informações sobre 
comportamento organizacional, muitas delas compartilha-
das no CONARH, o grande Congresso de Gestão de Pes-
soas que acontece todos os anos em São Paulo. 

Um dos estudos sinalizou que as causas de contrata-
ção, em geral não são da mesma categoria das de demissão. 
Enquanto, na contratação, têm imenso peso as competên-
cias técnicas, na demissão são centrais os temas ligados ao 
comportamento. 

Este é apenas um dos motivos que tornam este novo 
livro da Renata tão valioso. Escrito com maestria, leveza e 
profundidade, ele nos esclarece o valor da Autonomia, da 
Resiliência e do Protagonismo, a tríade essencial. 

Coerente com seu jeito de ser, ela abre o livro com 
uma pergunta. Joga no colo do leitor a responsabilidade 
de responder (para si mesmo), se se considera, ou não, uma 
pessoa autônoma, para depois fornecer elementos para a ela-
boração da resposta de cada um. Despreza o senso comum 
sobre o assunto – em que autonomia é entendida como a 
conquista de “se fazer o que se quer”- e busca apoio nas con-
clusões da maior autoridade sobre o assunto, o psicólogo 
americano Lawrence Kohlberg, talvez sua maior referência 
intelectual, presença forte em seus livros anteriores: Inteli-
gência ou Inteligências? – da Eugenia à Inclusão e Autono-
mia 360° - Saberes aplicáveis na liderança atual. 

Em sua visão, “Pessoas autônomas têm elevadíssimo 
grau de autocontrole, sem o qual não poderiam justificar o 
termo: governar a si mesmo. Fazem o que é preciso, o que é 
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correto, mesmo quando não estão sendo vigiados ou cobra-
dos. Entendem o verdadeiro sentido da responsabilidade e 
do comprometimento”. 

Que maravilha seria o mundo com mais autonomia 
responsável... Tendo antes explorado a evolução do concei-
to de inteligência e os princípios da autonomia, neste novo 
livro a Renata vai além. Coloca a resiliência e o protagonis-
mo como qualidades fundamentais à construção de uma 
vida exitosa. E o faz com precisão, respeitando a ciência e 
ilustrando com histórias, conceitos e metáforas.

Estou feliz e orgulhoso em poder participar desta 
obra, com a pequena contribuição do prefácio. Trata-se de 
um livro que eu gostaria de ter escrito. Conciso, objetivo, 
claro e profundo, ele atende ao preceito máximo da pedago-
gia: simplificar a complexidade. E isto, acredite, não é uma 
tarefa fácil. A maioria dos que tentam faze-lo, terminam por 
resvalar para a superficialidade ou para a simploriedade. 

Ao lê-lo você não terá tão somente uma visão amplia-
da sobre os conceitos que embasam o entendimento destas 
qualidades tão humanas. Não apenas entrará em contato 
com as conclusões de Kohlberg, Piaget, Vygostky, Darwin, 
Paulo Freire, Rubem Alves e tantos outros. Não se limitará 
a entender alguns dos grandes dilemas humanos, descritos 
até nos textos sagrados. Verá tudo isso, sim, mas, acima de 
tudo, entrará em contato com o mais inexplorado e fasci-
nante dos territórios: seu próprio interior. Boa leitura!

Eugenio Mussak é médico, professor de gestão de pessoas, e autor
de livros, entre os quais Com gente é diferente,

Preciso dizer o que sinto e Um novo olhar, editados pela Integrare.
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A QUEM SE DESTINA
ESTE LIVRO?

Pessoas que ocupam cargos de liderança, profissionais 
de RH ou de qualquer outra área de atuação que se interes-
sam pelos temas propostos: autonomia, resiliência e protago-
nismo. Este livro foi escrito para provocar reflexões, mesclan-
do pesquisas acadêmicas, experiências pessoais da autora e 
teorias de pensadores de variadas áreas do conhecimento. 
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QUAL O OBJETIVO
DESTE LIVRO?

Autonomia, resiliência e protagonismo são termos 
cada vez mais presentes no vocabulário das pessoas e, prin-
cipalmente, no mundo corporativo que tem valorizado 
essas competências. Assim, este livro tem três objetivos: 
O primeiro, é “apimentar” uma discussão sobre os temas 
propostos, trazendo exemplos de variados contextos. O se-
gundo, é propor um alinhamento conceitual, de modo que 
empresas e colaboradores possam tirar o melhor proveito 
desse entendimento em comum. E, o último, é explorar a 
complementaridade dos conceitos em questão.     
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VOCÊ SE CONSIDERA
UMA PESSOA AUTÔNOMA?

Sim? Talvez? Pense com calma. Não seja impulsivo 
para responder... Há muito o que refletir sobre esta questão. 

Pois, na visão de autonomia do psicólogo norte-ame-
ricano e professor de Harvard, Lawrence Kohlberg – que 
dedicou anos de sua vida pesquisando o tema –, apenas 
5% dos indivíduos adultos atingiram esse patamar de cons-
ciência. E esse dado também significa, obviamente, que a 
maioria das pessoas se encontra em algum estágio (mais, ou 
menos imaturo) dessa longa jornada.

Diferentemente de Kohlberg, o senso comum tem 
uma visão restrita ou até mesmo distorcida sobre o signi-
ficado da autonomia. Muitos acreditam que para ser autô-
nomo basta libertar-se do emprego com carteira assinada e 
ser o dono do próprio negócio. Para outros, a capacidade de 
prover o próprio sustento, já seria o suficiente. E há ainda 
aqueles que dão um sentido mais “filosófico” ao tema, des-
tacando a capacidade de fazer o que se quer, desprezando as 
exigências da sociedade. 
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Por esse entendimento, certamente a estatística kohl-
berguiana apontaria um número bem mais elevado de pes-
soas autônomas. E muitos transgressores poderiam fazer 
parte desse grupo. Afinal, esses indivíduos conquistaram a 
“liberdade” de violar regras e normas de conduta, sem o 
menor conflito de consciência. 

