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RESUMO 

 

 O objetivo desta pesquisa foi investigar e explicitar o pensamento de Mario 

Osorio Marques a partir de sua própria obra, destacando e analisando seus 

fundamentos teóricos cuja epistemologia privilegia a interação entre os atores da 

educação em interlocução e reconstrução de saberes como forma de coibir o 

processo educativo limitado à reprodução, conservação e alienação, enquanto ao 

mesmo tempo a promove como fenômeno de transformação e humanização do 

sujeito histórico. A delimitação do corpus de pesquisa ficou definida como: o 

pensamento filosófico-educacional marquesiano e suas categorias teóricas. E a 

partir desse objeto formulou-se o seguinte problema: quais foram as categorias 

teóricas da obra de Mario Osorio Marques e que implicação elas produziram para a 

educação? A hipótese principal é que as categorias engendradas por Mario Osorio 

Marques foram o conhecimento, a pedagogia e a aprendizagem que implicam na 

formação, sobretudo humanizadora de educadores e educandos. O referencial 

teórico deste trabalho situa-se na concepção de Filosofia da Educação voltada para 

a significação do fenômeno formativo que resultou para Mario Osorio Marques numa 

vasta produção bibliográfica. Em se tratando de uma pesquisa teórico-bibliográfica, o 

procedimento metodológico utilizado foi a leitura, documentação, análise e 

interpretação das principais obras do autor como fontes primárias, complementadas 

pelos subsídios e aportes de outros teóricos – fontes secundárias – cujos conteúdos 

disponíveis em livros, dissertações e teses de doutorado, artigos de periódicos 

científicos e sites educacionais versam sobre o referido pensamento bem como 

sobre temas conexos e pertinentes ao objeto de estudo. Dessas produções foram 

utilizados argumentos para fundamentação e desenvolvimento do assunto 

dissertado. Espera-se, com esta investigação, produzir mais elementos para a 

apropriação do pensamento filosófico-educacional de Mario Osorio Marques 

mediante sua apresentação sistematizada. 

 

 Palavras-chave: Aprendizagem. Conhecimento. Pedagogia. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 The objective of this research was to investigate and systematize the thought 

of Mario Osorio Marques from his own work, highlighting and analyzing its theoretical 

foundations whose epistemology focused on the interaction between the actors of 

education in dialogue and reconstruction of knowledge as a form of deterrence of the 

educational process limited to the reproduction, storage and disposal, while at the 

same time as promoting the phenomenon of transformation and humanization of the 

historical subject. The delimitation of the research corpus was defined as: 

philosophical and educational thought marquesiano and their theoretical categories. 

And from that object was formulated the following problem: what were the theoretical 

categories in the work of Mario Osorio Marques and that they produced implication 

for education? The main hypothesis is that the categories engendered by Mario 

Osorio Marques were knowledge, pedagogy and learning involving training, 

especially humanizing of educators and students. The theoretical framework of this 

work lies in the design of Philosophy of Education for the significance of the 

educational phenomenon that led to Mario Osorio Marques an extensive academic 

output. In the case of a search-theoretical literature, the approach used was reading, 

documentation, analysis and interpretation of the major works of the author as 

primary sources, supplemented by grants and contributions from other theorists – 

secondary sources – whose contents available in books dissertations and doctoral 

theses, journal articles, and institutional sites that deal with the thought as well as on 

related topics and relevant to the object of study. These productions were used as 

quotes excerpts rationale for and development of the subject lectured. It is hoped that 

this research produce more elements to the appropriation of the philosophical-

educational Mario Osorio Marques through a structured presentation of the same.  
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RESUMEN 

 

 El objetivo de esta investigación fue investigar y explicar el pensamiento de 

Mario Marques Osorio de su propio trabajo, destacar y analizar sus fundamentos 

teóricos cuya epistemología centrado en la interacción entre los actores de la 

educación el diálogo y la reconstrucción del conocimiento como una forma de frenar 

la limitado a la reproducción, la conservación y el proceso educativo disposición, 

mientras que al mismo tiempo que promueve el fenómeno de la transformación y la 

humanización del sujeto histórico. La delimitación del corpus de investigación se 

define como la marquesiano pensamiento filosófico y educativo y sus categorías 

teóricas. Y a partir de ese objeto se formuló el siguiente problema: ¿cuáles eran las 

categorías teóricas en la obra de Mario Marques Osorio y que producen 

consecuencias para la educación? La hipótesis principal es que las categorías 

generadas por Mario Marques Osorio eran los conocimientos, la pedagogía y la 

formación de aprendizaje que implica, sobre todo humanizador de educadores y 

estudiantes. El marco teórico de este trabajo radica en el diseño de la Filosofía de la 

Educación de la importancia del fenómeno educativo que llevó a Mario Marques 

Osorio una extensa producción académica. En el caso de una búsqueda en la 

literatura teórica, el enfoque utilizado estaba leyendo, documentación, análisis e 

interpretación de las principales obras del autor como fuentes primarias, 

complementado por donaciones y contribuciones de otros teóricos - fuentes 

secundarias - cuyos contenidos disponibles en los libros, tesinas y tesis doctorales, 

artículos de revistas y sitios institucionales que tienen que ver con el pensamiento, 

así como en que guarden relación con el objeto de los sujetos de estudio. Se 

utilizaron las producciones de estos argumentos y fundamentos para el desarrollo de 

la asignatura dado conferencias. Esperemos que, con esta investigación, la 

producción de más elementos a la apropiación del pensamiento filosófico y 

educativo Mario Marques Osorio a través de una presentación sistemática.  

 

 Palabras clave: Aprender. Conocimiento. Pedagogía. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Desde a adolescência estive envolvido em atividades religiosas. Essa fase da 

vida foi tão significativa que me motivou a iniciar minha formação acadêmica na 

Faculdade Teológica Batista de São Paulo, no curso de Bacharel em Teologia 

(1994-1998). 

 Dez anos mais tarde, entre os anos de 2009 e 2012, licenciei-me em Filosofia 

na Universidade Camilo Castelo Branco (UNICASTELO) e em Pedagogia na 

Universidade Nove de Julho (UNINOVE). Com essas habilitações comecei a carreira 

docente como professor de Filosofia e Sociologia do Ensino Médio na Rede Pública 

Estadual de São Paulo. A identificação com essa ocupação trouxe tanto uma 

satisfação pessoal quanto um desafio, na medida em que as limitações tornavam-se 

claras no cotidiano do exercício pedagógico em sala de aula. 

 A angústia e inquietação por compreensão e respostas às questões com que 

me deparei na escola e, por consequência, o engendramento de novas perguntas, 

geraram a necessidade de me tornar um filósofo pesquisador da educação. Todavia, 

ao me encontrar no Programa de Mestrado percebi uma nova angústia referente ao 

esforço de precisar o corpus de pesquisa, pois sua definição clara e objetiva não 

surge tão simplesmente tal como o espanto e a curiosidade. 

 Por isso, comparo a produção científica e a elaboração de uma dissertação 

de mestrado à gestação humana e seu consequente trabalho de parto. Após a 

concepção do embrião há em média 36 (trinta e seis) semanas até que o feto 

amadurecido “reclame” para vir ao mundo por meio de contrações, impulsos, 



 
 

contorções e dores que o expelem do universo uterino que o abrigou, apresentando-

o ao novo mundo de interações ambientais. 

 Construir este produto científico não foi tarefa fácil. Para alguns, definir o 

objeto de estudo não é o maior de todos os problemas quando já se tem excitação 

por aquilo que aguça a curiosidade. Para mim, foi como se as dores do parto 

tivessem antecedido à própria gestação. A escada pela qual subiria para alcançar o 

alvo estava clara e disponível, mas não sabia em que parede escorá-la. Sim, minha 

gestação acadêmica começou pelas dores de parto. 

 Insatisfeito com a sugestão do projeto de pesquisa que apresentei 

inicialmente ao ingressar no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Nove de Julho – UNINOVE, no ano de 2012, situação que se agravou 

com a mudança de orientador e, consequentemente, com a mudança do grupo de 

pesquisa, vi-me angustiado por, àquela altura, segundo semestre de andamento do 

Programa, não ter definido o que iria “parir”. Finalmente, após leituras, frequência 

nos seminários de pesquisa, estudo das disciplinas do Programa e conversas com o 

orientador, a angústia deu lugar à alegria de encontrar uma sedução acadêmica que 

me instigaria ao prazer de vivenciar a gestação de uma investigação pertinente. 

 Sendo assim e tendo me alocado no Grupo de Pesquisa em Filosofia da 

Educação – GRUPEFE, fórum investigativo da Linha de Pesquisa: Educação, 

Conhecimento e Formação [LIPECFOR] do PPGE–UNINOVE, encontrei 

identificação e afinidade com as temáticas nele debatidas, o que me remeteu à 

proposta de investigação do pensamento filosófico em educação como construção 



 
 

de sentido1 para o fenômeno educativo, que em minha redação será a exposição do 

pensamento filosófico-educacional presente na obra de Mario Osorio Marques 

(1925-2002), filósofo da educação ainda pouco conhecido no cenário acadêmico 

brasileiro. 

 Com esta dissertação desejo apresentar, de forma sistematizada, as 

categorias teóricas que Mario Osorio Marques utilizou para pensar o fenômeno 

educativo e, com isso, oferecer um tributo a este filósofo da educação e também 

contribuir com um estudo teórico para os que se afeiçoam à investigação filosófica e 

científica no campo da educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 A expressão “sentido” será usada nessa dissertação com a conotação de virtude, importância ou 

valor simbólico que são a construção do humano no homem, que justifica o porquê se faz educação. 



 
 

INTRODUÇÃO 

 

A vida não é o que é; é a interpretação que dela fazemos e o 

ânimo com que a enfrentamos. 

Mario Osorio Marques 

 

 Refletir sobre a educação é uma atividade que exige esforço, rigor e 

comprometimento que vem, no âmbito Ocidental e de forma sistematizada, desde o 

filósofo grego Platão, no século IV a.C., até os mais recentes pensadores do século 

XX, produzindo importantes mudanças e avanços para o processo ensino-

aprendizagem. Na contemporaneidade, Mario Osorio Marques, educador sul-rio-

grandense, outrora conhecido pelo nome religioso de Frei Matias de São Francisco 

de Paula, foi um dos teóricos que ofereceu, com significativa relevância, uma 

contribuição filosófico-educacional para a compreensão, contextualização e prática 

do processo formativo, apontando o conhecimento, a pedagogia e o aprendizado 

como categorias que balizam essa formação com foco na condição humana do 

educando, mas que também contempla o mesmo sentido no próprio educador, 

constituindo, dessa maneira, uma relação dialética. 

 As contribuições filosófico-educacionais de Mario Osorio Marques foi a 

identidade e o título escolhidos para o fruto epistemológico ora apresentado no 

formato redacional, que constitui as centenas de linhas das páginas deste trabalho 

acadêmico. Chegar a esse título foi de fato um processo dialógico e um esforço 

racional para externar o que se tornou o foco da pesquisa desta dissertação, à 



 
 

semelhança do caminho percorrido pelo filósofo grego Sócrates (470-399 a.C.) que 

se utilizava do conceito de maiêutica2 como método de busca da verdade. 

 O recorte do objeto de pesquisa ficou assim definido: o pensamento filosófico-

educacional marquesiano e suas categorias teóricas. 

 A razão da definição desse objeto de pesquisa reside no fato de que o modelo 

de educação hegemônico praticado atualmente no espaço formal, apesar dos 

esforços de educadores como Paulo Freire (1921-1997) para provocar mudança de 

paradigma, ainda é aquele que transmite informações, reproduz conhecimentos, 

reforça a permanência do modelo tradicional e hipervaloriza a técnica. “Desta 

maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os 

depositários e o educador o depositante” (FREIRE, 1981, p. 66), o que compromete 

a significação e pertinência do conhecimento, não dando lugar para a existência de 

sentidos no processo formativo. 

 A abordagem desta dissertação também rejeita um sentido ontológico para o 

conhecimento, isto é, um sentido que esteja na educação em si, como apregoaria o 

filósofo idealista Platão (427-347 a.C.) com sua teoria do mundo das formas 

perfeitas, das quais todos os entes derivam como cópias imperfeitas no mundo 

sensível; ou o filósofo religioso Santo Agostinho (354-430 d.C.), com a proposta de 

que o universo e tudo que nele há foi previamente criado por Deus, que imprimiu 

neles uma essência. 

                                                
2
 Termo grego que significa dar à luz, parto, ou arte da parteira. “Sócrates compara seus 

ensinamentos a essa arte, porquanto consistem em trazer à luz conhecimentos que se formam na 

mente de seus discípulos.” (ABBAGNANO, 2007, p. 734) 



 
 

 Nesta produção, portanto, não se considera a inexistência de um sentido ou a 

impossibilidade de tê-lo, nem se aceita um sentido como essência encalacrada no 

próprio objeto a priori3, mas uma construção que leva em conta e interage com 

contextos, ambientes, agentes, motivações e relevâncias que resultam numa obra 

com efeitos para a sociedade e para o indivíduo. 

 O interlocutor principal para a construção deste trabalho foi Mario Osorio 

Marques. Suas obras forneceram o material teórico para o conjunto da arte. A partir 

de alguns de seus textos como: Conhecimento e educação (1988); Pedagogia, a 

ciência do educador (1990); A formação do profissional da educação (1992); 

Conhecimento e modernidade em reconstrução (1993); A aprendizagem na 

mediação social do aprendido e da docência (1995); Educação/interlocução, 

aprendizagem/reconstrução de saberes (1996); Escrever é preciso: o princípio da 

pesquisa (1997); Filosofia e pedagogia na universidade (1997); Educação nas 

ciências: interlocução e complementaridade (2002); e Caminhos da formação de um 

educador (2006), estabeleceram-se as categorias descritas nesta investigação. 

 Portanto, a produção teórica desse filósofo e educador foi o arcabouço 

sistematizado que deu base para o desenvolvimento do eixo investigativo desta 

dissertação que analisa e explicita as contribuições e implicações filosófico-

educacionais do pensamento de Mario Osorio Marques. 

 Com esta pesquisa se objetiva, em primeiro lugar, apontar uma forma de 

olhar para o processo educativo que não seja circunscrita à reprodução, 

conservação e alienação, mas que, antes, seja um fenômeno de transformação e 

                                                
3
 Termo latim utilizado principalmente no campo da filosofia para designar o que antecede a toda 

experiência. 



 
 

humanização do sujeito histórico. Em segundo lugar, deseja-se oferecer uma 

contribuição para a sociedade que lhe sirva de inspiração e desafio na busca de 

uma educação que não impõe sentidos e também não os desconhece, mas que 

propõe caminhos para sua construção. E em terceiro lugar, pretende-se divulgar o 

pensamento de um dos grandes filósofos da educação deste País – Mario Osorio 

Marques.  

 A metodologia para a criação desta contribuição científica se fez pelo viés da 

pesquisa teórica. A leitura, exame, entendimento, interpretação, contextualização e 

aplicação das teorias de Mario Osorio Marques, ao longo de uma significativa parte 

de sua extensa produção literária, gerou novas formulações a respeito de uma 

filosofia da educação ainda pouco explorada a partir da ótica do pensador sul-rio-

grandense. Esse movimento bibliográfico foi a forma de pesquisa utilizada para 

explicitação e sistematização de suas categorias teóricas, objeto do 

desenvolvimento deste trabalho acadêmico. 

 O primeiro passo do caminho foi, portanto, a busca e seleção dos escritos, 

entre livros e artigos científicos, do próprio Mario Osorio Marques. O segundo passo 

consistiu numa pesquisa bibliográfica sobre o que havia de textos sobre o pensador 

de Ijuí. Finalmente, foram acolhidos outros pensadores, secundários para a obra, 

mas cujas produções se aproximavam ou propunham considerações de interesse da 

pesquisa tais como: Paulo Freire (1981), Jurgen Habermas (1990), Vitor Henrique 

Paro (2010), Terezinha Azerêdo Rios (2004), Silvio Gallo (2008), Moacir Gadotti 

(1988) e Antonio Joaquim Severino (2001), autores chamados ao diálogo sobre o 

tema por se reconhecer, no pensamento deles, uma contribuição importante para 

esta dissertação. 



 
 

 De posse desse material iniciou-se a leitura minuciosa de cada texto com o 

propósito de compreendê-los e ao mesmo tempo elencar as categorias teóricas que 

serão apresentadas ao longo deste trabalho. 

 A respeito do estado da questão, isto é, análises da obra de Mario Osorio 

Marques, poucos registros se têm nas fontes: CAPES, IBICT, universidades públicas 

e privadas, ANPED, ANPOF, Scielo e Google Acadêmico. Há, entretanto, uma tese 

de doutorado com o título de A Trajetória de Mario Osorio Marques na Construção 

do Desenvolvimento Regional: Ijuí – RS segunda metade do século XX, da prof. Drª 

Fátima Marlise Marroni Rosa Lopes, docente colaboradora da Universidade 

Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, defendida em 

2009 na Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, em que a professora 

levantou o seguinte problema de pesquisa: qual a importância, ou não, de Frei 

Matias ou do educador Mario Osorio Marques na construção do desenvolvimento de 

Ijuí e região no Estado do Rio Grande do Sul a partir da segunda metade do século 

XX? Ou, nas palavras da própria professora Fátima Lopes, em sua pesquisa de 

doutoramento: 

Ao caminhar com Mario Osorio Marques procuramos compreender a 

importância que suas ações e realizações tiveram no desenvolvimento 

de Ijuí e região, o que nos levou a analisar a sua formação religiosa e 

intelectual cujo cerne era sua constante preocupação com as questões 

relacionadas com o social, a sua concepção de que o acesso ao 

conhecimento deveria estar ao alcance de todos e que as 

transformações na sociedade ocorreriam através de uma educação 

participativa e organizativa dos grupos sociais que buscassem a sua 

emancipação e a resolução de seus problemas locais e regionais. 

(LOPES, 2009, p. 21) 



 
 

 Para o problema mencionado acima, a Drª Fátima Lopes investigou a 

hipótese de que “as palavras, práticas e ações (participativas, associativas e de 

confiança) escritas, desenvolvidas e utilizadas por Frei Matias / Mario Osorio 

Marques, junto à comunidade local e regional de Ijuí contribuíram para o 

desenvolvimento regional.” (LOPES, 2009, p. 22). E para confirmar sua hipótese a 

autora preocupou-se em responder aos seguintes questionamentos: 

Quem foi Mario Osorio Marques? Como se deu o seu engajamento no 

processo de desenvolvimento regional do Noroeste do Estado do RS? 

Em que medida o pensador Mario Osorio Marques completou o 

homem de ação que ele foi? (LOPES, 2009, p. 22). 

 

 A tese de doutoramento da pesquisadora Lopes foi, portanto, o que de mais 

sistematizado havia disponível, até então, nas fontes acadêmicas sobre a vida, a 

obra e o pensamento do filósofo e educador Mario Osorio Marques. 

 Do corpus desta pesquisa, por sua vez, nasceu a seguinte problematização: 

Quais foram as categorias teóricas da obra de Mario Osorio Marques e que 

implicação elas produziram para a educação? 