Minha expectativa, portanto, ao escrever esse livro, é 
fazer com que se possa vislumbrar algo mais consistente, 
quanto ao sentido da autonomia. E, ao mesmo tempo, pro-
por um caminho que, juntamente com a resiliência (capaci-
dade de superar adversidades), conduzirá ao protagonismo 
perante à vida. 

Talvez você termine esse livro se perguntando: será 
que Kohlberg não foi generoso em sua estatística?
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CAPÍTULO

AO PÉ DA LETRA: 
ARMADILHAS DO 

PENSAMENTO CONCRETO

Pensamento concreto x 
pensamento abstrato

Atuando como professora pesquisadora, no 
ano de 2008 fui convidada por uma univer-

sidade a implantar uma clínica de atendimento psicope-
dagógico1. Para atender a essa demanda, elaborei um pro-
cesso de triagem (já com objetivo de levantar uma hipótese

1 Psicopedagogia é uma área do conhecimento destinada aos problemas de aprendiza-
gem. Um dos objetivos da triagem realizada na clínica da universidade era saber se o 
problema apresentado pelos estudantes (a queixa) era, de fato, um problema psicope-
dagógico e não psicológico. Pois se fosse psicológico (depressão, fobias etc.), haveria a 
necessidade de um encaminhamento para outro setor. 
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diagnóstica), cujo roteiro incluía: entrevistas semiabertas, 
testes psicológicos e, entre outras coisas, a letra da música 
Tanto Amar de Chico Buarque de Hollanda – no intuito de 
avaliar a capacidade de compreensão dos estudantes. 

TANTO AMAR
Amo tanto e tanto amar
Acho que ela é bonita
Tem um olho sempre a boiar
E outro que agita
Tem um olho que não está
Meus olhares evita
E outro olho a me arregalar
Sua pepita
A metado do seu olhar
Está chamando pra luta, aflita
E metade quer madrugar
Na bodeguita
Se seus olhos eu for cantar
Um seu olho me atura
E outro olho vai desmanchar
Toda a pintura...
É na soma do seu olhar
Que eu vou me conhecer inteiro
Se nasci pra enfrentar o mar
Ou faroleiro... 

Para minha surpresa, a maioria dos universitários que 
passou pela triagem não foi capaz de fazer uma interpre-
tação compatível com o grau de abstração esperado para 
o universo acadêmico. Alguns chegaram a escrever assim: 
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“a letra fala de um homem apaixonado por uma mulher vesga 
(alguns também disseram caolha, estrábica), mas, de tanto 
amá-la, ele acha que ela é bonita”. 

Tais interpretações, denunciam a notável dificuldade 
desses estudantes em perceber que o compositor se refere, 
metaforicamente, às nuances da personalidade da mulher 
amada: seus desejos contraditórios, sua instabilidade emo-
cional, seus conflitos e indecisões, ou qualquer coisa nesse 
sentido, e não aos seus “possíveis problemas de visão”. In-
felizmente, ainda aprisionados ao pensamento concreto, eles 
revelam uma realidade preocupante do sistema de ensino. 

Afinal, uma interpretação assim, tão literal, denota 
que o estágio do pensamento abstrato – teoricamente aguar-
dado na idade adulta – ainda não foi alcançado em sua ple-
nitude. E essa capacidade de abstração é condição básica, 
fundamental, para se exercer o pensamento autônomo. 
Desde então, comecei a investigar o quanto nós (indivíduos 
adultos) ainda nos mantemos, de certa forma, aprisionados 
ao estágio do pensamento concreto, em diferentes níveis. 

Essa interpretação “ao pé da letra” manifestada pelos 
estudantes, embora possa causar estranhamento para alguns, 
apenas reforça os dados de uma pesquisa nacional alarmante 
sobre analfabetismo funcional (incapacidade de uma pessoa 
em compreender textos simples, embora seja alfabetizada. 
Trata-se de indivíduos que são capazes de identificar os sím-
bolos gráficos, mas não conseguem interpretar o conteúdo 
do texto). Isso porque, o último relatório publicado pelo Ins-
tituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa, em par-
ceria com o IBOPE, divulga que do total de pesquisados que 
concluiu o grau de ensino superior, apenas 22% situam-se
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na condição de proficiente e 42% na condição de interme-
diário, quanto ao nível de alfabetização (vide tabela)2. Com 
base nesta mesma tabela, se 36% desses estudantes não pas-
sam de um nível de compreensão elementar do que estão 
lendo (são analfabetos funcionais), é absolutamente esperado 
que tenham dificuldade para fazer interpretações que exijam 
certa sofisticação do pensamento abstrato. 

Resumo da Tabela de disTRibuição da PoPulação 
Pesquisada PoR gRuPos de alfabeTismo e escolaRidade

EDUCAÇÃO 
SUPERIOR OU MAIS 0% 4% 32% 42% 22%

Fonte: Instituto Paulo Montenegro/Ação Social do IBOPE
INAF – Indicador de Alfabetismo Funcional

GRAU DE 
INSTRUÇÃO ANALFABETO RUDIMENTAR ELEMENTAR INTERMEDIÁRIO PROFICIENTE

Corresponde à condição dos que não conseguem realizar tarefas simples que envolvem a 
leitura de palavras e frases. 
Localiza uma ou mais informações explícitas, expressas de forma literal, em textos muito 
simples (calendários, tabelas simples, cartazes informativos) compostos de sentenças ou 
palavras que exploram situações familiares do cotidiano doméstico.
Seleciona uma ou mais unidades de informação, observando certas condições em textos 
diversos de extensão média, realizando pequenas inferências
Localiza informação expressa de forma literal em textos diversos (jornalístico e/ou científico) 
realizando pequenas inferências. Interpreta e elabora síntese de textos diversos (narrativos, 
jornalísticos, científicos).
Elabora textos de maior complexidade (descrição, exposição ou argumentação) com base em 
elementos de um contexto dado e opina sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto. 
Interpreta tabelas e gráficos.

ANALFABETO

RUDIMENTAR

ELEMENTAR

INTERMEDIÁRIO

PROFICIENTE

Ao deparar com esse dado relevante no universo aca-
dêmico (sobre o nível de abstração dos universitários) e, em 
outro momento, com uma certa confusão quando o assunto 

2 Tabela de Escala de Proficiência (resumo)
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era autonomia no ambiente corporativo, provocar discussões 
sobre o tema tornou-se um objetivo cada vez mais atraente.

Cabe apontar que os dois cenários (acadêmico e 
corporativo) são absolutamente complementares, até por-
que, os estudantes avaliados na época, são profissionais 
que hoje, provavelmente, estão no mercado de trabalho. E 
mais, isso mostra o quão imperativo é que se invista, cada 
vez mais, também na educação corporativa, pois a educação 
formal tem deixado lacunas perante a real capacidade dos 
indivíduos.

Antes de falarmos sobre a construção do pensamento 
abstrato e sua relação com a autonomia, é preciso entender 
melhor a dimensão do problema apontado. Afinal, que im-
portância teria para a sociedade uma interpretação literal 
da letra de Chico Buarque? Acontece, porém, que esse fato 
não está isolado. Ele é apenas um dado a mais, sobre um fe-
nômeno que se repete em diversos outros segmentos, cujo 
impacto pode ser bem maior. Isso porque, vivemos numa 
sociedade estruturada por leis, regras, escrituras sagradas, 
códigos de ética e de conduta, enfim, um conjunto de di-
retrizes para o comportamento humano, que exigem uma 
interpretação elaborada. Pois a aplicação literal desse con-
teúdo pode ser totalmente equivocada ou desastrosa. 

Por exemplo: existe uma religião nos Estados Unidos 
cujos adeptos dançam com serpentes venenosas em seus ri-
tuais. O fundador da religião morreu picado por uma casca-
vel; posteriormente o filho dele morreu pelo mesmo motivo, 
e os seguidores continuam com a prática. Eles fazem isso 
porque numa passagem bíblica fala-se da fé dos que enfren-
tam “o veneno das serpentes”. É obvio que a conduta desses 
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indivíduos é orientada por uma interpretação ao pé da letra 
(como fi zeram os universitários). E, embora o exemplo seja 
distante, o fato é que nós adultos agimos assim, em diversas 
situações, muito mais do que se possa imaginar. 

Talvez pelo mesmo motivo (a interpretação literal), seja 
até fácil convencer os seguidores do Estado Islâmico de que 
é legítimo exibir vídeos nos quais seres humanos são  fria-
mente degolados. Afi nal, para eles tudo estaria “dentro da 
lei”, pois existe uma passagem no Alcorão3 que diz: “Quan-
do deparardes com os que renegam a fé, golpeai-lhes o 
pescoço”.

Na rotina das organizações também acontece algo se-
melhante, que merece um olhar mais cuidadoso. Normas e 
regras, muitas vezes, são interpretadas ao pé da letra quando, 
na verdade, deveriam ter uma aplicação mais acertada e mais 

3 Alcorão ou Corão é o livro sagrado do Islã. Para os muçulmanos o Alcorão é a palavra 
de Deus, revelada pelo profeta Maomé.
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adaptada à realidade e às circunstâncias. Observei isso acon-
tecer inúmeras vezes em minha trajetória como consultora 
organizacional, e colecionei relatos de histórias desse tipo. 
Em 2014, fui convidada a participar de alguns congressos 
para abordar o tema. Os feedbacks que recebi foram muito 
interessantes, entre os quais, compartilho o e-mail abaixo, 
que dizia assim:

“Boa tarde, Renata. Primeiramente gostaria de 
parabenizá-la pela palestra. Acho que a autonomia, 
como você apresentou, é um assunto de extrema 
importância e o tema foi muito bem escolhido para 
abrir o congresso.

Trabalho com meu marido em uma empresa na-
cional de grande porte e, recentemente, passamos 
por um problema que sinaliza exatamente o que você 
abordou. Implantaram uma norma baseada em uma 
lei que havia sido mal interpretada. Era um detalhe 
tão óbvio que até eu, que não sou especialista no as-
sunto, percebi em poucos segundos que havia algo 
errado. E essa norma afetou várias de nossas filiais e 
prestadores de serviços, mas ninguém notou a raiz 
do problema: a interpretação errônea da lei. Eu fiquei 
assustada com o ocorrido, pois várias pessoas traba-
lharam com base naquela norma sem parar por um 
segundo para analisá-la.

Daí, quando você citou que ‘segundo Kohlberg, 
apenas 5% dos adultos são legitimamente autônomos’, 
eu consegui entender a real dimensão do problema. E 
isso explica a sua conclusão: as pessoas simplesmente 
não sabem mais pensar...”. 
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Entre os muitos exemplos que poderiam ser citados, 
escolhi esse relato porque de forma simples e objetiva, a 
executiva parece ter observado, na prática, o fenômeno em 
questão ao qual me referi anteriormente. E que acontece não 
só entre estudantes universitários e/ou religiosos fervorosos, 
mas com todos nós... e, no mundo corporativo, em todas 
as escalas da hierarquia. Segundo relatório da mesma pes-
quisa anteriormente citada, entre os profissionais que ocu-
pam cargos de direção ou gerência, apenas 59% fazem parte 
do grupo de pessoas proficientes ou intermediárias quanto ao 
nível de alfabetização (alfabetizados funcionais). Esse dado 
reforça a possibilidade de que muitos indivíduos, mesmo em 
cargos elevados, possam fazer interpretações equivocadas, 
que levariam a decisões também equivocadas -, cujo prejuízo 
é sempre proporcional à responsabilidade do posto ocupado. 