 A hipótese que se estabeleceu como resposta ao problema levantado ficou 

assim descrita: as categorias teóricas são o conhecimento, a pedagogia e a 

aprendizagem que implicam na formação, sobretudo, humanizadora de educadores 

e educandos. Ou seja, as categorias engendradas por Mario Osorio Marques, por 

serem humanísticas/filosóficas, postas a serviço da práxis como objetivos do 

fenômeno formativo, deflagram o significado ou sentido na educação para 

educadores e educandos, pois, investido de uma formação antropológica que passa 



 
 

pela teologia, filosofia e pedagogia, o mestre de Ijuí não poderia conceber uma 

educação que não fosse valorosa para todos que nela estivessem envolvidos. 

 Para confirmar (ou não) essa hipótese foram elaborados três 

questionamentos fundamentais decorrentes do problema central, a saber: Quem foi 

Mario Osorio Marques? Como foram desenvolvidas as categorias teóricas em sua 

obra? Que implicações filosóficas seu pensamento trouxe para a vivência de um 

fenômeno educativo significativo e transformador? Essas perguntas e suas 

respectivas respostas constituíram a seção de desenvolvimento da pesquisa, 

articulado em três capítulos, precedidos deste preâmbulo e concluído com as 

considerações do pesquisador. 

 Nesta Introdução é apresentado o todo da pesquisa, com a exposição dos 

objetivos, justificativa, metodologia, objeto, problematização, hipótese e resumo dos 

capítulos. 

 Na seção introdutória o autor utilizou a primeira pessoa do singular a fim de 

familiarizar e aproximar os leitores do texto para que compreendam as motivações, 

curiosidades e tensões que levaram a este trabalho de pesquisa. 

 O primeiro capítulo, Vida e obra de Mario Osorio Marques: da religião à 

ciência, refere-se à trajetória pessoal e profissional do educador Mario Osorio 

Marques. Nesse capítulo, a preocupação é apresentar a história de sua vida, da 

infância à idade adulta; sua vida religiosa, com elementos como a experiência no 

âmbito espiritual, a ordem eclesiástica a que pertenceu e a missão por ele 

desenvolvida no contexto sacerdotal. Não ficou de fora a importante atuação 

sociopolítica do sacerdote, da qual resultou um relevante legado de militância social 

e imersão nas questões urbanas. 



 
 

 No mesmo capítulo é descrita a sua formação intelectual. Amplo e 

significativo, o capital cultural de que era dotado lhe permitiu ser um dos principais 

colaboradores da história e desenvolvimento de Ijuí e entorno sul-rio-grandense, 

além de fomentador da criação e consolidação da Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, como se pode concluir com base na tese 

já citada da Drª Fátima Lopes. 

 Mario Osorio Marques possuía uma extensa formação acadêmica na área de 

Humanidades. Seu conhecimento em diversos campos do saber lhe conferiu 

condições para ser um importante intelectual de seu tempo, participando e 

dialogando com outros pensadores também preocupados com o rumo da educação 

do País. Essa formação acadêmica gerou relevantes contribuições para o cenário 

científico-educacional, com pesquisas que lançaram luzes sobre temas ligados à 

educação, especialmente os filosóficos, e propostas que produziram avanços no 

debate acerca dos desafios do fenômeno educativo propriamente dito. 

 O capítulo, Vida e obra de Mario Osorio Marques: da religião à ciência, se 

estrutura em quatro subtópicos: a infância precoce; a formação acadêmica; o 

sacerdócio; e o engajamento social e produção acadêmica. 

 Essa parte da dissertação tem como propósito trazer ao leitor elementos 

sócio-históricos da vida de Mario Osorio Marques para subsidiar a compreensão 

acerca de suas ideias explicitadas neste trabalho acadêmico e, ao mesmo tempo, 

suscitar uma reflexão sobre suas categorias de pensamento – objeto de pesquisa. 

 No segundo capítulo, As categorias teóricas na obra de Mario Osorio 

Marques, são apontadas as principais referências e concepções teóricas e 

filosóficas com as quais Mario Osorio Marques pensava a realidade e a educação. 



 
 

Como filósofo, sociólogo e pedagogo, o pensador Mario Osorio Marques construiu, 

ao longo de suas pesquisas, os conceitos-chave que fundamentam seu pensamento 

sobre a educação. Nesse momento, expor-se-ão as linhas gerais do pensamento do 

autor pesquisado mediante reordenação sistemática e exposição sintética do 

mesmo, dando conta de suas posições básicas, abrangendo os diversos aspectos 

abordados e trabalhados por ele. Não está em pauta a exaustão do pensamento de 

Mario Osorio Marques. Por outro lado, esse caráter sintético em hipótese alguma 

deve comprometer a precisão da exposição e o rigor da análise. 

 A primeira categoria abordada foi o conhecimento como objeto do processo 

educativo. Na obra, Conhecimento e educação, Mario Osorio Marques aborda a 

importância do conhecimento como fator fundamental do processo ensino-

aprendizagem. Ele afirma que 

O conhecimento só existe como conhecimento de sujeitos-históricos-

coletivos, formulado nas e pelas distintas formas de sociedade que o 

transmitem e transformam no seio das culturas e na dinâmica das 

gerações, pelo processo de socialização. (MARQUES, 1988, p. 8) 

 

 Educação é também um processo de apropriação de cultura, que se constitui 

na dinâmica de historicidade do sujeito em sociedade, razão pela qual Mario Osorio 

Marques defende que o conhecimento se dá nessa relação entre indivíduo e 

ambiente, relação de socialização na qual, na medida em que a cultura é produzida 

e ao mesmo tempo é adquirida, se cria conhecimento. 

 A segunda categoria refere-se à pedagogia como saber do coletivo dos 

educadores. Nessa categoria foi apresentada a ideia de Mario Osorio Marques sobre 

o fundamento científico necessário para os educadores desenvolverem sua 



 
 

atividade no processo educativo. Para ele, os agentes desse fenômeno precisam ser 

investidos de uma ciência própria que os habilite ao savoir-faire4. A pedagogia é, 

segundo Mario Osorio Marques, a “técnica”, a especificidade sistematizada, a 

habilitação, ou a formação de que os educadores precisam se apropriar se querem 

abandonar o senso comum. 

 Essa segunda categoria analisa a pedagogia das práticas educativas 

institucionalizadas, que traz em seu bojo a hermenêutica da escola e a função 

epistêmico-instrumental da pedagogia no espaço escolar, abordando um viés 

fundamental para esse entendimento: a pedagogia das práticas da linguagem e da 

prática em si. 

 A terceira categoria teórica do educador Mario Osorio Marques refere-se à 

aprendizagem como reconstrução do ser humano singularizado entre os homens. 

Esse é o assunto de sua oitava obra, Aprendizagem na mediação social do 

aprendido e da docência: 

Aborda-se agora, aqui, o tema da aprendizagem, entendida não como 

simples adaptação ao que existe, ou mero acréscimo de 

reconhecimentos e habilidades, mas posta na ótica de concreta 

configuração, reconstrução autotranscendente, do ser homem 

singularizado entre os homens. Mais especificamente, busca-se refletir 

sobre as dimensões da docência em sala de aula, no âmbito da escola 

entendida como lugar social das aprendizagens intencionadas e 

sistemáticas, sendo evidente que esta forma de aprendizagem supõe 

e se refere à materialidade e concretude das aprendizagens que se 

estruturam nas vivências cotidianas dos específicos e diversificados 

lugares e tempos sociais, âmbitos linguísticos específicos em que 

vivem e atuam os seres humanos. (MARQUES, 1995, p. 10) 

 

                                                
4
 Expressão de origem francesa: savoir – saber; faire – fazer. 



 
 

 Essa é uma das principais categorias do educador Mario Osorio Marques, 

preocupado sempre com os rumos e desafios de uma educação emancipatória. 

 Evidente que o autor desenvolveu diversas outras reflexões e pensamentos 

dentro de suas categorias teóricas como: a centralidade do conhecimento na 

educação; a interlocução de saberes; nuances da educação no contexto da 

modernidade e regionalidades do saber, mas elas não serão matéria de análise 

nessa oportunidade em razão do recorte do objeto, o que não significa serem de 

menor importância em sua obra. 

 O terceiro capítulo, Implicações filosófico-educacionais do pensamento de 

Mario Osorio Marques, constituiu um trabalho de explicitação das inferências lógicas 

e argumentativas do pensamento apresentado, acompanhada de uma análise e uma 

reflexão do autor deste texto, no sentido de apontar a contribuição que esse 

pensamento pode dar para a melhor compreensão da problemática educacional 

contemporânea. Essa articulação entre a produção teórica do pensador estudado e 

a educação terá em vista tanto as dimensões teóricas propriamente ditas quanto 

aquelas relacionadas com nossa experiência educacional, historicamente dada. 

 A preocupação dessa seção foi desenvolver a forma com que a reflexão 

crítica exerce seu papel de artesã junto ao objeto de pesquisa. É entendido que o 

sentido construído se faz fundamentalmente pela atividade do pensamento. O início 

é sempre uma atividade de abstração, de pensamento, para posteriormente se 

traduzir em concretude e numa prática de significado e valor, pois nenhum sentido 

pode ser construído a despeito de uma reflexão crítica rigorosa. 

Ainda no terceiro capítulo, busca-se apontar de forma crítica as lacunas da 

teoria de Mario Osorio Marques. Para tanto, foi elaborado um raciocínio que é uma 



 
 

sequência da ideia do capítulo anterior. A análise fixou-se sobre o entendimento do 

percurso do educador Mario Osorio Marques no engendramento de suas categorias 

de pensamento, pelo viés filosófico, para pensar o processo de ensino-

aprendizagem como prática produtiva e transformadora da realidade. 

 Por muito tempo predominou, e ainda é hegemônico, um tipo de educação 

que se ocupou apenas em reproduzir conhecimentos, ou seja, uma educação 

centrada no professor, conteudista e fragmentada.  

 Com o advento da sociedade industrial e tecnológica a educação ganhou um 

novo elemento conceptual que foi o tecnicismo. A inclinação dessa tendência na 

educação provocou a iniciativa de desenvolver na escola o paradigma fabril 

fundamentado na racionalização, no saber fazer, que é o sistema adequado ao 

modo de produção capitalista. 

 Mais recentemente, o contexto histórico estimula o surgimento da sociedade 

do conhecimento. Nesse estilo de sociedade a educação se ocupa com formar 

competências. O conteúdo perde força e abre espaço para o treinamento aplicado 

por meio de dinâmicas, a fim de desenvolver habilidades nos educandos para que 

sejam capazes de resolver conflitos no mundo do trabalho. 

 Uma formação emancipatória e transformadora contrapõe esses modelos de 

educação, uma vez que sua proposta é de uma educação crítica, reflexiva, em que o 

aluno é um agente ativo no processo de ensino-aprendizagem e o conhecimento 

não é meramente transmitido, mas construído numa interação entre educador, 

educando e o meio como um todo. 



 
 

 A reflexão filosófica que consiste numa atitude de inquirir com rigor lógico, na 

tentativa de aprofundar a compreensão da realidade além da aparência, é um 

caminho promotor de experiências de uma educação produtiva e transformadora.  

 Na última seção, Considerações finais, para explicitar o resultado da pesquisa 

foram retomados os principais pontos da argumentação central da dissertação, aqui 

denominado de hipótese, frente aos problemas levantados sobre o objeto da 

investigação e que aponta para o caráter filosófico presente em todas as categorias 

teóricas de Mario Osorio Marques e a influência da própria filosofia como promotora 

do processo de construção de sentido na educação. 

 Ainda muito distante de um esgotamento do tema, mas com a 

responsabilidade acadêmica satisfeita para o propósito desta pesquisa, seguem as 

Referências, com as quais se finaliza o trabalho, deixando, entretanto, alguns pontos 

para serem especificamente investigados e aprofundados em trabalhos futuros de 

doutoramento, por exemplo: 

 a) De que maneira o conhecimento, como objeto da educação, pode ser 

encarado como uma construção de sentido? 

 b) A pedagogia, vista como o saber dos educadores, refere-se a uma mera 

ferramenta para a prática educativa ou a uma formação para o profissional da 

educação? 

 c) A aprendizagem é o produto necessário da relação entre educador e 

educando ou um objeto de mediação da educação? 

 



 
 

CAPÍTULO 1 – VIDA E OBRA DE MARIO OSORIO MARQUES: DA 

RELIGIÃO À CIÊNCIA 

 

Pela memória somos seres que aprendemos, isto é, pela 

capacidade de imprimir continuidade e consistência a nossas 

vidas construídas à base do imaginário social que nos alimenta 

e à base da ação da palavra e da palavra da ação. 

Mario Osorio Marques 

 

 O objetivo deste capítulo é apresentar uma visão sucinta da trajetória de vida 

de Mario Osorio Marques. Serão pontuados os principais momentos de sua história, 

destacando-se referências de sua infância, adolescência, formação na juventude, o 

ingresso para o sacerdócio, o engajamento social, produção e carreira acadêmica. 

Com essa descrição, pretende-se contextualizar o seu pensamento, enfatizando-se 

sua importância para o cenário educacional. 

 O período histórico em que se dão os acontecimentos compartilhados pelo 

educador Mario Osorio Marques é o século XX. Nesse período, notadamente na sua 

segunda metade, o Brasil passa por profundas mudanças, não só nas metrópoles, 

mas também nos pequenos centros interioranos. 

 Em linhas gerais, no âmbito econômico consolida-se a industrialização e o 

equilíbrio inflacionário; no aspecto social, a população é razoavelmente assistida nos 

seus direitos básicos como cidadãos; e no plano político, ocorre a redemocratização 

do País. A partir dessa nova realidade, a sociedade brasileira absorve um repertório 

cultural que necessariamente irá influenciar na construção de novos valores para 



 
 

suas práticas cotidianas, favorecendo com isso a vivência de experiências de 

formação de uma identidade nacional ainda em construção. 

 Nesse contexto, também a educação passou por grandes transformações. A 

principal foi a massificação do acesso ao ensino básico, até então quase que 

exclusivo dos filhos da burguesia e da classe média abastada, enquanto os filhos do 

proletariado não acediam a ele. 

 No plano pedagógico, início do século XX, o País foi palco de importantes 

movimentos que engendraram outra concepção educacional, que se contrapunha ao 

modelo tradicional vigente até então.  Esse confronto de ideias pedagógicas incitou 

até mesmo a Igreja Católica, que reafirmou os princípios do tomismo como lentes 

por meio das quais se interpretava o fenômeno educativo.  

 Um dos principais movimentos desse período foi o escolanovismo5. Nele, 

surgiu o 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova [elaborado na IV 

Conferência Nacional de Educação em dezembro de 1931 e publicado 

em 1932], encabeçado por Fernando de Azevedo e assinado por 26 

educadores. O documento defende a educação obrigatória, pública, 

gratuita e leiga como um dever do Estado, a ser implantada em 

                                                

5
 No final do século XIX e início do XX inicia-se o movimento das escolas novas nos Estados Unidos 

e na Europa Ocidental, que se consolida no Brasil nas décadas de 20 e 30. Trata-se de uma crítica 

contra a escola tradicional em razão de seu método voltado para a transmissão de conteúdos e a 

centralidade do professor. A escola nova tem como foco o processo ensino-aprendizagem em que o 

professor é um mediador junto ao educando. “As „escolas novas‟ são também uma voz de protesto, 

às vezes de sabor quase tardo-romântico, contra a sociedade industrial e tecnológica. Elas se 

nutrem predominantemente de uma ideologia democrática e progressista, inspirada em ideais de 

participação ativa dos cidadãos na vida social e política, de desenvolvimento no sentido libertário 

das próprias relações sociais ainda que ligadas a uma concepção fundamentalmente individualista 

do homem [...].” (CAMBI, 1999, p. 515) 



 
 

programa de âmbito nacional. Critica o sistema dual, que destina uma 

escola para os ricos e outra para os pobres, reivindicando a escola 

básica única. (ARANHA, 1996, p. 198) 

 

 Entre as décadas de 20 e 40 ocorreram a Reforma Francisco Campos6, a 

criação e organização das universidades e a Reforma Capanema7. 

 Em 20 de dezembro de 1961, após 13 anos de discussões (1948-1961), foi 

promulgada a primeira LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), sob o 

nº 4.024, que representou um importante avanço para a educação nacional, embora 

não tenha operado as mudanças pretendidas, pois “nenhuma lei é capaz, por si só, 

de operar transformações profundas, por mais avançada que seja, nem tampouco 

de retardar, também por si só, o ritmo do progresso de uma dada sociedade, por 

mais retrógrada que seja.” (ROMANELLI, 1988, p. 179) 

 Dez anos mais tarde, em 11 de agosto de 1971, durante a ditadura militar, foi 

redigida a nova LDB (nº 5.692). Esta, “ampliou a escolaridade mínima para oito anos 

e tornou profissionalizante, obrigatoriamente, o ensino de segundo grau” (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2003, p. 142), além de prescrever a descentralização da 

educação básica atribuindo-a aos municípios, embora não tenha assegurado aos 

mesmos os recursos econômicos e técnicos para que cumprissem esse papel. 

                                                
6
 No governo provisório de Getúlio Vargas, foi criado o Ministério da Educação e Saúde, em 1930, 

tendo como ministro Francisco Campos. Segundo Aranha (1996), sua reforma objetivou a 

organização da Universidade do Rio de Janeiro, a criação do Conselho Nacional de Educação e do 

ensino secundário e comercial. 

7
 Gustavo Capanema foi ministro da educação no governo de Getúlio Vargas (1937-1945). A reforma 

empreendida por ele consistiu na criação de uma lei geral de ensino, conhecida como Leis 

Orgânicas do Ensino, que promoveu uma nova reestruturação no ensino secundário. 



 
 

 Com a queda do Regime Militar (1964-1985), uma nova Constituição 

brasileira foi promulgada em 05 de outubro de 1988. Nesta, a educação foi 

reconhecida como um direito social, uma vez que o Estado não possuía formalmente 

a obrigação de oferecer à população uma educação de qualidade, já que o ensino 

público era praticado assistencialmente àqueles que não dispunham de recursos 

para pagar. Na Constituinte de 1988 o Estado foi responsabilizado pela promoção da 

educação básica como seu dever, conforme o texto: “A educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho8.” 

 Finalmente, aos 20 dias de dezembro de 1996 foi promulgada, pelo então 

presidente Fernando Henrique Cardoso, a vigente Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394, “que centraliza no âmbito federal as decisões sobre 

currículo e sobre avaliação [...]” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003, p. 142). 

 Foi em todo esse contexto, portanto, que o filósofo e educador Mario Osorio 

Marques atuou como personagem que compreendeu seu tempo e, com isso, buscou 

servir à sua geração por meio do conhecimento, mas também pela imersão nas 

ações urbanas de cunho social que muito beneficiaram sua sociedade, não o 

deixando relegado à teorização de seus pensamentos, mas levando-o a uma prática 

educativa orientada pelas necessidades da população e pelas demandas 

sociopolíticas de sua região. 