TABELA 2

Resumo da Tabela de disTRibuição da PoPulação 
Pesquisada PoR TiPo de ocuPação e gRuPo de alfabeTismo

DIRETORES, 
GERENTES E 

ESPECIALISTAS 
COM NÍVEL 
SUPERIOR

2% 11% 28% 34% 25%

Fonte: Instituto Paulo Montenegro/Ação Social do IBOPE
INAF – Indicador de Alfabetismo Funcional

OCUPAÇÃO ANALFABETO RUDIMENTAR ELEMENTAR INTERMEDIÁRIO PROFICIENTE

Pensamento abstrato

O pensamento abstrato é a forma final e mais sofis-
ticada da nossa capacidade cognitiva. Pelo menos foi assim 
que definiu o psicólogo suíço, Jean Piaget, ainda conside-
rado o principal teórico da inteligência humana. Howard 
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Gardner (teórico das Inteligências Múltiplas), Daniel Go-
leman (teórico da Inteligência Emocional) e muitos outros 
mais atuais são seguidores da escola construtivista, inaugu-
rada por Piaget. 

Portanto, é realmente incrível imaginar que pode-
mos chegar a viver uma vida inteira, aprisionados a um 
estágio do pensamento ainda “inacabado”, sem nos dar 
conta disso: o pensamento concreto. O que dificulta não 
só a capacidade de raciocinar sobre normas e regras com o 
devido bom senso (autonomia moral), mas também impede 
a possibilidade de voos mais altos e mais arrojados. Afinal, 
todas as possibilidades realmente criativas do ser humano 
(autonomia intelectual) estão vinculadas à sua capacidade 
de abstração. 

Darwin assassinou Deus?

No final do século XIX, o naturalista inglês Charles 
Darwin apresentou ao mundo a Teoria da Evolução no livro 
A Origem das Espécies – causando nada menos do que uma 
tempestiva polêmica que perdura até os dias atuais. Isso por-
que, sua tese aparentemente se confronta com a visão cria-
cionista do Universo e, portanto, “ameaça” a versão bíblica 
que aponta a existência de um Deus que criou o Universo 
inteirinho em apenas seis dias, descansando no sétimo. 

A partir desse marco (a Teoria da Evolução), consagra-
do como um dos principais paradigmas da ciência, podemos 
dizer que boa parte do mundo ficou dividida entre corren-
tes cada vez mais extremistas: de um lado, os ateus radicais, 
nomeados atualmente “ultradarwinistas”, que defendem
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a tese de que Deus não existe e que toda a criação acon-
teceu puramente ao acaso; de outro, os criacionistas, que 
aceitam como única verdade o relato bíblico sobre a cria-
ção do Universo. Entretanto, será mesmo que a incompa-
tibilidade entre as duas versões é total? E, principalmente, 
será que um evolucionista é alguém que, necessariamente, 
nega a existência de Deus? 

Antes de responder tais questões, vale a pena retomar 
os principais eixos que sustentam a teoria darwiniana: 

A luta pela sobrevivência: principalmente no sentido 
de adaptação ao ambiente, que muda constantemente;

A seleção natural: na qual vence o mais adaptado às 
mudanças ambientais e não o “mais forte” em termos de 
“músculos”, como supõe o senso comum)

A herança genética transmitida de geração em gera-
ção: que carrega as modificações necessárias à adaptação do 
organismo ao ambiente;

A variação que vai surgindo dentro das espécies: que 
faz com que animais distintos possam ter um único ances-
tral em comum. 

Já para os criacionistas, a teoria sobre a criação do 
Universo está descrita no livro do Gênesis, primeiro livro 
do antigo testamento, que narra a origem de todas as coisas. 
Em resumo, esse texto explica a criação da seguinte forma: 

• No primeiro dia, Deus fez a luz e dividiu o dia e 
a noite. 

• No segundo dia criou o céu. 

• No terceiro dia fez a terra, o mar, as plantas e as 
árvores.
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• No quarto dia fez o Sol, a Lua e as estrelas.

• No quinto dia fez as aves e os peixes. 

• No sexto dia criou todos os animais, o homem e 
a mulher (Adão e Eva).

• E, no sétimo dia, Deus descansou. 

E agora? Para acreditar em Deus é preciso negar a 
ciência? Pois essa incompatibilidade, aparentemente radical, 
é questionada por alguns pensadores e críticos atuais – e de 
épocas mais remotas. E, independentemente da consistên-
cia de suas versões, o que chama a atenção é o argumento 
no qual afirmam que a Bíblia deveria ser lida como uma 
metáfora, e não como uma história para ser interpretada ao 
pé da letra. 

Conor Cunningham4, professor de Teologia e Filoso-
fia é um dos principais pensadores que debate a pergunta: 
Darwin assassinou Deus? E para embasar seus argumentos 
ele cita um filósofo judeu-helenista chamado Fílon de Ale-
xandria. O filósofo, segundo o professor, foi um dos primei-
ros a observar que na Bíblia havia passagens que se contra-
diziam. E ele viu nisso um indício de como a Bíblia deveria 
ser lida, e não como um equívoco. Isto é, sempre haverá um 
significado literal e um outro mais alegórico, capaz de trans-
mitir um sentido mais profundo. E, por essa mesma razão, 
o significado alegórico será sempre muito mais relevante do 
que qualquer interpretação ao pé da letra.

4 Conor Cunningham é professor doutor e diretor assistente do Centro de Teologia e 
Filosofia da Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Seu trabalho ficou conhecido 
ao escrever e apresentar o consagrado documentário da BBC Darwin assassinou Deus?
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Santo Agostinho5 também fez advertências para se evi-
tar a interpretação literal da Bíblia, pois, na sua explicação, 
isso levaria a uma visão empobrecida sobre a criação do Uni-
verso. Em suma, o que os pensadores dizem é que o uso de 
fi guras de linguagem6 foi um artifício necessário, inevitável, 
para dar conta do desafi o de exprimir em palavras a grande-
za e a beleza da Criação, em toda a sua complexidade. 

A Bíblia, portanto, seria uma metáfora que poetica-
mente exprime a beleza da Criação, enquanto a Teoria da 
Evolução é uma explicação mais próxima da ciência, que 
mostra a inteligência de um ser absolutamente superior, 
que inventou um Universo e a vida em constante evolução, 
em uma riqueza de detalhes e num grau de complexidade 
que nossas limitações, singularmente humanas, têm difi -
culdade em compreender. Visto isso, na conclusão de Cun-
ningham, não há confl ito algum entre “crer em Deus como 
o criador do Universo e, ao mesmo tempo, compreender a 

5 Conhecido como Santo Agostinho, Agostinho de Hipona foi um dos mais importan-
tes teólogos e fi lósofos dos primeiros anos do cristianismo. Ele era o bispo de Hipona. 
6 Figuras de linguagem são recursos de expressão, utilizados por um escritor, com o 
objetivo de ampliar o signifi cado dos termos, ou também para suprir a falta de um voca-
bulário adequado. É um recurso também usado para dar grande expressividade ao texto. 
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evolução como o processo pelo qual, Deus permite o des-
dobramento da vida”. 

Esses posicionamentos, portanto, nos levam a uma 
questão distinta: não seria a existência do sofrimento que 
permeia a vida, às vezes extremo, ao qual seres humanos, 
incluindo crianças e inocentes, são submetidos, esse sim, o 
maior desafio para o que chamamos de Fé? E isso nada tem 
a ver com a Teoria da Evolução, pois o próprio Darwin cita 
mais de uma vez a existência de um criador: 

“Ora, como a seleção natural atua apenas para o 
bem de cada indivíduo, todas as qualidades corporais 
e intelectuais devem tender a progredir para a perfei-
ção... Não há uma verdadeira grandeza nesta forma 
de considerar a vida, com seus poderes diversos atri-
buídos ao criador”? 

Podemos então supor que boa parte do conflito não 
acontece por causa da divergência entre as teorias (evolu-
cionismo x criacionismo), mas porque muitos indivíduos 
aceitam exclusivamente a versão bíblica em sua interpreta-
ção literal. Radicalismo religioso ou predominância do pen-
samento concreto? Por que resistir a uma interpretação mais 
abstrata? Por que resistir a qualquer possibilidade de diálogo e 
de aproximação entre as abordagens? E, à medida que os exem-
plos se expandem, menos absurda vai ficando a hipótese de 
que nós, indivíduos adultos, muitas vezes raciocinamos ain-
da aprisionados ao pensamento concreto. O que também 
corrobora com a tese de Kohlberg, pois, como já dito, o ra-
ciocínio abstrato é condição fundamental para se exercer o 
pensamento autônomo. 
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Estágios do pensamento

De acordo com o construtivismo, a inteligência não 
é basicamente hereditária (como se acreditou por muito 
tempo e, algumas correntes, ainda hoje apostam nessa tese). 
Trazemos em nossa bagagem genética um potencial que vai 
se desenvolver (ou não) de acordo com as interações do in-
divíduo com o meio. Sendo assim, tudo vai depender da 
riqueza e da qualidade dos estímulos que serão apresentados 
ao indivíduo e, sobretudo, do seu esforço para adaptar-se às 
novas situações. É na tentativa de resolver os problemas que 
vão surgindo, que o cérebro, cada vez mais, desenvolve no-
vas estruturas cognitivas7. Isto é, a inteligência é construída, 
passo a passo, por meio desse intercâmbio do sujeito com o 
ambiente. 

Essa construção da inteligência ocorre em etapas (daí 
o nome construtivismo), cujos desafios são gradativos. Sen-
do assim, cada estágio atingido servirá de base para o está-
gio posterior. Piaget divide o processo em quatro momentos 
distintos: 

Sensório-motor: pensamento rudimentar;
Pré-operatório: pensamento anímico e simbólico;
Operatório concreto: pensamento lógico, mas ainda 

preso a imagens concretas; 
Operatório formal: pensamento abstrato.

7 Estruturas cognitivas são estruturas mentais envolvidas no aprendizado, na 
capacidade de se adquirir conhecimento, tais como: atenção, memória, raciocí-
nio, entre outras.
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O sensório-motorO sensório-motor

Nos primeiros anos de vida a criança é extremamente 
egocêntrica, pois percebe o mundo ao seu redor como uma 
extensão de si mesma – sendo ela, obviamente, o centro do 
Universo. O pensamento ainda é muito rudimentar e, o 
principal aprendizado dessa fase, consiste em perceber que 
há uma separação entre seu corpo e o ambiente físico que 
o cerca. Piaget chamou essa forma de perceber o mundo 
de “egocentrismo inconsciente integral”. São as experiências do 
dia a dia que levam essa criança a desenvolver a consciência 
de seu contorno corporal, que a separa de todo o resto. Isto 
é, uma compreensão inicial de que existe um “EU” e um 
“NÃO EU”. Algo como puxar o cabelo e sentir dor, puxar 
o lençol e não sentir nada; morder e morder o brinquedo 
e, de repente, morder o dedão do pé e sentir dor de novo. 
São vivências que, quando somadas, ajudam essa criança a 
reconhecer a si mesma, diferenciando-se dos demais objetos 
e dos outros seres. 