 

 

                                                
8
 Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 205. 



 
 

1.1 Uma Infância Precoce 

 

 Incomum, ao que se percebe entre a maioria das crianças, Mario Osorio 

Marques vivenciou uma infância com traços de uma maturidade à frente de sua 

própria idade. Em sua autobiografia fica evidente nos relatos o desenvolvimento 

biológico apressado que se dá, inicialmente, numa pequena cidade descrita de 

maneira poética: 

A paisagem geográfica primeira de meu imaginário foi a localidade de 

Vista Alegre, denominação então recentemente dado ao antigo 

Chapéu Velho, próximo ao Morro do Chapéu, e posteriormente 

substituída pela atual Jaquirana, no município de São Francisco de 

Paula a que então pertencia, e nos limites com o município de Bom 

Jesus. (MARQUES, 2006, p. 15) 

 

 Assim, Mario Osorio Marques localiza o berço materno em que nasceu aos 22 

dias de janeiro de 1925, filho de Francisco Osorio Marques e de Maria Ignácia 

Rodrigues Marques, fazendeiros e pecuaristas de condição econômica estável e 

repertório cultural elevado. 

 O segundo entre cinco irmãos, Mario Osorio Marques cresceu em contato 

direto com a natureza desfrutando de um ambiente interiorano e do convívio com os 

animais, com os quais possuía uma relação lúdica e de estimação, como com os 

cavalos de carreira, propriedades de seu pai.  

 Educado num sistema familiar rigoroso, pois seu pai era homem amoroso, 

mas de poucas palavras, rígido na disciplina e severo nas exigências do cotidiano 

com os filhos, Mario Osorio Marques, apesar disso, era uma criança sensível e 



 
 

afetuosa, provavelmente em decorrência da figura materna que era forte e presente, 

embora estivesse vivendo na primeira metade do século passado em que a mulher 

se encontrava ainda numa fase incipiente de conquista de seu espaço de respeito e 

consideração na sociedade da época. 

 O garoto Mario Osorio Marques, desde muito cedo, já carregava um ideal: a 

“obsessão de salvador da pátria, isto é, uma exigência de perfeição exemplar e de 

participação nos destinos de todo o mundo [...]” (MARQUES, 2006, p. 17). A 

influência de seus pais, da família e dos professores foram marcantes na construção 

de seu caráter, que o impulsionava, ainda na tenra idade, a olhar o mundo como 

objeto de sua intervenção com o fim de promover mudanças. 

 O então menino Mario Osorio Marques foi crescendo em meio à 

efervescência de uma cultura letrada que era transmitida aos novos membros da 

família Marques na medida em que se aculturavam no processo histórico de 

humanização. Essa influência erudita iniciada desde cedo em seu lar é 

testemunhada por ele mesmo ao relatar o seguinte episódio: “uma tia me pergunta 

sobre o que desejava ser na vida. Minha resposta, clara e seca, me deixa até hoje 

perplexo: queria ser um sábio.” (MARQUES, 2006, p. 20) 

 A infância de Mario Osorio Marques não foi das mais comuns ou própria de 

uma criança; destoava ao apresentar uma personalidade precocemente 

amadurecida, muito requerida no período medieval, quando a criança era vista como 

adulto em miniatura, já que, 

Durante a Idade Média não existia um conceito específico de criança, 

o indivíduo era considerado criança até os sete anos, pois após esta 

idade acreditava-se que ela poderia entender e fazer o mesmo que os 

adultos. Não era considerada a compreensão da existência de um 



 
 

estado intermediário entre infância e a idade adulta. Segundo o autor 

[Neil Postman (1999)], a criança era considerada quase invisível ou, 

em outras palavras, um “mini-adulto”. (CEZAR, et al., p. 7) 

 

 Assim se definia Mario Osorio Marques (2006, p. 19) em relação a sua 

infância: 

Índole submissa e dócil, bondoso e tolerante, porém muito exigente 

comigo mesmo e com os amigos íntimos e companheiros mais 

próximos [...] Menino sério, aplicado aos estudos e deveres, radical na 

adoção dos princípios que adotava: guri de opinião, como diziam os 

companheiros de chimarrão de meu pai. Tímido e arredio na presença 

de estranhos, como me sinto ainda hoje, apesar das aparências. 

Menos propício às brincadeiras e esportes do que permanecer em 

casa absorto pelos livros. [...] Em especial, uma dificuldade em me 

adaptar a ambientes frívolos e aos assuntos da conversação banal 

[...]. 

 

 Mario Osorio Marques teve uma infância de acontecimentos marcantes: 

disciplina rígida; a morte de sua mãe; o afastamento da família por razões escolares; 

e as novas núpcias de seu pai. Eles forjaram seu caráter e construíram as bases 

para o que ele viria ser futuramente, a saber, sacerdote religioso, professor 

universitário e pesquisador da educação. Mas, “para além dessas relações pontuais 

e episódicas, e mais fundamentalmente, estava o clima vivido no seio das relações 

familiares.” (MARQUES, 2006, p. 20). Este, sim, foi o ponto alto de toda sua 

experiência infantil rica pela educação que lhe era proporcionada bem como pelo 

sólido convívio familiar garantido pelos pais. 

 Exceto pelo falecimento de sua mãe em Vila do Salto, na proximidade da 

cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, sua mais nova residência, quando Mario 

Osorio Marques possuía apenas 11 anos de idade, os seus demais anos 



 
 

transcorreram em normalidade, mesmo tendo que ouvir comentários como: 

“coitadinho não sabe o que é perder uma mãe!”, que não saía de sua memória. 

Conquanto a tenra idade, Mario Osorio Marques foi capaz de superar a perda de sua 

mãe, o que, de certa forma, corroborou para sua maturidade precoce. 

 No ano seguinte, estudando num Seminário em São Leopoldo – RS, com 

apenas doze anos de idade, em visita à família no final do ano letivo de 1937, Mario 

Osorio Marques surpreendeu-se com a notícia de que seu pai se casara novamente. 

Desse novo matrimônio, Marques ganhou mais seis irmãos, porém, “não manteve 

uma convivência efetiva com seus irmãos com exceção de uma irmã que é 

professora universitária no Rio de Janeiro.” (LOPES, 2009, p. 31) 

 

 

1.2 Formação Acadêmica 

 

 Tendo passado pela escola primária, ao adentrar na pré-adolescência Mario 

Osorio Marques inicia a segunda fase de sua formação acadêmica em uma nova 

cidade, Vila do Salto. Após dois anos de estudos, seu pai lhe apresentou dois 

colégios, conforme relata o próprio Mario Osorio Marques (2006, p. 24): “um era o do 

Seminário Arquidiocesano de São Leopoldo, reforçado, verbalmente, pela indicação 

de se reservar a candidatos ao sacerdócio. O outro era o de um tradicional colégio 

da capital de São Paulo.” 



 
 

 Movido pelo forte desejo de ser sábio como eram os padres, optou pelo 

Seminário, no qual iniciou o ano letivo em 1937. Iniciando a adolescência, Mario 

Osorio Marques se viu participante compulsório da disciplina jesuítica, ordem 

eclesiástica que administrava o Colégio Conceição que sediava o Seminário 

Arquidiocesano. Na quinta série primária, admissão ao curso ginasial, surgiram as 

primeiras experiências acadêmicas com mestres que marcaram os anos iniciais de 

sua história de formação. Esse tempo foi preponderante para delinear o caminho 

sacerdotal que mais tarde ele abraçou como missão de vida. Fica evidente que 

Mario Osorio Marques nasceu para a vida religiosa, como se fosse uma 

predestinação da qual não poderia fugir ou eximir-se. 

 Nesse mesmo ano de 1937, o Seminário Arquidiocesano de São Leopoldo 

não pôde mais continuar suas atividades naquele espaço, pois “cada diocese 

gaúcha passava a ter seu próprio seminário.” (MARQUES, 2006, p. 25). Em razão 

desse fato, o Seminário passou a funcionar nos fundos da catedral diocesana sob a 

administração dos Capuchinhos9. 

                                                
9
 “A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos é uma ordem religiosa, ramo da ordem de São 

Francisco de Assis. Surgiu por volta de 1525, na Itália, com o Franciscano Matteo da Bascio, que se 

deu conta que a roupa vestida pelos franciscanos não era do mesmo tipo que a vestida por São 

Francisco de Assis. Assim, ele fabricou um capuz pontudo, deixou a barba crescer e começou a 

andar descalço. Os capuchinhos possuíam uma tradição de serviços humildes às camadas 

populares. Eram apegados apenas aos livros, pois eram as únicas coisas que podiam dizer sua. A 

presença de capuchinhos no Brasil aconteceu inicialmente por meio dos invasores franceses que em 

1612 aportaram em São Luis do Maranhão, mas sua permanência no País foi de curta duração, pois 

já em 1614 foram expulsos juntamente com os franceses.” (LOPES, 2009, p. 39). 

Hoje  já são  aproximadamente 1100 frades em  território  nacional.  “O termo  capuchinho decorre do 

nome do capuz usado por eles (capucize).” Disponível em: 

http://www.capuchinhosrs.org.br/index.php?ir=PaginaPersonalizada&id_pagina=14; e  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_dos_Frades_Menores_Capuchinhos. Acesso em: 22 mar. 2013 às 

17:50 e 18:30. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordens_e_congrega%C3%A7%C3%B5es_religiosas_cat%C3%B3licas
http://pt.wikipedia.org/wiki/1520
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matteo_da_Bascio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barba


 
 

 Dois franceses, clérigos e intelectuais, foram fundamentais na formação de 

Mario Osorio Marques. O primeiro, frei Pacífico de Bellevaux (1873-1957), foi diretor 

do seminário e docente de língua portuguesa e latim. Com importante alcance no 

meio acadêmico, frei Pacífico fundou, em 1926, o Instituto Católico de Ciências e 

Letras, que no ano de 1940 se tornou a Faculdade Católica de Porto Alegre. 

 O outro religioso que teve influência marcante em sua vida foi Modesto de 

Nâves (1878-1949), professor de história. 

Frei Modesto, estudioso e pesquisador incansável desde altas 

madrugadas, guardava caixas e caixas de manuscritos onde 

minuciosamente registrava o cotidiano das próprias cogitações, da 

vida no seminário, da região, do país e do mundo. [...] Autoridade 

inconteste nos meios ligados aos estudos das obras do filósofo 

franciscano João Duns Scot, era vítima, entre os próprios confrades, 

do ostracismo a que era condenado quem ousasse discordar da 

ortodoxia das 24 teses tomistas. (MARQUES, 2006, p. 26) 

 

 Mario Osorio Marques tornou-se grande conhecedor das línguas portuguesa e 

latina por meio das aulas do professor Pacífico. Já com o professor Modesto, 

passava várias horas em conversação instrutiva, de quem aprendera importantes 

lições para a vida acadêmica e religiosa. 

 Em 1939, o Seminário mudou-se para outro local. Com isso, o número de 

seminaristas, que até então não passava de trinta, aumentou consideravelmente 

com estudantes do seminário diocesano de Santa Maria. Para Mario Osorio 

Marques (2006, p.28), 

Nessas novas condições se tornavam mais significativas as 

aprendizagens das línguas e da História. Na Geografia, excetuada a 

do Brasil, se situa até hoje a maior lacuna de [sua] formação. Nas 



 
 

Matemáticas estacionara. E nas ciências naturais não era posto 

realce. No tocante às línguas em especial, posto à parte o português, 

que merecerá destaque especial, a aprendizagem do latim se fazia 

intensa, habilitando[-o] aos estudos superiores que se realizariam 

nessa língua. 

 

 Além dos clássicos da língua, os autores Sena Freitas (1840-1913) e Tristão 

de Ataíde (1893-1983) foram os pensadores que, por meio de suas obras, mais 

influenciaram a formação desse educador, notadamente no estilo de escrever. 

 Ainda no repertório de conhecimentos de Mario Osorio Marques consta a 

fluência na língua francesa aprendida com o professor frei Elzeário de Novel (1910-

2003), e em língua grega e teoria musical com o músico francês, professor frei 

Exupério de La Compôte (1876-1971). 

 Após seis anos, portanto em 1943, agora no Seminário em Caxias do Sul, 

Mario Osorio Marques completou seus cursos ginasial e clássico, e decidiu ingressar 

na Ordem dos Capuchinhos, com dezoito anos de idade. 

 Em janeiro de 1945, mudou-se para Marau, um vilarejo na proximidade de 

Passo Fundo, a fim de estudar Filosofia no convento de São Boaventura pelos 

seguintes três anos. Nessa fase de formação, foi preponderante a influência da 

escola franciscana. 

 Após esse período de três anos de estudos filosóficos, Mario Osorio Marques 

foi convidado a estudar Teologia na Itália, em Roma, na Universidade Gregoriana 

dirigida pelos jesuítas, mas recusou tal apelo por constatar que os que de lá 

voltavam ignoravam o contexto local em razão da ortodoxia tomista assimilada 

naquela universidade. Outras tentativas foram engendradas pelos superiores de 



 
 

Mario Osorio Marques com o intuito de enviá-lo para fora do Brasil com fins 

acadêmicos, porém, nenhuma obteve êxito. 

 Entre os anos de 1948 e 1950, no Convento de São Francisco, em Garibaldi - 

RS, cursou Teologia com importante ênfase em Teologia Dogmática, Teologia 

Moral, Direito Canônico, Sagradas Escrituras e Patrística. “Merecem, no entanto, 

essas duas últimas, especial referência, tanto por seu caráter histórico rebelde aos 

enquadramentos essencialistas, como por seu caráter fundante dos demais estudos 

[...]” (MARQUES, 2006, p. 38). Ainda sobre os dois principais núcleos de estudos 

teológicos, dizia que: “De minha parte, dava prioridade aos Estudos da Sagrada 

Escritura e da Patrística, buscando nelas radicar meus argumentos e aprofundando, 

em leituras particulares, a colocação dessas bases hermenêuticas.” (MARQUES, 

2006, p. 39) 

 Dois anos mais tarde, em janeiro de 1952, o teólogo Mario Osorio Marques 

decidiu prestar exame vestibular para ingresso no curso de pedagogia da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), porém, não consolidou a 

matrícula por força de suas atividades sacerdotais. 

 Oportunamente, dando continuidade às suas investigações científicas, Mario 

Osorio Marques doutorou-se em Educação no Programa de Pós-Graduação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 1996, com uma tese que 

resultou da leitura crítica de suas próprias publicações sob o título: 

Educação/interlocução, aprendizagem/reconstrução de saberes10, sob a orientação 

                                                
10

 “O binômio pesquisa e reflexão levaram também Mario Osorio a desenvolver sua tese de 

Doutorado em Educação [...] Isso para ele significou o seu retorno definitivo à escola, em que toda 

sua produção intelectual e suas pesquisas dedicaram-se à temática da educação escolar, facilitada 

agora pela condição de pesquisador do CNPq.” (LOPES, 2009, p. 197) 



 
 

da professora Drª Marisa Faermann Eizirick, publicada no mesmo ano pela Editora 

da Universidade de Ijuí, como parte da Coleção Educação. Nessa obra, o autor 

levanta a hipótese da centralidade do fenômeno da educação como interlocução de 

saberes nas relações construídas em sala de aula entre os conhecimentos prévios 

dos docentes e os dos educandos. 

 

 

1.3 O Sacerdócio 

 

 Segundo Mario Osorio Marques (2006), seu ingresso para a Ordem dos 

Capuchinhos foi resultado de um conflito de interesses em que o alto clero, na 

pessoa do bispo Dom José Barea, desejava enviá-lo para o Colégio Pio Brasileiro 

em Roma a fim de estudar Filosofia e Teologia. Seu pai, Francisco Osorio Marques, 

interveio no impasse solicitando que a decisão de seu filho, não ir estudar em solo 

estrangeiro, fosse levada em consideração e respeitada. 

  No ano de 1944, deu-se a inserção na vida religiosa capuchinha e Mario 

Osorio Marques passou a ser chamado pelo nome religioso de Frei Matias de São 

Francisco de Paula. Esse acontecimento de passagem para a ordem cristã foi por 

ele assim traduzido no seu próprio diário: 

Eis um dos grandes dias de minha vida! O dia tão esperado! Deus N. 

Senhor não se contentou de me haver tirado do nada e remido com 

seu sangue, de me haver feito nascer em nação católica, filho de pais 

católicos, não, quis ainda me distinguir com a vocação sacerdotal e 

religiosa quis abrir-me as portas da ordem capuchinha [...]. Eis que 



 
 

hoje recebi o santo hábito desta ordem, hoje despedi para sempre o 

“homem velho” revestindo-me do “homem novo” qui secundum Deum 

creatus est in sanetitate et justitia. Toda a minha vida seria pouca para 

agradecer a Deus N. Senhor tão grande graça. Que seja toda ela 

dedicada somente ao santo serviço de Deus. E hoje repito as palavras 

que, ao entrar no convento do noviciado, disse a N. Senhor: “Veni ut 

faciam voluntatem tuam”. Esta será a razão de toda a minha vida 

religiosa. Doce me, Domine, facere voluntatem tuam! (LOPES, 2009, 

p. 33) 

 

 A prática social ativa dos capuchinhos contrapunha-se à atividade exclusiva 

de meditação e contemplação que marcava a maioria das ordens religiosas. 

“Encantava-me, em especial, a simplicidade de vida dos mestres capuchinhos, a 

alegria e a dedicação inteira a um peculiar estilo de vida.” (MARQES, 2006, p. 33). A 

prestação de serviços sociais aos menos favorecidos era o foco principal da Ordem 

que os acolhia com respeito e dignidade humanos. 

 Permanecendo no Brasil, portanto, deu-se início a sua formação religiosa, 

conforme relata no memorial Caminhos na formação de um educador: 

O ano do noviciado era dedicado à meditação, ao estudo da Regra e 

das constituições capuchinhas, a exercícios penitenciais intensivos. 

Levantávamos às cinco horas da manhã para a meditação, o ofício 

divino coral e a missa. O restante do dia decorreria entre o 

recolhimento à cela individual, a oração e meditação e as palestras do 

mestre de noviços, os estudos e os trabalhos manuais. Devíamos nos 

recolher cedo ao leito, para, à meia-noite, sermos despertados ao som 

de matracas, para as matinas e laudes do ofício divino. 

Frequentemente o dia começava mais cedo para, após os exercícios 

espirituais, nos dirigirmos ao trabalho em lavouras distantes, sempre a 

pé, para a capina da lavoura, a dobragem ou colheita das espigas de 

milho cobertas de gelo, a ceifa do trigo feita à mão. Sempre em 



 
 

silêncio, apenas interrompido para a hora do almoço e breve descanso 

ali mesmo, à sombra de alguma árvore. (MARQUES, 2006, p. 34) 

 

 Toda essa prática no primeiro ano de formação religiosa provocou ainda mais 

a inclinação do religioso Mario Osorio Marques “ao isolamento, ao cultivo silencioso 

da interioridade, para a reflexão e a mediação sobre [os] próprios caminhos e 

ideias.” (MARQUES, 2006, p. 34). O encantamento pela incursão espiritual capuchinha 

o levou a pensar em abandonar o percurso rumo ao sacerdócio para se dedicar 

inteiramente ao ministério leigo da irmandade, à oração e ao trabalho voluntário, a 

exemplo de São Francisco de Assis. Todavia, os próprios mentores espirituais da 

Ordem dos Capuchinhos não permitiram que ele concretizasse esse desejo em 

razão da cultura letrada e sistematizada que possuía. 