É também nessa fase que a criança adquire noções de 
distância, de profundidade, e passa a perceber a integração 

Autonomia_Miolo_Texto 0K Peu_26jul2017.indd   37 26/07/2017   17:01:37



38

AU T O N O M IA ,  R E S I LI Ê N C IA E  P R O TAG O N I S M O

entre sons e visão, isto é, a associação entre o que vê com o 
que ouve ou toca. Contudo, o grande desafi o de sua existên-
cia está apenas começando, pois falta construir uma iden-
tidade para esse corpo que ela começa a reconhecer como 
seu, ao longo de um processo de autoconhecimento, que 
jamais se concluirá. Mais do que isso, é preciso descentra-
lizar o ego, percebendo-se como parte de um todo, de um 
universo no qual coexistem outros seres humanos, também 
dotados de inteligência e de vontade própria, com os quais 
ela terá de conviver e compartilhar o mesmo espaço.

O pré-operatório

O pensamento pré-operatório já é mais rico do ponto 
de vista cognitivo, em relação ao anterior, sobretudo por 
conta do desenvolvimento da linguagem verbal. Mas ainda 
apresenta, obviamente, traços predominantemente infanti-
lizados, tais como o pensamento anímico, no qual a criança 
atribui características humanas aos objetos. Ela vai dizer, 
por exemplo, que o bule escorrendo gotas de vapor “está 
chorando” e que a mesa (onde ela bateu o pé) é “boba, feia 
e chata”. 
chorando” e que a mesa (onde ela bateu o pé) é “boba, feia 
e chata”. 
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A principal conquista dessa etapa é a capacidade sim-
bólica do pensamento. E isso acontece no ato de brincar. 
Não é à toa que especialistas em educação reforçam a impor-
tância do lúdico para o desenvolvimento. A criança brinca 
com uma caixa de fósforos e imagina que é um carro. Uma 
simples caneta pode transformar-se em um incrível avião. 
Mais tarde, na fase adulta, por já ter bem desenvolvida essa 
capacidade simbólica, uma aliança representará muito mais, 
do que um simples anel, por exemplo. O simbolismo per-
meia a vida adulta, porque ele é a base, inclusive, de todos 
os rituais. Paulo Freire8 dizia que o homem é um fazedor de 
cultura. E cultura é a capacidade de simbolizar, isto é, de 
atribuir significado aos objetos. Vygotsky9 também se referia 
ao homem como “um ser cultural”, sendo essa a principal 
característica que nos distingue dos outros animais. 

O operatório concreto

Neste penúltimo estágio (operatório concreto), certa-
mente houve uma superação imensa em relação aos níveis 
anteriores, e a inteligência está muito mais estruturada. A 
criança agora está pronta para aprender as operações mate-
máticas de soma, subtração, multiplicação e divisão – e algu-
mas questões que envolvem o pensamento lógico também 

8 Paulo Freire, educador brasileiro, destacou-se por seu trabalho na área da educação 
popular, voltada tanto para a escolarização, como também para a formação da consciên-
cia. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, 
tendo influenciado o movimento denominado pedagogia crítica. 
9 Lev Vygotsky foi educador, psicólogo e pesquisador russo. Sua teoria se baseia no 
desenvolvimento do indivíduo como resultado de um processo social e histórico. Para 
ele, a formação dos conceitos e significados envolve, sobretudo, as relações entre pensa-
mento e linguagem e o papel da escola na transmissão desses conceitos. 
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já podem ser compreendidas –, o que antes era impossível. 
Entretanto, ainda é necessário contar com objetos concretos 
para esse feito. Por exemplo: embora capaz de colocar em 
ordem crescente bonecas ou carrinhos, de diferentes altu-
ras ou tamanhos, ainda vai levar um tempo para que possa 
compreender que: se A>B e B>C, logo A>C. compreender que: se A>B e B>C, logo A>C. 

 É nessa fase também que ocorre uma maior assimi-
lação das regras em geral – processo iniciado no pré-opera-
tório. E isso ocorre com a ajuda dos jogos e do incremento 
do processo de socialização, à medida que o círculo de ami-
zades aumenta e as brincadeiras se tornam ainda mais inte-
rativas. Não existe jogo sem regras. O futebol, por exemplo, 
tem um conjunto de regras que designam impedimento, es-
canteio, falta para cartão amarelo, falta para cartão verme-
lho etc. Jogar, portanto, é relacionar-se com um conjunto de 
regras – o que possibilita à criança perceber a importância 
delas para a organização e o convívio em grupo. No entan-
to, as regras de convívio, em geral, estão em processo de 
internalização e, por essa razão, ainda não se é capaz de ter 
a fl exibilidade mental necessária para equacioná-las. Isto é, 
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aplicá-las de acordo com às necessidades, às circunstâncias 
e, inclusive, analisar as exceções. 

Justamente por haver uma predominância do pensa-
mento concreto é que a interpretação dos conceitos e das 
regras ainda é muito literal, ou seja, ao pé da letra. Segundo 
a dinâmica natural do desenvolvimento, todos nós, indiví-
duos adultos, já deveríamos ter superado por completo essa 
fase. Mas, infelizmente, não é bem assim que acontece. E 
isso explica a compreensão superfi cial, limitada ou até mes-
mo equivocada dos textos quando escritos por metáforas. 
Explica também o nível de interpretação dos estudantes 
universitários, diante da letra de Chico Buarque, muito 
aquém do esperado para a sua fase. 

O operatório formal

Já o estágio operatório formal, o último a ser atin-
gido, este sim é caracterizado pela capacidade de abstra-
ção do pensamento. Somente aqui é possível compreender 
conceitos que vão se tornando cada vez mais complexos, à 
medida que o conhecimento se expande.

 

41

medida que o conhecimento se expande.
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É importante ressaltar que, embora o operatório for-
mal seja a etapa final da construção da inteligência, isso 
não quer dizer que exista um limite para o nosso potencial 
mental. Muito pelo contrário, pois é justamente quando 
se atinge o pensamento abstrato que as possibilidades 
se tornam infinitas. E o cerne da criatividade humana de-
pende muito disso. Pesquisas avançadas têm mostrado, cada 
vez mais, que os animais possuem uma inteligência muito 
maior do que se imaginava em termos de memória, de co-
municação, de compreensão e até mesmo de estratégia. Mas 
não alcançam, nem de longe, a capacidade inventiva do ser 
humano, obviamente. 

O homem é também o único ser vivo com aptidão 
para ser um visionário, por ser capaz de viajar no tempo e 
no espaço, dentro de sua mente. O reconhecimento de ha-
ver presente, passado e futuro existe apenas no universo das 
“funções cognitivas superiores” – termo utilizado por Vy-
gotsky, para diferenciar a inteligência humana da inteligên-
cia animal. Tal capacidade permite analisar o ontem, apren-
der com ele, para então antecipar fatos e começar agora, no 
hoje, a “desenhar” o amanhã. Alguém consegue imaginar 
um animal altamente adestrado, que memorizou inúmeros 
comandos, ser capaz de planejar o seu futuro?

É também o pensamento abstrato que permite, como 
já dito, interpretar normas e regras de conduta com mais 
autonomia. Pois o pensamento concreto, (que também é 
literal), às vezes anula o bom senso exigido na adequação 
da regra, quando aplicada à realidade objetiva. Ou seja, na 
prática do dia a dia, é preciso sempre fazer uma adaptação 
às necessidades do ambiente, equacionando limites éticos e 
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resultados satisfatórios. Contudo, realizar essa equação (in-
terpretação/adequação/ética/resultado) só é possível no uni-
verso da abstração, pois exige um grau de flexibilidade que a 
rigidez do pensamento concreto ainda não alcança.

Segundo Paulo Freire, a capacidade de abstração ad-
vém da consciência crítica, fruto da curiosidade e do conhe-
cimento, que produz opiniões sobre o que é percebido. Tal 
conhecimento (produzido pela abstração), permite a inteli-
gibilidade e a comunicabilidade entre os indivíduos. Mais 
do que isso, ele afirma que é somente essa consciência crí-
tica que permite abstrair a condição vivida, para, então, se 
perceber a condição desejada. 

Pensamento concreto não é 
destino

Para quem não é da área da Educação, ou nunca pa-
rou para observar como a criança pensa – questão central do 
objeto de pesquisa de Piaget –, talvez se surpreenda, ou ache 
“engraçadinho”, o modo como ela interpreta os conceitos 
em determinada idade. Por exemplo: a maioria das crianças, 
no início do ensino fundamental, entende o descobrimento 
do Brasil da seguinte forma: havia uma espécie de “pano” 
ou “lona” sobre o Brasil. E, Pedro Álvares Cabral, foi quem 
retirou esse pano e “descobriu” o Brasil. É desse modo, ab-
solutamente literal, que muitas crianças “compreendem” o 
descobrimento do país. Só que nesse caso, podemos, sim, 
achar graça (diferentemente do ocorrido com os universitá-
rios), pois todos nós passamos por esse estágio de concretude 
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na infância. A questão, portanto, a ser levantada é: por que 
alguns indivíduos conservam resquícios tão acentuados des-
se estágio? 

Responder a essa pergunta não é tarefa simples e, de 
fato, ainda não existe uma explicação consistente, formu-
lada por estudiosos da área. Também acredito que, dificil-
mente, poderíamos apontar um único motivo isolado. Sem 
dúvida, um conjunto de fatores entra em jogo. Entretanto, 
a ausência do hábito da leitura, somada a algumas falhas no 
processo educativo, parecem ser aspectos de peso para com-
por este cenário. 

Sabe-se que houve uma revisão do modelo pedagógi-
co nas últimas décadas, perante a influência humanista de 
Carl Rogers e Alexander Neill, do construtivismo de Pia-
get e do socioconstrutivismo de Vygotsky e Paulo Freire. 
Somente a título de ilustração – e para que se possa com-
preender, ainda que de forma sucinta essa transformação –, 
podemos resumi-la da seguinte forma: a escola tradicional 
se concentrava em aulas expositivas e exercícios de fixação, 
cabendo ao aluno um papel predominantemente passivo. 
Paulo Freire classificou essa forma de “ensino” de “educação 
bancária”, na qual o professor “deposita” o conteúdo e de-
pois “saca” por meio de provas e avaliações orais. E um pro-
cesso educativo conduzido dessa forma, leva ao que Freire 
– em uma crítica severa – chamou de “homem-lata”: um re-
ceptor passivo, que se desenvolve unicamente alicerçado em 
acúmulos de informação e não em reflexões. O “homem-la-
ta” é aquele que aceita tudo com facilidade, não questiona e 
não se posiciona diante dos desafios e obstáculos. 

À medida que essa metodologia foi sendo revista, sur-
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giu a proposta para que as aulas se tornassem dialógicas. 
Isto é, exigindo mais participação do aluno que, por sua vez, 
agora é convidado a refletir e a debater sobre diversos temas, 
sendo estimulado a solucionar problemas e trocar experiên-
cias, de modo que se possa construir conhecimento, em 
uma relação horizontal com o professor. 

Contudo, até que ponto essa revisão pedagógica efe-
tivamente se concretizou na prática? No ensino médio, por 
exemplo, há um modelo educativo cujo foco é passar no 
vestibular. Alguns professores apenas “despejam” conteúdos 
e enchem as lousas com exercícios de fixação e questões que 
podem “cair na prova”. Cursinhos contratam profissionais 
que fazem o estilo “showman”, ensinando versões musicais 
que ajudam a decorar fórmulas de física, química, matemá-
tica etc. E nessa “corrida maluca”, as aulas se tornam menos 
dialógicas e reflexivas, pois a máquina de colocar aluno na 
faculdade, em especial a das instituições particulares, não 
pode parar.