 Terminado o curso de Teologia em Garibaldi – RS, em 18 de fevereiro de 

1951, pela imposição de mãos de Dom José Barea, Mario Osorio Marques foi 

ordenado sacerdote. Em seguida, mudou-se para Porto Alegre – RS para aprimorar 

seus conhecimentos sobre Teologia Pastoral no Convento de São Lourenço de 

Brindes. Na cidade, investido do ofício sacerdotal, realizou diversas missas, 

pregações e batizados em diferentes igrejas, sempre em conciliação com a 

ocupação de enfermeiro. 

 Ao final do mesmo ano de 1951, ele submeteu-se “aos exames de jurisdição 

que [o] facultavam ministrar o sacramento da confissão e a livre-pregação da palavra 

de Deus.” (MARQUES, 2006, p. 41). Em 1952, 

Aconteceu o imprevisto: [Mario Osorio Marques] foi designado para a 

nova comunidade de São Geraldo, em Ijuí, onde se abria aos 

capuchinhos novo campo de trabalho em meio a grupos de 

ascendência étnica e pertença religiosa diversificados, e para onde se 



 
 

haviam transferido os seminaristas do nível colegial, ou do liceu, como 

era chamado. (MARQUES, 2006, p. 41) 

 

 Ao completar 27 anos de idade, em janeiro de 1952, mudou-se para Ijuí, onde 

se tornou “coadjutor na paróquia de São Geraldo, que então se implantava, e aos 

domingos auxiliava o pároco da igreja da Natividade, a mais antiga.” (MARQUES, 

2006, p. 43). Dessa forma, o religioso Mario Osorio Marques pôde, “com o caridoso 

intento de auxiliar os padres da matriz de Nossa Senhora da Natividade de Ijuí os 

Capuchinhos aceitaram, a pedido dele, celebrar na dita matriz, a última missa nos 

domingos e dias santos de guarda.” (LAZZAROTO, 1981, p. 47) 

 Seguindo o exemplo de Francisco de Assis, Mario Osorio Marques – Frei 

Matias – fez o voto de pobreza, de modo que todos os recursos que lhe eram 

oferecidos os dispunha ao seu superior a fim de que fossem utilizados por todos. 

Nessa condição, suas atividades se ampliavam entre asceses11, o ministério 

pastoral, o ensino catequético, visitação às famílias pobres dos bairros periféricos de 

Ijuí, a direção do programa de cunho religioso e cultural na rádio local, além de 

cooperar com os trabalhos da Juventude Católica da cidade. Mario Osorio Marques 

alcançou a ocupação de “delegado da província dos capuchinhos gaúchos ao 

Capítulo Geral Extraordinário da Ordem, em Roma”, no ano de 1974. Assim dizia 

ele: “O mito chegara à cabeça dos confrades, até numa aceitação estranha, que me 

ameaçava ou para superior religioso na província ou para bispo diocesano.” 

(MARQUES, 2006, p. 61) 

                                                
11

 Termo grego que indica exercícios e práticas espirituais como oração, meditação, contemplação, 

jejum etc. Os filósofos gregos utilizavam o termo para se referir à disciplina moral. 



 
 

 Mas, de volta ao mundo dos homens, durante a década de setenta, o autor 

Mario Osório Marques se viu envolto em uma crise existencial que envolvia 

sentimentos, sacerdócio e outras preocupações, conforme seu próprio relato: 

[...] perplexo ante aquela dupla face de minha infância, a saber, entre a 

dedicação mais decidida à causa dos despossuídos, descendo do 

pedestal em que me colocara no ensino superior, para ir viver com 

eles uma vida simples e humilde, e uma vida exclusivamente dedicada 

à contemplação religiosa retirando-me do convívio humano. Percebia, 

no entanto, que nenhuma dessas alternativas contava com reais 

condições de efetividade, significando ambas situações de 

artificialidade e mascaramento. 

Minha atuação em frentes e meu ritmo de trabalho me haviam tornado 

um mito de seriedade e competência, colocando-me num pedestal que 

me isolava da vida e das pessoas. A própria vida religiosa e o 

sacerdócio se haviam de tal forma “profissionalizado” que meus 

próprios valores e íntimas convicções ninguém as percebia... Isso me 

atormentava a ponto de desejar fugir para lugar distante, ou onde não 

fosse conhecido e pudesse ser eu mesmo, um homem-comum entre 

homens-comuns.  

[...] percebia flagrantemente habitar mundo estranho às minhas 

preocupações de então. Sentia-me deslocado e só. (MARQUES, 2006, 

p. 61) 

 

 Tendo passado cerca de quarenta dias em Roma e, alguns meses depois, 

mais alguns dias na França e em Portugal, agora em retiro espiritual, o capuchinho 

Mario Osorio Marques registrou o seguinte testemunho: 

De volta, trazia comigo viva aspiração por um tempo de recolhimento e 

meditação [...]. Desde o primeiro momento, me sentia integrado e feliz. 

Parecia-me ter encontrado o que procurava, na dedicação exclusiva à 

vida contemplativa, retirada a lugar ermo e solitário. Não quis, porém, 

e não podia tomar uma resolução apressada. Voltei desse mundo de 

encantamento para minhas atividades de cada dia, após as quais me 



 
 

retirava para algumas horas de contemplação, no tempo avançado da 

noite, às vezes até madrugada. Parecia a solução conciliadora, 

mesmo porque não me sentia cansado, até mesmo mais disposto ao 

trabalho. Apenas me perturbava a sensação de isolamento e 

artificialidade, pois minha vida interior se tornava segredo só meu. 

[...] aconteceu então, sem aviso prévio, o inesperado, sequer 

suspeitado. Sentimo-nos, eu e uma moça de condição humilde e 

simples, de um momento para outro, apaixonados. De repente, no 

amor de uma mulher me reconciliava comigo mesmo. O lugar retirado 

que procurava não estava longe. Estava ao alcance do coração, 

escondido nas intimidades de um lar, de uma casa cujas portas e 

janelas se fechariam para o aconchego, ao mesmo passo que se 

abririam para o convívio da concidadania. 

A partir daquele momento decisivo descobri-me vivo entre os homens. 

Descobria que tinha amigos ao redor e em toda a parte. Fiz questão 

de a cada um comunicar pessoalmente meu drama e meu achado. E 

nunca escrevi e recebi tanta carta. Em meio a fortes crises 

emocionais, nos momentos de solidão, especialmente quando 

pensava em deixar tudo como até então fora, retomava com vigor 

novo minhas ocupações e vivia a alegria da comunicação ampliada. 

Com todos me sentia em pé de igualdade e percebia a alegria de se 

sentirem igualados comigo nas pequenas coisas do dia-a-dia, nas 

mesmas fraquezas e titubeios. (MARQUES, 2006, p. 61-62) 

 

 O novo contexto de sua vida pessoal, após ter regressado de sua segunda 

viagem à Europa, onde experienciou a “vida contemplativa de monges protestantes 

que viviam em comunidade” (MARQUES, 2006, p. 62), provocou importantes 

mudanças em sua trajetória, levando-o a solicitar permissão para viver numa 

residência comum, sendo forçado a se sustentar apenas com os recursos 

financeiros de docente aos 52 anos de idade. O próprio autor descreve esse 

momento inusitado de sua vida da seguinte maneira: 

Após alguns meses encaminhei à autoridade papal meu pedido de 

dispensa dos votos religiosos e do celibato, a qual obtida, nos 



 
 

facultava o casamento legitimado pela Igreja. Iniciávamos, assim, 

nossa vida matrimonial, em clima de compreensão e muitas amizades 

dando continuidade às atividades de sempre. Nesse capítulo novo da 

vida familiar, importa destacar, entre tantas aprendizagens, a da 

paternidade. Ao nascer nosso primeiro filho, todo meu ser parecia 

fundir-se em forma outra, sacudido até a medula dos ossos. Sensação 

indizível que me colocava no interior do próprio mistério da vida e me 

redimia da dívida que, ao nascer, contraíra com a vida e com a 

humanidade. 

Minha redução ao estado leigo, que em outro contexto poderia parecer 

mesmo uma redução, a sentia como promoção ao estado de povo. 

Deixava de ser clero, o escolhido, para ser homem comum, banal. 

Reconciliado, assim, comigo e com a vida [...] (MARQUES, 2006, p. 

63-64) 

 

 Foi assim que, em 1976, após 25 anos de ministério religioso, Mario Osorio 

Marques deixou definitivamente sua missão sacerdotal e mergulhou ainda mais na 

atividade acadêmico-científica. “Optou depois de muita reflexão, pela mudança de 

estado. Iniciou assim sua vida matrimonial. Casou-se com Anaíde Canal com quem 

teve três filhos: Cristiano (faleceu poucos dias após o nascimento), Mariana e 

André.” (LOPES, 2009, p. 181) 

 

 

1.4 Engajamento Social e Produção Acadêmica 

 

 Mario Osorio Marques compreendia que a vida devocional e a prática de 

disciplinas espirituais não conflitavam com a atividade intelectual que tanto cultivava. 

Para ele, a atividade intelectual não comprometia, ao contrário, estimulava o 



 
 

exercício de oração de tal maneira que “não poderia meditar quem não possuísse o 

hábito da reflexão e não alimentasse os voos da imaginação, mesmo até lendo 

romances.” (MARQUES, 2006, p. 38) 

 A produção mais complexa de Mario Osorio Marques foi o Lexicon 

Philosophicum, obra em latim constituída de verbetes em três volumes, com 1200 

páginas. Refere-se a um compêndio de filosofia com abordagens teóricas à luz do 

pensamento franciscano, “o qual permanece inédito, podendo os originais serem 

encontrados na biblioteca da família.” (MARQUES, 2006, p. 37) 

 Entre os 23 e 25 anos de idade, ainda durante o período de estudo no curso 

de Teologia, nos anos de 1948 a 1950, ele escreveu Nossas Forças, texto de 160 

páginas em que o autor descreve sua autoformação e engajamento no estilo de vida 

capuchinho, publicado pela Editora Unijuí em 2003, após seu falecimento. Para a 

professora Fátima Lopes (2009, p. 47), 

A importância desse livro está em que “Nossas Forças” é uma obra de 

reflexão que retrata a autoformação e a vivência como religioso de Frei 

Matias enquanto seminarista engajado no modo de vida do 

franciscanismo capuchinho. O livro era dedicado aos futuros 

sacerdotes. Hoje podemos entender a obra como uma diretriz de vida 

do próprio autor, pois o livro destaca valores e ideais que 

fundamentaram a formação de sua personalidade. Nesta obra ele 

testemunha o presente e projeta o futuro. Ensina a conhecer o homem 

e a formar o jovem, assim como empregar nossas forças na conquista 

de um ideal. Para o autor, o conhecimento próprio é a condição 

primeira de todo progresso. Esta obra orienta para vencer os 

obstáculos da insinceridade, indolência e a desconfiança de nós 

mesmos. Destaca também como um importante valor a humildade. 

Para Frei Matias a humildade é a verdade. 



 
 

 Com 27 anos de idade, o sacerdote Mario Osorio Marques chegou, em 29 de 

janeiro de 1952, na cidade de Ijuí, para atuar como religioso e educador no convento 

e paróquia de São Geraldo e na Escola Normal Sagrado Coração de Jesus, além de 

tornar-se docente do Liceu Seminarístico, equivalente ao ensino médio. “No 

convento e seminário assumia o cargo de diretor dos estudantes. Na escola normal 

assumia as funções de capelão e de professor de algumas matérias na área dos 

chamados fundamentos da educação.” (MARQUES, 2006, p. 43). Em 1953, assumiu 

a direção do Ginásio Noturno Soares de Barros, cujo mantenedor era a Campanha 

Nacional de Educandários Gratuitos (CNEG) existente no Recife desde 1938, no 

qual permaneceu por doze anos. 

 Durante aqueles anos, Mario Osorio Marques teve vários envolvimentos 

acadêmicos e sociais tais como: Grêmio Ijuiense de Letras (GIL) – agremiação que 

congregava os intelectuais de Ijuí; Sociedade Ijuiense de Amparo aos Necessitados 

(SIAN) – associação que ele mesmo fundara para resolver o problema da 

mendicância e de menores abandonados; Instituto de Menores de Ijuí (IMI) – 

associação que tinha o objetivo de assistir aos menores carentes de sua cidade; 

Escola Normal Rural Assis Brasil (ENRAB) – de objetivos semelhantes, mas dirigido 

pelos capuchinhos; Centro de Estudos Pedagógicos Antônio Balbino (CEPAB) – 

entidade fundada para a campanha do então Ministro da Educação Antônio Balbino, 

do governo de Getúlio Vargas, cujo propósito consistia em “aproximar e congregar 

os professores e demais responsáveis pela educação, estimular, promover, debater 

e divulgar estudos de cultura geral, técnica pedagógica, estabelecer intercâmbios e 

defender os superiores interesses da educação.” (MARQUES, 2006, p. 46) 

 O engajamento em todas essas associações e o trabalho exercido em cada 

uma delas de acordo com suas respectivas demandas geraram fecundas 



 
 

experiências acadêmicas e sociais para Mario Osorio Marques. Criada a Faculdade 

denominada Sociedade Literária São Boaventura e mediante a então angariada 

experiência, Mario Osorio Marques foi solicitado a deflagrar o processo de 

autorização e reconhecimento, no Ministério de Educação, dos cursos de Filosofia e 

Pedagogia. Essa responsabilidade demandou muitas viagens ao Ministério de 

Educação (MEC) em Brasília, forçando-o a se ausentar de seu reduto de atuação 

sócio-acadêmica. 

Após visitas a centros de formação em Porto Alegre e Pelotas, em São 

Paulo e no Rio de Janeiro, para me inteirar dos requisitos legais e de 

experiências em andamento, redigi e encaminhei ao então Conselho 

Nacional de Educação o processo de autorização para o 

funcionamento de Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí. O 

ano de 1956 transcorreu em idas ao CNE [Conselho Nacional de 

Educação] para dar andamento ao processo, que foi aprovado, 

finalmente, em dezembro. Seguiam-se, então, as providências 

necessárias a que pudesse a Faculdade, realizado seu primeiro 

vestibular, dar, em tempo hábil, início a suas atividades de extensão, 

pesquisa e ensino. (MARQUES, 2006, p. 47-48) 

 

 Finalmente, em 16 de março do ano de 1957, em aula magna proferida pelo 

então Reitor da PUC/RS, o filósofo e educador Mario Osório Marques, depois de 

muito esforço e empenho, viu em atividade o início do primeiro ano letivo da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí (FAFI), uma de suas mais 

importantes contribuições institucionais para a educação brasileira, cujo objetivo é 

aqui reproduzido com as palavras do próprio Marques (2006, p. 49): 

Responder aos apelos da realidade local e regional ainda não 

contaminada pela desumanização dos grandes centros, mas já por ela 

ameaçada ante os avanços de uma modernização tecnicista. Fiel à 

doutrina e ao método específico do franciscanismo, cujos pensadores 



 
 

construíram uma Filosofia preocupada em não perder o contato com a 

vida, incapaz de esquecer o homem com seus problemas concretos e 

únicos e aliados à intuição e à simpatia, haveria a Fafi de abrir suas 

portas a todos, de falar ao povo na linguagem do povo, de ministrar 

cursos de extensão e cursos populares, além de fornecer aos 

estabelecimentos de ensino professores competentes e 

compreensivos das peculiaridades regionais, não permitindo o surto de 

desenvolvimento privado de sua alma. 

 

 No curso de Pedagogia ministrava as disciplinas de Sociologia Geral, 

Sociologia Especial e Sociologia da Educação. Para esses componentes 

curriculares, incluindo Filosofia Geral, produziu, entre os anos de 1957 e 1977, 

diversos textos em formato de apostila, os quais foram depositados no Museu 

Antropológico Diretor Pestana, no Rio Grande do Sul. 

 No curso de Orientação Educacional, iniciado em 1960, Mario Osorio 

Marques (2006) ministrava Psicologia Social, baseada nos processos de interação 

da estrutura e dinâmica das relações sociais; Filosofia da Cultura, que abordava 

relações entre natureza, cultura e pessoa, comunicação, consciência histórica, 

ideologia e cultura contemporânea, e no início dos anos de 1970 lecionou a 

disciplina de Lógica. 

 Como professor e assistente da FAFI e por força da obrigação Mario Osorio 

Marques se envolveu em outra série de agremiações acadêmicas como o 

Movimento Nacional da Juventude Universitária Católica (JUC) e o Movimento 

Estudantil Brasileiro (MEB), este último dirigido pela União Nacional dos Estudantes 

(UNE) e pela União Estadual dos Estudantes (UEE). 

 No final do ano de 1959 foi nomeado Diretor da FAFI, função que exerceu 

pelos dez anos seguintes. Durante esse período, novamente se envolveu em ações 



 
 

como a organização do Museu Antropológico Diretor Pestana (MADP) e o 

Movimento Comunitário de Base. 

 Outro importante engajamento de Mario Osorio Marques ocorreu no ano de 

1968, quando constituiu a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do 

Noroeste do Estado (FIDENE), presidindo-a nos três primeiros anos de existência, 

sem, contudo, desvencilhar-se da atividade docente na FAFI e na educação popular. 

Quatro anos mais tarde, em 1972, tomou posse como dirigente do Instituto de 

Educação Permanente, época em que também organizou e conduziu o Centro 

Regional de Educação Cooperativista, assessorando a presidência da Federação 

das Cooperativas de Trigo e Soja do Rio Grande do Sul (FECOTRIGO) e a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Entre os anos de 1978 a 1980, 

assumiu a vice-presidência da FIDENE, com o objetivo de “acompanhamento diário 

da dinâmica interna da instituição e à Coordenadoria dos Serviços à Região (CSR), 

órgão então criado para superintender os trabalhos da extensão universitária e da 

educação popular [...].” (MARQUES, 2006, p. 59) 

 Em 1985, a FAFI se transformou na Universidade de Ijuí (UNIJUÍ) e, no 

mesmo ano, foi criada a Editora Unijuí. Em ambos os projetos, a participação de 

Mario Osorio Marques foi preponderante. 

Mario Osorio com o olhar sempre aguçado para as demandas da 

região percebe que outro setor carente de profissionais formados para 

as reais necessidades da população regional era o setor da saúde. 

Elabora-se então um vasto programa de saúde comunitária: os 

debates nos núcleos de base, o treinamento dos trabalhadores 

primários da saúde e a FIDENE encaminha a implantação de cursos 

de enfermagem e nutrição, ambos para formar profissionais 

qualificados para a educação sanitária da população. (LOPES, 2009, 

p.184) 



 
 

 Além da Editora, Mario Osorio Marques ofereceu uma importante contribuição 

para a UNIJUÍ quanto ao processo de elaboração e redação do Programa de 

Mestrado em Educação nas Ciências, que uma vez autorizado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) “assumiu ele a 

coordenação responsabilizando-se pelas unidades temáticas de „Paradigmas do 

Conhecimento‟ e de „Dinâmicas da Aprendizagem e do Ensino‟.” (LOPES, 2009, p. 

197) 

 Tendo, portanto, voltado suas preocupações intelectuais mais intensamente 

para o fenômeno educacional, participando do debate de temas educativos em 

âmbito nacional acerca da reformulação do curso de Pedagogia e fomentando 

pesquisas sobre as relações que ocorrem em sala de aula envolvendo os saberes 

dos educadores com os saberes dos educandos, Mario Osorio Marques investiu 

esforços na produção escrita que resultou nas seguintes obras: Uma comunidade 

em busca de seu caminho (1972), em co-autoria com Argemiro Jabcob Brum; Trigo 

e Região, um estudo de caso (1972); Sociologia Geral (1974); Universidade 

Emergente, o ensino superior brasileiro em Ijuí (1984); Conhecimento e Educação 

(1988), e reedição como: Seberes e Valores em Interloculação na Educação (2005); 

Pedagogia a Ciência do Educador (1990); História Visual da Formação de Ijuí, Rio 

Grande do Sul (1990), em co-autoria com Lourdes Carvalho Grzybowski; A 

Formação do Profissional da Educação (1992); Conhecimento e Modernidade em 

Reconstrução (1993); A Aprendizagem na Mediação Social do Aprendido e da 

Docência (1995); Educação/Interlocução, Aprendizagem/Reconstrução de Saberes 

(1996); 4 Vidas, 4 Estilos, a Mesma Paixão (1996), em co-autoria com Sandra Mara 

Corazza, Daisy Barella da Silva e Volmir de Oliveira; Escrever é Preciso: o princípio 

da pesquisa (1997); Filosofia e Pedagogia na Universidade (1997); Uma 



 
 

Hermenêutica de Minhas Aprendizagens (1997); Educação: singularização de 

sujeitos numa mesma tradição cultural – uma leitura da obra de Tereza Verzeri 

(1998); A Escola no Computador: linguagens rearticuladas, educação outra (1999); 

Botar a Boca no Mundo: cidadania, política e ética (1999); Ijuí, uma cultura 

diversificada (2000); Educação, Saberes Distintos, Entendimento Compartilhado 

(2000); Educação nas Ciências: interlocução e complementaridade (2002); 

Educação na Família e na Escola: temas para reflexão e debate (2002) em co-

autoria com Julieta Ida Dallepiane; Imaginário e Memória (2003), obra póstuma; 

Francisco de Assis e a Educação Popular na UNIJUÍ (2003); Nossas Coisas e Nossa 

Gente (2004), em co-autoria com Argemiro Jabcob Brum, obra póstuma. 

 Além dessas obras, o autor Mario Osorio Marques produziu dezenas de 

artigos para periódicos12, capítulos de livros, trabalhos publicados em anais etc. 

Segundo seu currículo Lattes13, foram 51 artigos completos publicados em 

periódicos; 9 capítulos de livros; 66 trabalhos completos publicados em anais de 

congressos; 2 resumos publicados em anais de congressos; 20 trabalhos 

apostilados e 16 orientações de dissertação de mestrado.  

 Diante de seu esforço intelectual, oferecendo ao mundo acadêmico 

importantes obras de referência, o filósofo e educador Mario Osorio Marques 

                                                
12

 Alguns periódicos ou revistas especializadas para as quais Mario Marques publicou grande parte 

de seus textos foram: “‟Revista de Cultura Vozes‟, revista do CRUB, da AEC, do INEP, Educação 

Brasileira, do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, Revista Educação e Sociedade do 

CEDES, La Piragua, Chile, Revista do Ensino-RS, Revista Changer les Rapports entre lês 

Intelectuales et les Praticiens de La Cooperation Internationale pour la Democratie, França e Aportes, 

Santa Fé de Bogotá.” (MARQUES, 2006, p. 69) 

13
 Endereço de acesso ao CV: http://lattes.cnpq.br/4896647849230204. Disponível em: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783529U4. Acesso em: 14 maio 2013 às 

12:43. 



 
 

recebeu a Menção Cooperativista do Sindicato e Organização das Cooperativas do 

Estado do Rio Grande do Sul (OCERGS), em 1984; recebeu também o prêmio 

Educação RS do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul 

(Sinpro/RS), no ano de 1999; e em cerimonial no dia 7 de dezembro de 2001, em 

Porto Alegre, foi premiado com a Medalha Sylvio Torres – Pesquisadores destaque 

2001, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul 

(FAPERGS). Os reconhecimentos e tributos a ele conferidos evidenciaram a 

importância e legado que Mario Osorio Marques teve para o cenário educacional. 

 Finalmente, 

o ano de 2006 marcou definitivamente o reconhecimento da obra de 

Mario Osorio Marques por órgãos da importância do INEP MEC e da 

UNESCO. Neste ano realizou-se o lançamento da Coleção Mario 

Osório Marques no dia 15 de setembro, no salão de atos da UNIJUÍ. A 

apresentação da coleção foi feita pelo professor Dr. Célio da Cunha, 

professor adjunto da Faculdade de Educação da Universidade de 

Brasília (FE/UNB). (LOPES, 2009, p.199) 

 

 Mario Osorio Marques faleceu na cidade de Ijuí em 14 de dezembro de 2002, 

com 77 anos de idade. 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 2 – AS CATEGORIAS TEÓRICAS NA OBRA DE MARIO 

OSORIO MARQUES 

 

Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de 

gigantes. O que é estar sobre os ombros dos gigantes? ...é 

usar os referencias de outrem, a fim de lermos outros objetos 

que eles não leram. 

Wilson Horvath 

 

 O objetivo deste segundo capítulo é apresentar as categorias teóricas que 

embasaram e alicerçaram o pensamento filosófico-educacional de Mario Osorio 

Marques, notadamente as que se apresentam em: Conhecimento e educação; 

Conhecimento e modernidade em reconstrução; Pedagogia, a ciência do educador; 

Aprendizagem na mediação social do aprendido e da docência; e 

Educação/interlocução, aprendizagem/reconstrução de saberes.  

 Categorias “são as regras fundamentais, os modos generalíssimos, as noções 

de base que, para Aristóteles, estruturam a linguagem, o pensamento, a própria 

realidade.” (NICOLA, 2005, p. 99). Abbagnano (2007) diz que as categorias são as 

formas de como se predica os seres das coisas nas proposições. Nesta monografia, 

portanto, as categorias ou fundamentos teóricos, são a plataforma sobre a qual a 

filosofia marquesiana aparece como fruição de um pensamento rigoroso, provocativo 

e reflexivo de análise do fenômeno educativo, em que Mario Osorio Marques, 

protagonista, lança-se no esforço de oferecer uma contribuição filosófica ao campo 

da educação, para seu tempo e para as gerações futuras. 



 
 

 Como intelectual, Mario Osorio Marques não se furtou à responsabilidade que 

lhe “pesava” de oferecer à educação brasileira sua maneira de concebê-la, o que 

não se restringiu ao campo das conceituações teóricas, mas também transitou pelo 

sentido prático tão necessário ao exercício de educar. 

 Não são poucos os teóricos que se lançam no esforço de produzir uma 

reflexão aprofundada a respeito da educação. Entretanto, a elaboração de 

categorias como plataforma sobre a qual é construído o raciocínio lógico, original, 

científico ou filosófico, e que sirva de referencial para outras produções bibliográficas 

não é uma tarefa abraçada e desenvolvida pelo mesmo contingente de 

pesquisadores. Mario Osorio Marques, por sua vez, ousou se tornar um referencial 

teórico na medida em que ultrassou as fronteiras primárias de uma revisão 

bibliográfica para cunhar teses e fundamentos teóricos relacionados ao campo da 

educação. 

 Mario Osorio Marques, sendo filósofo, buscou compreender o fenômeno 

educacional pra além das aparências postas até então pelo sistema vigente de sua 

época, que ainda privilegiava as práticas correspondentes à concepção pedagógica 

tradicional14. Fruto de uma inquietação, pois para Mario Osorio Marques (1988, p. 7) 

“os educadores brasileiros sentem-se angustiados face à crise dos fundamentos do 

saber na dissolução das antigas certezas”, o desafio do autor pesquisado era 

provocar transformações significativas e estruturais que saíssem de sobre a mesa 

do discurso e da burocracia, já que 

                                                
14

 A concepção pedagógica tradicional é aquela marcada pelo docentrismo, isto é, o professor é o 

centro do processo ensino-aprendizagem e o educando é um mero receptor de informações que não 

o estimulam a fazer relações e construir seu próprio conhecimento. 



 
 

os debates sobre a educação permanecem adstritos ao diagnóstico 

dos problemas, ao oferecimento de recomendações sobre questões 

fundamentalmente administrativas, ou à análise de experiências 

episódicas, denominadas alternativas por seu caráter setorial e 

limitado por condições muito peculiares, à guisa de experimentos. 

(MARQUES, 1988, p. 7) 

 

 Provavelmente, Mario Osorio Marques desejava sair da inércia própria do 

discurso que não gerava frutos concretos para ações que propiciassem o avanço da 

educação. Para ele, a mera elucidação ou constatação diagnóstica dos problemas 

alusivos à educação era insuficiente para alavancar soluções eficientes e tratadoras 

das deficiências. Daí o motivo da elaboração das categorias teóricas que, embora 

estejam no campo conceitual, apontam para uma melhor compreensão da realidade 

em que se dá a formação sistematizada bem como para uma prática pedagógica 

contextualizada. 

 

 

2.1 O Conhecimento: objeto do processo educativo 

 

 Em sua obra acadêmica Conhecimento e educação15, Mario Osorio Marques 

explicita o que se tornaria a primeira categoria teórica de seu pensamento, o 

conhecimento. 

                                                
15

 Publicada em 1988 pela editora UNIJUÍ e reeditada como Seberes e Valores em Interloculação na 

Educação (2005), pela mesma editora. 



 
 

 O termo conhecimento vem do vocábulo grego ginoskein que significa decidir, 

determinar, decretar; e do latim cognoscere que significa procurar saber ou 

conhecer, que aponta tanto para o objeto conhecido quanto para o próprio ato de 

conhecer, ou seja, uma ação que tem por efeito apresentar um objeto aos sentidos 

ou à inteligência; apreensão cognitiva de um campo empírico com o objetivo de 

controlá-lo para utilizá-lo; ou, uma técnica para aferir um determinado objeto, 

conforme afirmou Abbagnano (2007, p. 205): 

O conhecimento é um procedimento de aferição ou a participação 

possível em tal procedimento. 

Como procedimento de aferição, qualquer operação cognitiva visa a 

um objeto e tende a instaurar com ele uma relação da qual venha a 

emergir uma característica efetiva deste. 

 

 Na filosofia ocidental, o conhecimento racional foi um tema presente desde 

seu surgimento na Grécia Antiga do século VII a.C. com o filósofo grego Tales de 

Mileto (620-540 a.C.) e permeou todos os períodos da história da filosofia ocidental. 

Grande parte dos filósofos, em suas respectivas épocas, debruçou-se sobre o 

assunto e desenvolveu conceitos que firmaram importantes doutrinas para os 

sistemas filosóficos existentes. 

 No período pré-socrático, também conhecido como cosmológico16 (séc. VII-VI 

a.C.), o grego Heráclito de Éfeso (540-475 a.C.), filósofo do devir17, considerado um 

dos principais pensadores da época, concebia o conhecimento a partir do panta 
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 Termo composto de duas expressões gregas: cosmo que significa “mundo ordenado ou 

organizado” e logia que significa “pensamento ou discurso racional”. Esse termo resume a concepção 

de mundo do período pré-socrático na história grega ao superar o antigo paradigma da cosmogonia 

presente no período homérico. 

17
 Trata-se do vir a ser que se realiza pela permanente passagem de um contrário a outro, ou seja, a 

contradição e o antagonismo entre os objetos opostos em recíproca e infinita alternância. 



 
 

rhei18, fluxo contínuo, isto é, todas as coisas estão numa condição constante de 

conflito, mudança e renovação, visto que nada é permanente, pois a realidade é um 

movimento sempre na direção do seu oposto, que se transforma mútua e 

incessantemente gerando a harmonia subjacente nos contrários19. Stephen Law 

(2011, p. 238), em sua obra de filosofia, ao refletir sobre o conhecimento no 

pensamento heraclitiano, afirmou que: 

Heráclito enfatizou o conflito como a força que impele o processo de 

vir-a-ser, mas ao mesmo tempo, sob essa luta constante, há unidade 

no logos. A ideia de Heráclito parece ser que a luta que caracteriza a 

realidade é unificada numa harmonia cósmica racional, que pode ser 

apreendida pela razão humana e pelo debate lógico. 

 

 Portanto, da ideia de movimento e de conflito depreende o conhecimento, 

sendo aquela, segundo Heráclito, a única forma de, pelo logos20, que a tudo 

governa, se chegar à harmonia que de novo se encontra emaranhada na guerra 

entre os opostos. 

 Em oposição a esse pensamento, o também grego Parmênides de Eleia (515-

445 a.C.), fundador da Escola Eleática, fez um esforço para demonstrar que a 

mudança é impossível e que a realidade é homogênea, singular e indivisível. 

Afirmava que só é possível pensar sobre o que continua idêntico a si mesmo, pois o 

                                                

18
 Expressão grega que significa: tudo flui, síntese da doutrina heraclitiana que dá a noção de que 

tudo é móvel, transitório e fugaz. Para ilustrar essa afirmação, Heráclito utilizava a seguinte 

metáfora: “Não é possível banhar-se duas vezes no mesmo rio.” 

19
 Os contrários referem-se a frio e calor, noite e dia, vida e morte etc. 

20
 Conforme afirma Nicola (2005, p. 19), “o termo logos é talvez o mais importante de todo o 

vocabulário filosófico, mas não pode ser traduzido facilmente porque contém uma pluralidade de 

significados ligados entre si: palavra, enunciado, definição, discurso, explicação, cálculo, medida, 

avaliação, razão, causa, pensamento, necessidade, e outros mais.” 



 
 

pensamento é incapaz de conceber entes que são e não são ao mesmo tempo, ou 

seja, contraditórios a si mesmos: “Vir a ser e deixar de ser são ilusórios, a mudança 

é ilusória: tudo é uno, indivisível, imutável e eterno”, concluiu Parmênides em seu 

poema Sobre a Natureza21. 

 O filósofo britânico da contemporaneidade, Bertrand Russell (1872-1970), em 

sua obra História da filosofia ocidental, afirmou que Parmênides “considerava os 

sentidos como enganadores e condenava, como mera ilusão, a multidão de coisas 

sensíveis. O único ser verdadeiro é o “Único”, que é infinito e indivisível. Não é, 

como em Heráclito, uma união de opostos, já que não há opostos”. (RUSSELL, 

1969, p. 56). Portanto, conhecimento, para o filósofo grego Parmênides, é atingir o 

idêntico, o imutável e apreender as coisas em sua identidade permanente. 

 Nesse primeiro período da história da filosofia o embate teórico entre 

Heráclito e Parmênides acerca do que é o conhecimento e como o mesmo se dá foi 

profícuo para o entendimento desse campo filosófico e importante para a ampliação 

de sua fundamentação quanto à discussão acerca do mesmo assunto por parte de 

outros pensadores nos séculos posteriores. 

 No período socrático (séc. V-IV a.C.), conhecido como período clássico e de 

apogeu da filosofia grega, o conhecimento também foi objeto de reflexão dos 

filósofos daquela época. 

 Sócrates (470-399 a.C.), grego de Atenas, considerado o patrono da filosofia 

ocidental, deixou uma importante contribuição ao pensar sobre o conhecimento não 
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 Texto épico dividido em três partes do qual se tem apenas alguns fragmentos que descrevem a 

jornada de um homem que saiu ao encontro de uma deusa para receber a revelação sobre a 

natureza da realidade. 



 
 

ligado às questões da natureza, como fizeram os filósofos da época pré-socrática, 

mas  associado aos interesses do ser humano. Daí o novo paradigma denominado 

antropológico22 ser o viés preponderante para a filosofia a partir de então. Em 

Sócrates “conhecer é começar a examinar as contradições das aparências e das 

opiniões para poder abandoná-las e passar da aparência à essência, da opinião ao 

conceito.” (CHAUI, 2010, p. 138). 

 No esforço racional para alcançar o conhecimento como resultado da 

apreensão da essência e do conceito das coisas, ideias e valores, Sócrates se 

utilizava da ironia23, ou seja, por meio de indagações, fingindo não saber as 

respostas, pretendia que seus interlocutores concluíssem que suas certezas eram 

frágeis e duvidosas, não passando de meras opiniões sem fundamento lógico. Ao 

reconhecerem sua ignorância, isto é, que não sabiam a definição, a verdade 

(essência e conceito) de uma ideia, coisa ou valor que antes achavam saber, esse 

trabalho do pensamento trazia à luz o conhecimento, atividade denominada 

maiêutica24. 

 Do ponto de vista socrático, o conhecimento é um elemento intrínseco a todo 

ser humano. O esforço de se chegar ao conhecimento é uma ação para dentro, 

intimista, veiculada pela humildade do reconhecimento da própria ignorância. 
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 Do termo grego antropos que significa “homem” no sentido genérico. Trata-se de uma concepção 

que privilegia as questões humanas como ética, política, cidadania, felicidade etc. 

23
 Do grego eironeia que significa dissimulação. Foi um recurso argumentativo utilizado por Sócrates 

como a primeira etapa de seu método filosófico para apreensão da verdade. 

24
 Termo grego que significa arte do parto e indica o método de investigação socrática. Em um de 

seus diálogos – Teeteto –, “Platão mostra Sócrates definindo sua tarefa filosófica por analogia à de 

uma parteira, sendo que, ao invés de dar à luz crianças, o filósofo dá à luz ideias.” (JAPIASSÚ; 

MARCONDES, 2006, p. 175) 



 
 

Somente pela alienação em relação ao objeto é possível trazer ao nível do manifesto 

o conhecimento latente. 

 Ainda no período socrático, outro importante filósofo grego foi Platão (427-347 

a.C.), que desenvolveu de forma sistematizada uma teoria epistemológica para 

explicar a origem do conhecimento.  

Platão usava a palavra episteme (conhecimento) em contraste com 

doxa (opinião). A opinião estaria baseada sobre a percepção dos 

sentidos, ao passo que o conhecimento estaria alicerçado sobre a 

razão, a intuição e o misticismo. O conhecimento consistiria na certeza 

da genuinidade de alguma coisa. A opinião consistiria na incerteza, 

estando sempre em fluxo. (CHAMPLIN; BENTES, 1995, p. 856) 

 

 Na filosofia platônica, a alma, uma entidade eterna, pertencente ao mundo 

dos universais ou ideias, tinha a plenitude do conhecimento, porém, ao se encarnar, 

esse conhecimento foi comprometido, ficando no esquecimento. Para ele, o 

conhecimento envolve reminiscência, isto é, relembrança ou recordação, na medida 

em que o sujeito se relaciona com as circunstâncias no mundo sensível, o mundo de 

cópias imperfeitas. Partindo desse pressuposto, o conhecimento não é aprendido, 

adquirido, nem construído, antes é provocado a que saia de dentro do próprio sujeito 

como algo que nele sempre esteve presente, pronto e acabado. 