Já o ensino público, por sua vez, nem sempre dispõe 
dos mesmos recursos que as escolas particulares possuem. 
E o acesso à informação e à diversidade cultural, nas cama-
das menos favorecidas da população, é também mais res-
trito. Provavelmente, esses fatores contribuem para que o 
momento no qual os jovens poderiam dar saltos cognitivos 
no nível da criatividade, da abstração e da firmação do pen-
samento crítico, seja substituído por uma pressão competi-
tiva, conduzida de forma questionável e/ou automatizada. 

Será que existe, de fato, uma educação que leve em 
conta a importância da autonomia e, respectivamente, do 
autoconhecimento e da cooperação? Será que existe uma 

Autonomia_Miolo_Texto 0K Peu_26jul2017.indd   45 26/07/2017   17:01:39



46

AU T O N O M IA ,  R E S I LI Ê N C IA E  P R O TAG O N I S M O

educação com espaço para se falar de afeto, de crenças, de 
tolerância (política, religiosa, sexual, racial e de gênero) e de 
ética, no sentido mais profundo? Será, também, que o van-
dalismo – cada vez mais frequente nos trotes acadêmicos – 
tem algo a ver com esse processo educativo? Afinal, estudan-
tes que passam nos vestibulares mais concorridos como o de 
medicina, por exemplo – cujo objetivo primordial é manter 
a saúde e salvar vidas –, cometem transgressões gravíssimas, 
submetendo seus colegas a tormentos e riscos. Uma conduta 
totalmente oposta aos valores que deveriam salvaguardar. 

E é claro que o ensino médio nem sempre vai dar con-
ta das lacunas do ensino fundamental, que também precisa 
ser revisto em alguns aspectos. Por volta dos anos 1970, ha-
via uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, cujo 
objetivo era, pelo menos a priori, transmitir conceitos de 
ética e de cidadania (algo nada menos que fundamental). 
Mas como a ditadura militar acabava por manipular esses 
conteúdos, eles foram extintos nos anos 1990. E, até agora, 
o que foi acrescentado à grade curricular para substituí-los? 
Esses temas são irrelevantes?

Em muitas escolas, nos dias atuais, a criança ainda 
precisa decorar para a prova coisas do tipo: “o tubo digesti-
vo da minhoca”. E, no dia seguinte, já esqueceu toda a maté-
ria, porque não tinha nenhum significado para ela – nenhu-
ma aplicabilidade na sua realidade objetiva. O que faz com 
que esse conteúdo, cá entre nós, nada atraente, adormeça a 
curiosidade e o prazer em conhecer coisas novas, que é na-
tural e espontânea em um ser em desenvolvimento. O livro 
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Na Vida Dez, na Escola Zero10 mostra o trabalho de pesqui-
sadores que se dedicaram a confrontar o contexto escolar 
com a realidade cotidiana, identificando praticamente um 
abismo entre os dois. A principal questão que levantaram 
foi: “O que fazer na escola se constatamos que as crianças 
sabem mais matemática fora da sala de aula?” Esta pergunta 
surgiu, a partir do momento em que identificaram alunos 
que fracassam na escola – especialmente em matemática –, 
mas demonstram acertos nas mesmas operações aritméticas 
em situações cotidianas: dando troco na feira, por exemplo. 

Rubem Alves11 também faz uma contundente crítica 
a essa questão, expondo seu desabafo: “Não me lembro das 
classificações das rochas. Lembro-me dos nomes ‘dolomitas’ 
e ‘piroclásticas’, mas não sei o que significam... Não sei fa-
zer raiz quadrada. Não sei onde se encontra a Serra da Mata 
da Corda... sei pouquíssimo de análise sintática, o que não 
me fez falta para escrever. Escrevo com meu ouvido. Acho 
que dos 100% de saberes que as escolas tentaram enfiar den-
tro de mim, só sobrariam 10%”. 

Em resumo, temos um cenário no qual a educação pa-
rece não dar conta de cumprir seu papel fundamental, onde 
aprimoramento moral e intelectual deveriam caminhar lado 
a lado. Ainda não somos capazes de prover o desenvolvimen-
to de pessoas autônomas, com pensamentos crítico e criativo 
consistentes e, ao mesmo tempo, sólidos valores morais. 

10 Na Vida Dez, na Escola Zero é um livro publicado pelos educadores e pesquisadores 
Terezinha Carraher, David Carraher e Analúcia Schliemann.
11 Rubem Alves, educador, psicanalista, mestre em teologia, doutor em filosofia e es-
critor brasileiro autor de cerca de 90 livros e crônicas que abordam temas religiosos, 
educacionais e existenciais, além de uma série de livros infantis. Muitos de seus livros 
foram publicados em inglês, francês, italiano, espanhol, alemão e romeno. 
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Por fim, vale ressaltar que quando há algum tipo de 
atraso cognitivo, causado por questões de origem genética 
e/ou neurológica, a tendência é fazer com que esses indiví-
duos estacionem em estágios ainda muito rudimentares do 
pensamento. Sendo assim, a boa notícia, de certa forma, é 
que para todos nós – adultos que, por alguma razão, ainda 
carregamos resquícios do pensamento concreto –, atingir 
estágios mais sofisticados de pensamento abstrato e de auto-
nomia depende, apenas, de estímulos adequados para esse 
fim. É sempre possível despertar esse potencial que ainda 
não desabrochou por completo. Afinal, o pensamento con-
creto é somente uma etapa do desenvolvimento cognitivo 
– e não um destino. 
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