 Platão foi um idealista quanto à compreensão acerca do conhecimento. 

Diferentemente de como é concebido na atualidade, o conhecimento era visto como 

um elemento metafísico, já que advinha desde sempre de uma dimensão além do 

físico. O esforço humano não era deslocado para construção do conhecimento, 

antes, para as experiências a partir dos sentidos que, ao capturarem os dados, 

remetem à razão aquilo que é previamente sabido no mundo das formas. 



 
 

 O conceito de conhecimento e como ele é apreendido em Sócrates e Platão 

foi uma referência por muitos séculos na história da filosofia e influenciou o 

raciocínio de muitos pensadores que elaboraram suas doutrinas do ponto de partida 

dos filósofos clássicos. 

 Aristóteles (384-322 a.C.), filósofo grego de Estagira, Macedônia, e discípulo 

na Academia de Platão por aproximadamente 20 anos, concebeu o conhecimento 

por um viés ou ponto de partida diferente de seu mentor ao rejeitar a concepção de 

que os variados campos de questionamento humano poderiam ser classificados a 

partir de algum princípio filosófico universal.  

 Abbagnano (2007) argumenta que, para Aristóteles, há pelo menos dois tipos 

de conhecimento: o sensível, isto é, aquele idêntico ao objeto; e o conhecimento 

inteligível, que se refere à própria forma inteligível do objeto. 

 Já na interpretação de Champlin e Bentes (1995, p. 857), “segundo ele 

[Aristóteles] o conhecimento seria científico, e seria adquirido através dos sentidos. 

O conhecimento é a completa descrição de qualquer coisa, em todas as porções, 

funções, características etc.” 

 Distanciando-se do idealismo platônico, Aristóteles insistiu na ideia de que o 

conceito não se separa dos objetos; ele só existe na realidade, nos indivíduos 

concretos: “para Aristóteles, a causa se reduz à essência, à forma, à realização do 

fim, pois é a busca da causa que define a verdadeira ciência. Ele enumera as quatro 

causas: material, formal, eficiente e final.” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p. 41) 

 O conhecimento, na concepção aristotélica, se dá na medida do entendimento 

exato das causas que subjazem ao objeto. A essência, indissociável dos entes, é o 



 
 

alvo da apreensão pelo sujeito que, pela via experiencial que ele mesmo desenvolve 

na apreensão da realidade, corrobora para a geração do conhecimento. 

 O período medieval que perdurou por aproximadamente mil anos, foi também 

uma época histórica do pensamento filosófico em que o conhecimento tornou-se 

matéria de reflexão para os principais filósofos que viveram naquele tempo. A 

religião era a “lente” predominante por meio da qual se lia a realidade da época, 

fortalecendo com isso a teologia como um saber necessário. 

 Santo Agostinho (354-430), filósofo africano nascido na Argélia, proeminente 

representante da patrística25 e um dos principais teólogos da igreja cristã, construiu 

seu raciocínio a partir do pressuposto da fé. “Sua filosofia tem como preocupação 

central a relação entre fé e a razão, mostrando que sem a fé a razão é incapaz de 

promover a salvação do homem e de trazer-lhe felicidade.” (JAPIASSÚ; 

MARCONDES, 2006, p. 5). Para o Bispo de Hipona, o conhecimento era dado pela 

mente divina por revelação. A máxima agostiniana, é necessário crer para então 

compreender, inspirada num trecho da Bíblia Sagrada, reforçou a submissão da 

filosofia à doutrina cristã e à teologia, de modo que, sem o relacionamento com o 

Deus cristão baseado na fé, seria improvável que o homem pudesse ter o 

conhecimento. 
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 Trata-se da filosofia dos Padres da Igreja predominantemente apologética em defesa da doutrina, 

contra as heresias e o paganismo. “A patrística surge quando o cristianismo se difunde e consolida 

como religião de importância social e política, e a igreja se firma como instituição, formulando-se 

então a base filosófica da doutrina cristã.” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p. 213). Segundo 

Abbagnano (2007), a Patrística se divide em três períodos: o primeiro (séc. II-III) tem como foco a 

defesa do cristianismo; o segundo (séc. III-IV) se caracteriza pela constituição das doutrinas do credo 

cristão; e o terceiro (séc. V-VIII) tem como foco a reelaboração e sistematização dos dogmas já 

formulados. 



 
 

 Segundo Abbagnano (2007, p. 207), “Agostinho afirma que todo 

conhecimento deriva, ao mesmo tempo, do cognoscente e do conhecido, pondo no 

mesmo plano o objeto conhecido e o sujeito cognoscente como condição do 

conhecimento.” 

 O conhecimento é, portanto, uma relação estreita entre sujeito e realidade a 

ser conhecida. Um não prescinde do outro, nem se sobrepõe, pois é exatamente na 

interação dos níveis de importância entre ambos que é possível extrair o 

conhecimento. 

 Em decorrência da patrística, surgiu, ainda no medievalismo, a escolástica26, 

cujo principal representante foi Santo Tomás de Aquino (1225-1274), nascido na 

Itália, pertencente à Ordem dos Dominicanos e canonizado em 1323 pelo Papa João 

XII. Segundo Aquino o conhecimento verdadeiro seria adequação da inteligência à 

coisa. 

Tomás de Aquino, embora sancionando explicitamente o princípio de 

que todo conhecimento ocorre da coisa conhecida e do objeto 

cognoscente, afirma que “o objeto conhecido está no cognoscente 

segundo a natureza do próprio cognoscente”; e assim no conhecer o 
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 Significa filosofia da escola. “Designa os ensinamentos de filosofia e teologia ministrados nas 

escolas eclesiásticas e universidades na Europa durante o período medieval, sobretudo entre os 

séculos IX e XVII. A escolástica caracteriza-se principalmente pela tentativa de conciliar os dogmas 

da fé cristã e as verdades reveladas nas Sagradas Escrituras com as doutrinas filosóficas clássicas 

[...]. O período áureo da escolástica corresponde ao da influência de Aristóteles, cujas obras foram 

traduzidas para o latim em torno dos séculos XII-XIII, bem como às interpretações da filosofia 

aristotélica trazidas para o Ocidente pelos filósofos árabes e judeus. O aristotelismo forneceu assim a 

base de grandes sistemas da filosofia cristã como a de Tomás de Aquino. O período final da 

escolástica se deu nos séculos XIV-XVII, sendo marcado pelo conflito entre diferentes correntes de 

pensamento e interpretação doutrinais, e pelas novas descobertas científicas. A Reforma Protestante 

e o humanismo renascentista fizeram com que a escolástica, que representava a tradição atacada, 

entrasse em crise.” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p. 90) 



 
 

peso do sujeito vem contrabalançar o peso do objeto. (ABBAGNANO, 

2007, p. 207). 

 

 Diferentemente de Agostinho, Tomás de Aquino privilegia o sujeito frente ao 

objeto, no que se trata do conhecimento. Para este último, a realidade não se 

equipara a quem conhece, antes, mantém-se ligeiramente inferior, forçando o sujeito 

a fazer um esforço para “descer” até o objeto e assim revelar o conhecimento.  

 Na modernidade, na qual se estabelecem rupturas com o pensamento 

medieval instruído pela religião, alguns filósofos desenvolveram sistemas de 

pensamento sobre o conhecimento. O principal embate teórico foi entre racionalismo 

e empirismo. 

 O racionalismo é uma doutrina que aponta a razão como fundamento de todo 

conhecimento possível. É uma concepção filosófica em que as estruturas do 

pensamento são inatas, portanto, o conhecimento é justificado puramente pelo 

intelecto.  

 Em René Descartes (1596-1650), filósofo francês e matemático, “as ideias 

inatas têm um papel fundamental em sua teoria do conhecimento, constituindo a 

base da certeza e da possibilidade do conhecimento, dado o seu caráter imediato e 

evidente [...].” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p. 145) 

 O empirismo por sua vez, no entendimento dos pensadores, o inglês John 

Locke (1632-1704) e o escocês David Hume (1711-1776), é uma doutrina em que o 

conhecimento decorre, direta ou indiretamente, da experiência sensível.  

O empirismo [...] demonstra que não há outra fonte do conhecimento 

senão a experiência e a sensação. As ideias só nascem de um 

enfraquecimento da sensação, e não podem ser inatas [...]. Nada se 



 
 

encontra no espírito que não tenha, antes, estado nos sentidos. 

(JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p. 84) 

 

 Immanuel Kant (1724-1804), filósofo alemão, “tenta resolver o debate: todos 

os nossos conhecimentos, diz ele, provêm da experiência, mas segundo quadros e 

formas a priori que são próprios de nosso espírito.” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 

2006, p. 84) 

 A filosofia ocidental, portanto, ao longo de sua história, produziu importantes 

reflexões, conceitos e definições acerca do conhecimento. Sua contribuição 

influenciou o campo da educação a tratar esse objeto em sua complexidade, 

dissecando-o como processo da prática educativa. Na atualidade, refletir sobre o 

tema conhecimento ainda é um esforço, sobretudo, filosófico que se faz necessário 

recorrer à produção acumulada desde a antiguidade da história ocidental, 

encontrando a partir dali subsídios teóricos que forneçam consistência para a 

elaboração de novas reflexões ou para a ampliação das elucubrações já 

engendradas até então. 

 As diversas teorias sobre o conhecimento, pensadas especialmente por 

filósofos e educadores, tentaram apontar filosófica e cientificamente as questões 

relacionadas à sua origem e justificação, bem como à forma de sua construção e 

apreensão pelo sujeito, material este que muito tem servido ao campo da educação 

e a suas finalidades. 

 

 

 



 
 

2.1.1 O conhecimento em Mario Osorio Marques 

 Mario Osorio Marques, ao falar sobre o conhecimento, o pensou como um 

fruto do processo educativo. Assim, afirmou: “Lida a educação, fundamentalmente, 

com o conhecimento, armadura interna e suporte da vida humana em sociedade 

qualificada justamente pelo grau do saber e da liberdade com que o homem produz 

e assume as condições de sua existência.” (MARQUES, 1988, p. 8) 

 Na sua visão, a educação tem o importante papel de produção do saber a 

partir das vivências prévias de todos os dias de cada pessoa.  

Fundamenta-se a produção do conhecimento na experiência 

antecedente do saber humano retomado através da educação, que 

por sua vez, só é válida na medida em que produz/veicula 

conhecimentos pertinentes às exigências postas pela vida em 

sociedade nas condições concretas em que é vivida. (MARQUES, 

1988, p. 8) 

 

 Isso significa que a educação ocupa-se não só da tarefa de engendramento 

do conhecimento, mas também de seu significado e contextualização para os 

sujeitos dessa educação, pois é na dinâmica da vida em coletividade, fomentada na 

multiplicidade de sociedades marcadas pela alteridade, que o conhecimento assume 

a categoria de cultura difundida pela socialização em cada geração que se forma. 

Por essa razão, segundo Mario Osorio Marques (1988, p. 9-10), 

[...] ver o conhecimento não só como totalidade, também como situado 

no mundo social-humano de que faz parte e como produzido por 

alteridades internas irredutíveis umas às outras e nunca subsumidas 

de todo no processo do conhecer significa colocar-se num nível teórico 

em que o concreto pensado abstrai de toda forma social determinada, 



 
 

nível necessário ao confronto das alteridades em suas específicas 

positividades. 

 

 A categoria conhecimento no pensamento filosófico-educacional de Mario 

Osorio Marques, não se refere àquilo que é produzido unilateralmente, isto é, por 

aquele cujo papel é de educador. Também não é dissociado das vivências e 

experiências dos educandos. O conhecimento só se constrói por sujeitos cujas 

alteridades são fundamentais e significativas para o fenômeno educativo. A 

diversidade de conhecimentos significativos só se torna possível quando o 

entendimento da importância do papel de cada ator do processo se descortina para 

os próprios sujeitos. 

 O conhecimento é produzido sempre como um processo histórico. Mario 

Osorio Marques (1988) argumenta que com frequência se encara o conhecimento 

como construção dos sujeitos na história das civilizações. É nas relações e 

experiências de todos os dias que os elementos, sentidos e objetos necessários 

para se elaborar o conhecimento ganham seus espaços e importância nessa 

permanente dinâmica de interação. 

 Nenhum conhecimento nasce apressado. O fator histórico intrínseco a ele 

exige que a prova do tempo seja vencida a fim de atestar esse caráter paciente e 

longânime do conhecimento. O aligeiramento que eventualmente se quer empregar 

na produção do conhecimento denuncia a face utilitarista que insistentemente a pós-

modernidade apregoa como principal, senão exclusivo propósito do conhecimento, 

isto é, ser útil no seu sentido mais pragmático. 

 Como processo histórico, vale ressaltar que o conhecimento não está 

desvinculado do contexto de vida do sujeito. Ser histórico implica considerar que 



 
 

todas as variáveis que cirandam a realidade influenciam e até participam 

objetivamente do exercício e esforço de elaboração do saber. Dados, informações, 

observações e coletas são cumulativos, elementos fundamentais de tudo que se 

caracteriza histórico, o que faz do conhecimento não um campo advindo do acaso 

ou fruto de uma aventura investigativa imediatista. 

 Como já foi apontado no início deste capítulo, o conhecimento vem 

atravessando os séculos como parte integrante do fenômeno educativo. Desde a 

antiguidade grega até a contemporaneidade os sujeitos e agentes da educação 

articulam-se no movimento histórico, ocupando-se com as investigações sobre os 

objetos que se lhes apresentam com o intuito de, a partir deles, obterem o 

conhecimento. Portanto, a história é o campo em que a educação trabalha para 

produzi-lo, apresenta-lo e disponibiliza-lo, seja como técnica, seja como a descrição 

de um objeto tal como ele se apresenta aos sentidos, seja como conceito extraído 

ou elaborado, o conhecimento sempre terá como marca o processo histórico de 

elaboração a que foi submetido o objeto e a realidade, fontes diretas desses 

saberes/conhecimentos. 

 O conhecimento como processo histórico também se constrói dialeticamente. 

Sujeito e objeto são os elementos imprescindíveis para que dessa relação frutifique 

o conhecimento. Nas palavras de Mario Osorio Marques (1988, p. 24), 

[...] o processo do conhecimento humano realiza-se numa unidade de 

contrários: o sujeito que conhece e o objeto conhecido. Unidade 

dialética, em que os dois polos não se reduzem um ao outro, mas se 

reclamam um do outro e se exigem em reciprocidade; negam-se e, ao 

negarem-se, constroem-se ambos como necessariamente correlatos, 

como positividades de outros em confronto. 

 



 
 

 O processo histórico no qual ocorre o conhecimento é dialético porque “o 

conhecimento do objeto é, ao mesmo tempo, autoconsciência transformadora do 

sujeito que, por outra parte, só conhece pelas transformações que o saber opera no 

real.” (MARQUES, 1988, p. 25). O filósofo Mario Osorio Marques considera que o 

conhecimento necessariamente é a síntese da dialética entre sujeito e objeto. Mas 

ele mesmo também reconhece que: 

A relação bipolar de sujeito e objeto perpassa, sempre com 

especificidades próprias a eles, outros pares antitéticos de conceitos, 

como pensamento e realidade, pensamento e ação, experiência e 

reflexão, teoria e prática, determinismo e liberdade, cultura e natureza, 

infra-estrutura e superestrutura, etc. Mas, sejam quais forem as formas 

assumidas por essas dualidades, faz-se necessário superá-las pela 

consciência dos contrários, irredutíveis um ao outro, mas só existentes 

no campo de forças que entre eles se estabelece, onde a potência do 

sujeito reage sobre as potencialidades do objeto como natureza 

inacabada. A história do objeto apoia-se na história do sujeito em 

recíproca interdependência, onde ambos existem como poder-ser e 

poder-ser diferentemente, indissociáveis do poder-fazer e poder-fazer 

diferentemente. (MARQUES, 1988, p. 24-25) 

 

 Com isso ele conclui que a diferenciação é o resultado da assemelhação 

como ato fundante do conhecimento, ou, em outras palavras, é da relação dos 

contrários – diferenciação – que decorre o saber, pois na relação dos opostos 

encontram-se semelhanças. 

 

 

 



 
 

2.2 A Pedagogia: saber do coletivo dos educadores 

 

 Nesta seção tomaremos o texto Pedagogia, a ciência do educador27, como 

ponto de partida para análise e reflexão sobre a pedagogia, segundo o referencial 

teórico de Mario Osorio Marques que nos propusemos a analisar. 

 A pedagogia não é um saber isolado dos demais conhecimentos. Ela transita 

pelo universo das ciências estabelecendo conexões e relações que subsidiam os 

educadores em sua tarefa educativa. Em Pedagogia, a ciência do educador, o autor 

assim descreveu a ciência da educação: 

Senhora de seu próprio chão, consciente de seu âmbito e de seus 

limites, necessita a Pedagogia estabelecer permanente comunicação 

com as demais ciências. Desde seu lugar hermenêutico e dialético-

crítico, levando ao debate suas próprias contribuições e suas 

interrogações, buscará na inter e intradisciplinaridade o confronto 

válido a superar os antagonismos em sua autoconstrução e na 

construção da unidade profunda das ciências, inseparável da 

universalização do saber. Em sua primeira e fundamental tarefa de 

vincular as práticas educativas a uma sólida conduta teórica, incumbe 

à pedagogia dar unidade e coerência, no que se refere aos processos 

da educação, a um discurso processual comum, em que se 

intercomuniquem as ciências empíricas e as bases racionais em que 

assentam, os elementos cognitivo-instrumentais e os elementos 

práticos, normativos, emancipatórios e estéticos da cultura [...]” 

(MARQUES, 1996, p. 84) 

 Além da descrição da finalidade da pedagogia, seu desafio frente aos demais 

saberes sistematizados e de seu papel na formação de educadores, Mario Osorio 
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 Obra publicada em 1996 pela editora UNIJUÍ, na qual Mario Osorio Marques aponta a pedagogia 

como a ciência do educador que busca a íntima relação entre teoria e prática. 



 
 

Marques (1996, p. 84-85) preocupou-se em apontar e justificar o objeto de 

investigação desse conhecimento, afirmando que 

tem a pedagogia seu objeto específico e tem seu próprio enfoque, 

articulador de seu eixo interno, na dialética entre o homem social e sua 

história e os grupos humanos determinados e situados em espaço e 

tempos concretos, vivendo momentos significativos daquela dialética, 

traduzidos nas consciências individuais como fundamento empírico-

existencial das relações intra-subjetivas de comunicação em muitas 

mãos, pelas quais constroem os sujeitos coletivos sua própria história. 

A partir daí poderá a reflexão pedagógica inserir-se dinamicamente e 

amparar-se no universo teórico mais amplo do saber, da história, das 

ciências e da filosofia, como universo de vivências, conceitos e valores 

que dão significado e coerência à trajetória humana, desde os planos 

mais abrangentes das coletividades amplas até os comportamentos de 

cada um a cada dia. 

 

 Como ciência, portanto, necessário lhe é um campo de estudo e pesquisa 

como um dos critérios fundantes, a pedagogia emerge de forma singular nessa 

característica ao apresentar um corpus dialético em que o homem e a sociedade 

mutuamente formam-se e são formados por meio das experiências interacionistas 

vividas todos os dias no meio ambiente em que estão inseridos e no qual interferem 

com suas ações intencionalizadas, ou mesmo com as desprovidas de propósitos. 

 Com muita frequência, a pedagogia é colocada em conflito com a prática. 

Para alguns, em razão da teorização por ela desempenhada, a ação prática fica 

relegada ao distanciamento nessa ciência. Todavia, como ocorre com a maioria das 

ciências, a pedagogia não exerceria seu papel como fomentadora da educação se 

não houvesse um caráter prático em sua constituição. Portanto, a elaboração de 

teorias não elimina a capacidade prática que ela possui em si mesma. 



 
 

 Mario Osorio Marques (1996, p. 87) aborda a questão da práxis da pedagogia 

apontando para o fato de que, enquanto ciência que possui uma intencionalidade 

específica, 

a Pedagogia não é apenas conhecimento da educação feita ou para a 

educação a fazer-se, mas conhecimento que se constrói audazmente 

ao fazer-se a educação e como diretriz, sempre provisória, para as 

decisões exigidas a cada passo e momento e no interior do próprio 

processo da educação. 

 

 Para o autor, as interfaces que envolvem teoria e prática são indicativos 

necessários para todas as ciências, todavia, para a ciência da educação, elas são a 

base que a constitui. As outras áreas do saber sistematizado atuam com realidades 

elaboradas teoricamente a partir do sujeito pronto, entretanto, a 

pedagogia/educação, elemento essencial do devir humano, não o antecede nem o 

vê como ser acabado. “Não há uma prática social anterior à da educação, mas é ela 

o próprio processo do auto-entendimento e autotransformação social do homem [...]” 

(MARQUES, 1996, p. 87). Ou seja, a teoria sobre o ser que se forma se faz no 

processo social da educação, ou na prática coletiva dos indivíduos que surgem das 

interfaces em que se fazem o que são. “A ciência da educação constitui-se na 

análise e reflexão do processo pedagógico enquanto explicitação das práticas 

educativas e das teorias que, em reciprocidade, constroem-se.” (MARQUES, 1996, 

p. 87) 

 A pedagogia, para Mario Osorio Marques, se consolida na articulação prática 

da educação em que o conhecimento desenvolvido pelos próprios indivíduos nas 

interações mútuas resulta no propósito desse processo que é a formação de sujeitos 

históricos. Nesse sentido, dispensa a pedagogia tanto as mediações quanto as 



 
 

referências a priori, pois ela mesma se encarrega de ser em si a mediação e a 

reflexão prática do fazer educativo dentro do cotidiano social de cada indivíduo. Por 

isso, 

Conceber a Pedagogia como ciência da educação é concebê-la não 

apenas no aspecto epistêmico de um sujeito que projeta seu mundo 

para realizá-lo. Trata-se, muito mais, de perceber o processo da 

educação hermeneuticamente presentificada no contexto sócio-cultural 

específico de sua atuação concreta e re-lançado para a superação de 

si mesmo no sentido radical da emancipação humana. (MARQUES, 

1996, p. 87) 

 

 Na concepção de Mario Osorio Marques a pedagogia, embora ciência, não 

deve ser entendida apenas como ferramenta especializada para treinamento 

técnico, mas um instrumento de capacitação para professores que contempla a 

realidade e conhecimentos prévios e os insere no programa de formação para 

educadores. 

 

2.2.1 A pedagogia da prática da linguagem e da prática em si 

 A prática pedagógica ocorre principalmente pelo instrumento da linguagem, 

vista esta como um caminho de emancipação e formação do sujeito. É nesse campo 

da comunicação que o movimento pedagógico se processa. A linguagem opera no 

fenômeno educativo com uma finalidade, conforme descreveu Mario Osorio Marques 

(1996, p. 102): 

Nessa função de interação social exercida pela linguagem [...] acentua 

o papel de intervenção educativa na ampliação das zonas de 

desenvolvimento potencial e na trajetória do pensamento socializado 



 
 

para o pensamento individual pelo domínio dos meios sociais do 

pensamento, ou seja, da linguagem e da experiência sócio-cultural. 

 

 Assim, a pedagogia torna evidente, pelo uso da linguagem, as demandas dos 

atores da educação, o que permite o caminho educativo de mútua compreensão 

entre educador e educando. A partir disso, surge necessariamente a submissão do 

próprio aspecto sócio-interacionista da educação às interfaces teóricas da 

pedagogia que Mario Osorio Marques classificará como nível hermenêutico da 

compreensão do sentido da práxis educativa inserida em determinado contexto 

sócio-cultural; o nível crítico-dialético do sentido radical da emancipação humana; e 

o nível praxiológico da racionalidade instrumental. 

 É principalmente pela linguagem que os indivíduos compreendem sua 

realidade e seu movimento histórico. Por ela ocorre a perspectiva de se estabelecer 

sentido para proporcionar uma educação emancipadora e desembocar em mudança 

e consequente libertação. Ainda pela comunicação ou linguagem há uma 

manifestação de criticidade quando do ato de pensar e refletir o processo de 

formação entre educador e educando. 

 Como já foi dito em tópicos anteriores quanto à predicação que a pedagogia 

possui, a saber, de prática voltada à própria prática, ou à prática em si, ela não 

decorre meramente da relação de causa e efeito de prévias questões no campo 

abstrato, nem também da consolidação de dados empíricos. Segundo Mario Osorio 

Marques (1996, p. 108-109), 

Ao se defrontarem educadores e educandos em uma situação 

concreta, ao se defrontarem, por exemplo, professores e alunos na 

sala de aula, confrontam-se, desde o início, expectativas 

diferenciadas, visões de mundo, concepções acerca dos papéis 



 
 

respectivos, práticas muito concretas enraizadas numa cultura, onde 

se intercruzam dialeticamente interpretações teóricas e experiências 

de vida. A Pedagogia inicia ao perceber o educador que não pode 

limitar-se à descobertas e à aplicação de teorias, mas que lhe cabe 

perceber os eventos da experiência e as exigências teóricas em cada 

situação concreta/determinada, de forma a, mediante o discurso 

coletivo engajado, poder levar a cabo suas tarefas, com conhecimento 

de causa e autonomia de movimentos. 

A pedagogia, no entanto, não pode reduzir-se mera leitura 

hermenêutica da prática, a uma reflexão e conscientização engajadas 

no processo educativo. Necessita ela assumir um caráter ativo, 

produtivamente atuante no sentido da renovação e transformação. [...] 

Para além do entendimento do processo educativo, a Pedagogia 

assume o trabalho consciente de organização e direção de um 

processo educacional coletivo, nos pressupostos básicos: a) da 

disciplina, pela qual o coletivo que se educa torna-se ele próprio na 

dinâmica do agir e do pensar próprios; b) das perspectivas de vida 

melhor, traduzidas nos planos do trabalho conjunto no coletivo. Com a 

ambição das metas deve combinar-se a dialética dos meios 

educativos, isto é, a dialética da organização prática do processo 

educacional coletivo e da experiência prática do controle de seus 

resultados. 

 

 O processo educativo em coletividade conduzido a partir da reflexão e 

atitudes do conjunto de professores e alunos constitui para a pedagogia um dos 

seus principais papéis, desenvolvido na medida em que submete às críticas suas 

estratégias que apontam para as conclusões da experiência do fazer educativo. 

 A pedagogia, por meio de ações organizadas, percorre seu caminho de 

formação e gerenciamento das conclusões e/ou resultados de acordo com a 

satisfação ou insatisfação do próprio processo educacional. Para Mario Osorio 

Marques (1996), a dialética do aperfeiçoamento mútuo da educação e da pedagogia 

resulta do coletivo e para o coletivo. “Planejamento e execução significam os 



 
 

objetivos políticos da educação traduzidos em práticas efetivas.” (MARQUES, 1996, 

p. 109). Por isso, é fundamental recorrer à união entre o direito de ser livre de cada 

sujeito e o esforço afetivo que se dá entre os pares em sociedade. Conforme Paulo 

Freire (1981, p. 78-79), “o educador já não é o que apenas educa, mas o que, 

enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, 

também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem 

juntos [...].” 

 Nessa concepção, o monopólio sobre a educação é quebrado, pois o 

professor não é mais detentor do conhecimento que transmite ao aluno ignorante 

que nada sabe, nada ensina e nada constrói. 

Toda Pedagogia necessita ser, hoje, uma Pedagogia dos oprimidos, 

para que todos os homens se coloquem em processo de libertação, 

processo intencionado pela formação cultural como força de oposição 

à dominação. Incumbem à Pedagogia, em sua condição de teoria da 

prática para a prática, tanto a leitura hermenêutica da experiência da 

situação educacional como diretriz para a ação educativa, como a 

determinação do sentido que a práxis emancipatória imprime às 

tarefas da educação. Mas o portador da ciência e o sujeito das 

práticas é sempre o homem, e é no próprio homem que se encontram 

as possibilidades de se humanizar. É, por isso, pela mediação dos 

sujeitos da educação que a pedagogia pode realizar-se como ciência 

submetida ao primado da prática em que os educadores/educandos 

exercem sua práxis. (MARQUES, 1996, p. 110) 

 

 A relação professor-aluno, em suas iniciativas de fomentação de saberes, 

necessita acontecer a partir da realidade conjunta em que os dois agentes interagem 

na sala de aula, para que se valide de fato a tarefa da pedagogia enquanto 

instrumento científico do pensamento e da prática educacional. Segundo Mario 

Osorio Marques (1996), os atores da educação são os produtores e ao mesmo 



 
 

tempo o alvo da prática e, prioritariamente, são também os que agem na situação 

real da formação educativa. 

 É assim que, em seu papel científico de balizar o pensamento e a prática 

educativa, a pedagogia elabora-se nas contrariedades empíricas, celebradas no dia-

a-dia da formação, com os valores possíveis de se obterem dessas experiências, a 

fim de orientá-las na permanência da linguagem libertadora e da comunicação 

verbal e prática no interior dos sujeitos pelo voluntário engajamento daqueles que se 

lançam como responsáveis ativos pela formação e construção dos sujeitos 

históricos. 

 A pedagogia, como saber do coletivo dos educadores, desenvolve uma ação 

não apenas de subsídio instrumental para o exercício formativo em sala de aula 

frente aos educandos, mas, sobretudo, de provisão de formação continuada, 

aperfeiçoamentos específicos da área do docente e mecanismos teóricos e práticos 

para a ampliação do repertório cultural e científico dos próprios educadores.  

 

  

2.3 A Aprendizagem: reconstrução do ser homem singularizado entre os 

homens 

 

 Nessa terceira categoria teórica de Mario Osorio Marques serão utilizadas 

como fundamento principal as obras Aprendizagem na mediação social do 



 
 

aprendido e da docência28 e Educação/interlocução, aprendizagem/reconstrução de 

saberes29. 

 A aprendizagem, enquanto processo de mudança contínua provocada pela 

apreensão de conteúdos e sentidos, junto com o conhecimento e a pedagogia, 

conclui a tríplice categoria teórica de Mario Osorio Marques proposta para análise 

nesta seção do trabalho. Ela aponta para outra importante janela de onde deriva 

mais um conjunto de reflexões sobre a educação e seu processo constante de 

formação do educando mediada pelos mestres imbuídos desse exercício em prol do 

sujeito histórico. 

 

2.3.1 As concepções de aprendizagem 

 Muitos são os caminhos da aprendizagem. Ao longo dos anos, variados 

teóricos pensaram a aprendizagem e desenvolveram teorias no intuito de oferecer 

explicações acerca de como se dá o processo de aprendizagem. Notadamente, a 

Pedagogia e a Psicologia, com seus respectivos representantes, foram as ciências 

aplicadas que mais avançaram no debate do assunto, oferecendo importantes 

contribuições para o entendimento desse fenômeno educativo. 

 Acerca das teorias da aprendizagem há duas principais concepções. A 

primeira – condicionamento – refere-se à aprendizagem como resultado do 

                                                
28

 Obra de Mario Osorio publicada em 1995, em Ijuí-RS, pela editora UNIJUÍ. Nela o autor se ocupa 

com a “conceituação ampla da aprendizagem entendida como reconstrução autotranscendente do ser 

homem singularizado entre os homens”, uma das categorias com a qual o autor pensa a educação. 

29
 Texto que se refere à tese de doutorado de Marques defendida junto ao Programa de Pós-

Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no ano de 1996. 



 
 

comportamento influenciado pelas condições do ambiente, ou seja, “aprendizagem é 

a conexão entre o estímulo e a resposta. Completada a aprendizagem, estímulo e 

resposta estão de tal modo unidos, que o aparecimento do estímulo evoca a 

resposta.” (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1999, p. 115). O comportamento, 

portanto, é assegurado pelo encadeamento de respostas. 

 No condicionamento encontra-se o behaviorismo30, cujos principais teóricos 

foram o psicólogo estadunidense John B. Watson (1878-1958) e o também 

psicólogo norte-americano Burrhus F. Skinner (1904-1990). Em síntese, a 

concepção behaviorista preocupa-se com a pesquisa das interações entre as ações 

do sujeito, isto é, suas respostas ao ambiente, que é o estímulo. 

 Outra importante noção de condicionamento é a gestalt31, teoria que estuda 

os processos psicológicos que envolvem a ilusão de ótica no instante em que o 

estímulo aos sentidos é capturado pelo indivíduo diferentemente do que se 

apresenta na realidade. São considerados precursores desse pensamento o físico e 

filósofo austríaco Ernst Mach (1838-1916) e o filósofo e psicólogo austríaco Christian 

Von Ehrenfels (1856-1932). 

 Ambas as teorias privilegiam o condicionamento de modo que o 

comportamento do sujeito que aprende é sempre motivado ou estimulado pelo 

ambiente no qual está inserido. A aprendizagem, nessas concepções, é aquela em 

                                                
30

 Do termo inglês behavior que significa comportamento. Essa doutrina ficou também conhecida 

como comportamentalismo, teoria comportamental, análise experimental do comportamento ou 

análise do comportamento. 

31
 Termo alemão que por aproximação significa forma ou configuração, contudo, esses termos não 

são utilizados na psicologia por não corresponderem à tradução exata. 



 
 

que o indivíduo é dependente das circunstâncias concretas estimulantes para que 

ocorra o conhecimento. 

 A segunda concepção – cognitivismo – refere-se ao “processo de relação do 

sujeito com o mundo externo e que tem consequências no plano da organização 

interna do conhecimento” (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1999, p. 115), assim, no 

cognitivismo a preocupação está no processo de compreensão, transformação, 

armazenamento e utilização das informações no plano da cognição. Para Cabral e 

Nick (2000, p. 27), essa categoria é 

[...] uma interpretação dos fatos da aprendizagem que, mais livremente 

do que outras teorias, postula os processos cerebrais como variáveis 

intervenientes, uma estrutura cognitiva para o que é aprendido e a 

aprendizagem como resultado de uma reestruturação do modo 

individual de perceber. Opõe-se, portanto, às teorias de estímulo 

resposta que enfatizam as respostas reforçadas e evitam o uso de 

construtos cognitivos centrais como conceitos explicativos. 

 

 Para os cognitivistas, a aprendizagem será sempre a ação de ordenação das 

informações e de integração do material à estrutura cognitiva. Portanto, a cognição é 

o elemento privilegiado dessa abordagem por ser o 

processo através do qual o mundo de significados tem origem. À 

medida que o ser se situa no mundo, estabelece relações de 

significação, isto é, atribui significados à realidade em que se encontra. 

Esses significados não são entidades estáticas, mas pontos de partida 

para a atribuição de outros significados. Tem origem, então, a 

estrutura cognitiva (os primeiros significados), constituindo-se nos 

pontos básicos de ancoragem dos quais derivam outros significados. 

(MOREIRA; MASINI, 1982, p. 3) 

 



 
 

 Um dos mais conhecidos autores, cuja teoria se encaixa na concepção 

cognitivista, foi o suíço Jean Piaget (1896-1980). Segundo Meier e Garcia (2011, p. 

78), 

Piaget, epistemólogo genético, ao estudar as características da lógica 

e do desenvolvimento do raciocínio de uma criança, percebeu que o 

sujeito em seu desenvolvimento passa por fases distintas, as quais 

denomina “estádios”. Segundo Piaget (1985) há quatro estádios bem 

definidos e com características próprias. A idade do sujeito em cada 

estádio pode variar, porém a sequência da construção dos “esquemas” 

mentais não varia. 

 

 Com as pesquisas de Piaget e a ideia de construção, surge o construtivismo, 

concepção na qual 

aprender é construir – a aprendizagem é entendida como construção 

de conhecimento. Prioridade no processo – os alunos são ativos; ao 

aprenderem, o que muda é que não importa apenas a quantidade de 

informação que ele possui, mas sua competência (ser, fazer, 

compreender, questionar, refletir), as possibilidades de continuar 

aprendendo. Aprender não é copiar ou reproduzir a realidade, mas 

elaborar uma representação pessoal sobre um conteúdo ou objeto da 

realidade. Não há aprendizagem sem conteúdos; os conhecimentos 

não são estáticos e permitem a construção de outros. (QUEIROZ, 

2011, p. 23) 

 

 Com o russo Lev S. Vygotsky (1896-1934) o cognitivismo avança ainda mais 

na noção de aprendizagem a partir da teoria sócio-interacionista. Nesse 

pressuposto, também conhecido como socioconstrutivismo do desenvolvimento do 

pensamento, Vygotsky compreende a apropriação dos instrumentos semióticos 

como resultado de uma importante tarefa dos atores da educação recebida da 

própria cultura, e que os leva diretamente para uma abordagem sociocultural dos 



 
 

processos de ensino-aprendizagem. Interpretando o autor russo acerca de sua 

noção da aprendizagem interacionista, o pedagogo Clermont Gauthier e o também 

pedagogo Maurice Tardif, ambos professores da Universidade Laval no Canadá, 

consideram que o pressuposto vygotskyano reforça a influência determinante do 

meio sobre o raciocínio que gera o aprendizado, de modo que o ensino de maneira 

alguma fica circunscrito a oferecer ao educando instrumentos sob um padrão dado 

do educador. Por isso, 

Se a escola representa um lugar privilegiado de transmissão da 

cultura, isso não implica de modo algum o recurso a uma pedagogia 

transmissiva. O papel do professor se aparenta bem mais ao de um 

guia, de um modelo, de um acompanhante. A aquisição de 

conhecimento é indissociável de um procedimento coletivo de 

elaboração e de negociação de sentido, e supõe a construção de 

significações socialmente compartilhadas, repousando sobre bases 

culturais comuns. Nessa perspectiva, a aprendizagem caminha ao 

lado da imersão da pessoa na cultura e não poderia, 

consequentemente, constituir uma trajetória puramente intelectual. 

Isso não minimiza o papel do discente, pois, para elaborar uma 

compreensão comum, é preciso compreender ao mesmo tempo o seu 

próprio pensamento e o pensamento dos outros, é preciso conseguir 

tomar como objeto de reflexão o próprio conteúdo do pensamento. No 

plano educativo, o socioconstrutivismo leva a dar um papel 

preponderante às interações sociais no processo de elaboração de 

novos saberes. Mas suas implicações pedagógicas ou didáticas não 

poderiam ser assimiladas, simplesmente, ao trabalho de equipe ou aos 

modelos de aprendizagem cooperativa. Por um lado, nem toda 

interação produz por si mesma novos saberes, de modo que não basta 

interagir ou compartilhar para aprender. Por outro lado, a dimensão 

social da aprendizagem não se reduz apenas às interações das 

pessoas. Ela remete também à ideia de que todo conhecimento é 

socialmente situado e não pode ser dissociado da cultura na qual ele 

se insere e das ferramentas às quais esta recorre. O 

socioconstrutivismo põe no centro da sua reflexão o papel 



 
 

determinante da cultura na formação do pensamento. A cultura não 

exerce apenas uma influência sobre os nossos conhecimentos, nossos 

valores, nossas representações do mundo; ela modela literalmente as 

nossas maneiras de pensar, pois o desenvolvimento mental resulta 

justamente do domínio das estruturas simbólicas que ela encarna. 

(GAUTHIER; TARDIF, 2010, p. 462-463) 

 

 Portanto, para Gauthier e Tardif (2010), o autor russo, em sua obra, ressalta a 

relevância dos processos de aprendizado ao afirmar que os mesmos estão 

intimamente relacionados ao desenvolvimento, desde a tenra idade, enquanto 

“aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções 

psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas.” (VYGOTSKY, 

1984, p. 101). Em concordância com o excerto vygotiskyano, comentou a doutora 

em Psicologia Educacional e professora da Universidade de São Paulo (USP), Marta 

K. de Oliveira (2013, p. 58): 

Existe um percurso de desenvolvimento, em parte definido pelo 

processo de maturação do organismo individual, pertencente à 

espécie humana, mas é o aprendizado que possibilita o despertar de 

processos internos de desenvolvimento que, não fosse o contato do 

indivíduo com certo ambiente cultural, não ocorreriam. 

 

 Em Vygotsky a concepção de aprendizado engloba sempre a 

interdependência dos sujeitos envolvidos no processo, isto é, aquele que aprende, o 

que ensina e as interações interpessoais. Nessa mesma linha de pensamento, 

afirma Cláudio Saiani (2003, p. 9): “a aprendizagem não prescinde de um outro [... 

nem do meio]. É, pois, uma relação de alteridade, pré-requisito para o trabalho 

educativo.” 



 
 

 Enquadra-se ainda na concepção cognitivista o entendimento de David 

Ausubel (1918-2008), psicólogo da educação estadunidense e teórico da 

aprendizagem significativa. Marco Antônio Moreira e Elcie F. Salzano Masini (1982, 

p. 2), interpretaram-no afirmando que  

a aprendizagem é um elemento que provém de uma comunicação com 

o mundo e se acumula sob a forma de uma riqueza de conteúdos 

cognitivos. É o processo de organização de informações e integração 

do material pela estrutura cognitiva. O indivíduo adquire, assim, um 

número crescente de novas ações como forma de inserção em seu 

meio. 

 

 Com os avanços dos estudos da psicologia sobre como a aprendizagem 

ocorre, a aprendizagem mecânica, aquela cujas informações não estabelecem 

interfaces concretas com os conceitos prévios na estrutura cognitiva, foi perdendo 

cada vez mais espaço para a aprendizagem significativa, já que esta, diferentemente 

da primeira, 

processa-se quando um novo conteúdo (ideias ou informações) 

relaciona-se com conceitos relevantes, claros e disponíveis na 

estrutura cognitiva, sendo assim assimilado por ela. Estes conceitos 

disponíveis são os pontos de ancoragem para a aprendizagem. [...] Os 

pontos de ancoragem são formados com a incorporação, à estrutura 

cognitiva, de elementos (informações ou ideias) relevantes para a 

aquisição de novos conhecimentos e com a organização destes, de 

forma a, progressivamente, generalizarem-se, formando conceitos. 

(BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1999, p. 118) 

 

 Portanto, a aprendizagem como objeto do processo educativo foi observada 

por diversos ângulos, a partir do olhar de cada teórico que se debruçou sobre ela 

numa atitude intencional de produzir concepções analíticas e explicativas acerca da 



 
 

prática da aprendizagem pelo educando e da mediação do educador, bem como 

pelo meio em que todos os atores do processo se inserem. 

 As teorias aqui apresentadas foram esboçadas com o propósito de oferecer 

uma visão panorâmica de suas complexidades e de preparar o caminho para um 

melhor entendimento e compreensão da exposição a seguir sobre a aprendizagem 

na ótica do educador Mario Osorio Marques. Este não parte de um ineditismo 

temático, mas arrazoa seu pensamento a partir da produção acumulada em que a 

aprendizagem, elemento maior do projeto educativo, é fator de condicionamento 

para os comportamentalistas e fator de elaboração para os cognitivistas. 

 

2.3.2 Mario Osorio Marques e a aprendizagem 

 Além da noção de aprendizagem em diversas concepções teóricas, há outra 

abordagem desse elemento do fenômeno educativo pensado pelo filósofo e 

educador Mario Osorio Marques em continuidade às suas reflexões e contribuições 

filosófico-educacionais. 

 Jamais em detrimento do que já foi ao longo dos anos pensado e produzido, 

Mario Osorio Marques (2000, p. 10) refletiu sobre a aprendizagem 

não como simples adaptação ao que existe, ou mero acréscimo de 

conhecimentos e habilidades, mas posta na ótica de concreta 

configuração, reconstrução autotranscendente, do ser homem 

singularizado entre os homens. Mais especificamente, busca-se refletir 

sobre as dimensões da docência em sala de aula, no âmbito da escola 

entendida como lugar social das aprendizagens intencionadas e 

sistemáticas, sendo evidente que esta forma de aprendizagem supõe 

e se refere à materialidade e concretude das aprendizagens que se 



 
 

estruturam nas vivências cotidianas dos específicos e diversificados 

lugares e tempos sociais, âmbitos linguísticos específicos em que 

vivem a atuam os seres humanos. 

 

 Um dos conceitos-chave da categoria aprendizagem de Mario Osorio 

Marques é a singularização do ser homem. Segundo ele, a aprendizagem que 

singulariza é 

uma percepção/modelação que tem como sujeito histórico o gênero 

humano, não como unidade indivisa e totalidade indistinta, nem como 

indivíduos isolados e autossuficientes, mas como agrupamentos 

desigualmente situados, sujeitos/atores coletivos organizados e 

singularizados em sua autonomia criativa. 

As aprendizagens só se efetivam se individuadas, mais propriamente, 

se singularizadas na constituição do sujeito que aprende. Centra-se, 

por isso, [...] na aprendizagem constitutiva do sujeito autônomo, 

criativo, atento às muitas possibilidades em aberto, sem fechar-se no 

isolamento narcísico ou no exclusivismo das posições obstinadas. 

(MARQUES, 2000, p. 12) 

 

 Para Mario Osorio Marques (2000), os sujeitos da aprendizagem se 

organizam e deflagram o processo da aprendizagem em coletividade, agrupamento 

e sociedade, porém, o fruto do movimento de todos é apreendido individualmente, já 

que cada indivíduo é um sujeito único com peculiaridades, interesses e 

potencialidades distintas uns dos outros que determinam o grau da aprendizagem de 

cada um. Sobre esse fato se constitui a individuação ou o homem singularizado na 

aprendizagem, conforme Mario Osorio Marques (2000, p. 15-16) declara: 

É constitutivo do ser humano o questionamento incessante em que o 

sujeito socioculturalmente individuado se faz sujeito para si, 

singularizado em sua autonomia de automodelação e na configuração 

de seu mundo pelo confronto com o mundo de seu tempo. [...] É 

processo vital, autoformativo do gênero humano e do sujeito 



 
 

individuado pela cultura e singularizado pela autoexpressividade que 

assim se configuram historicamente em reciprocidades, na autonomia 

do pensar e nas corresponsabilidades da ação. Na aprendizagem os 

sujeitos se constituem singulares ao se constituírem na genericidade 

humana, uma intersubjetividade alargada a toda a história da 

humanidade, esta, por sua vez, repositório e fonte das aprendizagens 

todas. [...] Ao se entrelaçarem os processos da socialização, da 

individuação e da singularização do sujeito, os homens aprendem uns 

dos outros, constituem-se em sujeitos sociais concretos da 

aprendizagem e adquirem, como pessoas, as competências que os 

tornam capazes de linguagem e ação para tomarem parte nos 

processos de entendimento compartilhado e neles afirmarem sua 

própria identidade. 

 

 Para Mario Osorio Marques (2000, p. 29), o fator orgânico também é 

instrumento de promoção da sigularização: 

No substrato básico de sua corporeidade o organismo humano se faz 

pessoa singularizada ao ser penetrado pelo conjunto dos sentidos 

sociais e culturais e neles estruturar-se de forma distinta e autônoma. 

A aprendizagem é esse entrelaçamento da personalidade de cada um 

e do mundo sociocultural. 

 

 Em Jurgen Habermas (1929-), filósofo e sociólogo alemão, há um 

pensamento sobre a individuação do sujeito do qual Mario Osorio Marques se serviu 

como mais um fundamento para sua reflexão do mesmo assunto: 

A individuação não é representada como a autorrealização de um 

sujeito autoativo na liberdade e na solidão, mas como um processo 

linguisticamente mediado da socialização e, ao mesmo tempo, da 

constituição de uma história de vida consciente de si mesma. A 

identidade de indivíduos socializados forma-se simultaneamente no 

meio do entendimento linguístico com outros e no meio do 

entendimento intra-subjetivo-histórico-vital consigo mesmo. A 



 
 

individualidade forma-se em condições de reconhecimento 

intersubjetivo e de autoentendimento mediado intersubjetivamente. 

(HABERMAS, 1990, p. 186-187) 

 

 Na aprendizagem, as vivências do cotidiano constituem situações empíricas 

que formam e reelaboram a identidade individual. “A autobiografia não é senão uma 

história das próprias aprendizagens, pela qual se estrutura a personalidade do 

sujeito que aprende.” (MARQUES, 2000, p. 30). Mas também considerou que “a 

aprendizagem enquanto ação comunicativa, constitui-se, assim, no meio através do 

qual se formam e se reconstroem a cultura, a sociedade e a singularização da 

personalidade.” (MARQUES, 2000, p. 31) 

 Se em todos os outros aspectos o homem é múltiplo, social e coletivo, na 

aprendizagem ele se individualiza, sai do todo e enaltece a parte que é ele mesmo; 

volta-se para o universo da solitude (embora não esteja só), e na compreensão de si 

mesmo individualizado aprende ainda que no meio de outros. 

 Do ser singularizado, Mario Osorio Marques elaborou outro conceito a que 

chamou de entre os homens. “O gênero humano se constitui em sociedade, onde os 

processos incessantes do mundo da vida se erigem em sistemas de pensamento, de 

ação e de aprendizagem.” (MARQUES, 2000, p. 26). O homem singularizado não 

prescinde do entre os homens. Nesse contexto, a aprendizagem acontece 

privilegiando o contingente que cerca o sujeito que aprende. Disse mais: 

Os processos de aprendizagem inserem-se inevitavelmente em 

comunidades comunicativas e públicas em que os homens aprendem 

uns dos outros e uns com os outros, da mesma maneira com os 

conhecimentos por que se orientam especificam-se à medida que se 

inserem em espaços públicos internos a cada diferençado campo do 

saber. Os imperativos sistêmicos, mais do que como exigências 



 
 

anônimas, necessitam ser percebidos na vivência social dos atores 

concretos, sujeitos singulares, envolvidos nas situações determinadas 

de sua práxis cotidiana. (MARQUES, 2000, p. 29) 

 

 O pensamento de Mario Osorio Marques está em acordo com o conceito de 

Habermas (1990, p. 100), pois este afirma que “sem a apropriação hermenêutica e 

sem o aprimoramento do saber cultural através de pessoas, não se formam nem se 

mantêm tradições.” E o filósofo alemão Habermas, insiste com o conceito de que o 

homem se faz entre os homens e que os homens se fazem com o homem. É assim 

que, 

O indivíduo e a sociedade constituem-se reciprocamente. Toda 

integração social de conjuntos de ação é simultaneamente um 

fenômeno de socialização/individuação para sujeitos capazes de ação 

e fala, os quais se formam no interior desse processo e, por seu turno, 

renovam e estabilizam a sociedade como totalidade das relações 

interpessoais legitimamente ordenadas [...]. Processos de formação e 

de socialização são processos de aprendizagem que dependem de 

pessoas. Não se pode confundi-los com os efeitos da aprendizagem, 

que são suprassubjetivos, manifestando-se na forma de inovações 

culturais e sociais e sedimentando-se em forças produtivas ou 

estruturas morais de consciência. (HABERMAS, 1990, p. 101-102) 

 

 Como imperativo para formação do indivíduo, a aprendizagem decorre de 

uma relação entre o anseio e a sapiência, o desejo e a inteligência, que se 

reelaboram ao edificarem seus propósitos e confirmam a singularidade do sujeito 

que aprende em sua dimensão social por meio do processo de apreensão do objeto. 

Para Mario Osorio Marques (2000, p. 39), “a aprendizagem, além de afiliação a um 

grupo de saber, de uma socialização que individualiza, posta na perspectiva ética de 



 
 

emancipação humana, necessita constituir-se em fator de automodelação, de 

singularização do sujeito que aprende.” 

 Alunos, professores e funcionários são os sujeitos coletivos organizados na 

instituição de ensino pela instância política gerida pelo Estado. Pelo também 

envolvimento da família e sociedade civil, esses atores, por meio de fatores sociais, 

pelo entendimento curricular e por ações orquestradas e prescritas em documentos 

políticos-pedagógicos normativos, elaboram as aprendizagens requeridas pela 

cidadania ativa e responsável. Assim, os conhecimentos produzidos nos diferentes 

espaços sociais obedecem, pela mediação escolar, a maneiras de organização e 

sistematização que só se imprimem num sistema formal de educação intencional. É 

dessa forma que Mario Osorio Marques (1996, p. 105) enxerga a aprendizagem: 

No sentido das aprendizagens em que se constitui o cidadão 

competente e responsável, é necessário ressaltar a relevância da 

pertença ao pequeno grupo espontâneo em sua capacidade de [...] 

liberação da palavra. A cooperação entre os membros do grupo requer 

entre eles uma circulação emocional [...] como pressuposto de base. 

Em seus grupos espontâneos os alunos, os professores, os 

funcionários da escola se fazem instituintes de seus sistemas de 

relações internas e externas e se inserem no campo do instituído, 

como resistência a ele e princípio de inovação. 

 

 A aprendizagem, na visão de Mario Osorio Marques, é um elemento entre os 

mais importantes de todo processo educativo. Por ele, o sujeito se singulariza para 

apropriar-se da construção a partir dos meios apresentados (símbolos, 

circunstâncias, pessoas), que ao mesmo tempo tornam-se fatores do conhecimento 

que se deseja. 



 
 

 O processo, todavia, apesar de singularizado, ocorre no coletivo, isto é, entre 

os homens, que é o espaço próprio da vivência do sujeito, sem o qual ele não se 

reconhece individuado em razão da marginalização que coloca a si mesmo frente à 

cultura na qual está inserido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 3 – IMPLICAÇÕES FILOSÓFICO-EDUCACIONAIS DO 

PENSAMENTO DE MARIO OSORIO MARQUES 

 

O homem não é, por natureza, o que é ou deseja ser; por isso 

necessita formar-se, ele mesmo, segundo as exigências de seu 

ser e de seu tempo, voltado para além do que decorre no dia-a-

dia da existência e no reino das motivações imediatas. 

Mario Osorio Marques 

 

 Este terceiro capítulo visa apresentar as contribuições das categorias teóricas 

de Mario Osorio Marques e seus respectivos limites. 

 O conhecimento, primeira categoria presente na obra de Mario Osorio 

Marques, é o produto da atividade educacional. Para ele, o esforço principal de 

educadores e educandos no exercício do fenômeno educativo é a produção de 

saberes pertinentes para a vida e necessários para a técnica, isto é, o saber fazer 

para o mundo do trabalho, mas também, e sobretudo, o saber para formação do 

humano com valores e princípios éticos que influenciem uma postura cotidiana 

cidadã, ativa e positiva. 

 Mario Osorio Marques se recusou a ver o conhecimento que não fosse 

partícipe da vivência de cada educando em relação com o educador, pois construir 

um conhecimento é sempre ter como ponto de partida o contexto vivencial de cada 

ator do processo educativo. 



 
 

 Não há quem seja preponderante em relação ao outro quando se trata da 

categoria conhecimento. A experiência é o único elemento que difere os agentes 

quanto aos seus papéis, não elegendo superiores e nem inferiores nessa relação 

pedagógica. 

 No que concerne ao conhecimento, Mario Osorio Marques se alinha com 

outro importante pensador da educação: Paulo Freire. Para este, o conhecimento a 

que se presta a educação não pode ser resultado da prática unilateral do professor 

que gera um aluno repetidor de informações. Esse tipo de relação se caracteriza 

pela narração, isto é, a dissertação de conteúdos pelo professor para o aluno. 

 Segundo Paulo Freire (1981, p. 65), numa educação narradora, “o educador 

aparece como seu indiscutível agente, como seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável 

é „encher‟ os educandos dos conteúdos de sua narração.” Nessa educação a 

informação não é significativa, logo, não se transforma em conhecimento, sendo 

inútil o esforço de quem insiste na mera transmissão da mesma. “A palavra, nestas 

dissertações, se esvazia da dimensão concreta que devia ter ou se transforma em 

palavra ôca, em verbosidade alienada e alienante. Daí que seja mais som que 

significação e, assim, melhor não dizê-la.” (FREIRE, 1981, p. 65) 

 Uma educação desenvolvida para reprodução se caracteriza pela “sonoridade 

da palavra e não sua força transformadora.” (FREIRE, 1981, p. 66). Sendo assim, a 

questão se resume no poder discursório do único agente nesse tipo de processo 

educativo que é deficitário e manipulador. Paulo Freire (1981, p. 66) diz ainda: 

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à 

memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração 

os transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo 

educador. Quanto mais vá “enchendo” os recipientes com seus 



 
 

“depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem 

docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão. Desta maneira, 

a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são 

os depositários e o educador o depositante. 

 

 Mario Osorio Marques e Paulo Freire posicionam-se criticamente contra a 

educação de comunicado do conhecimento ou de mera informação do mesmo, 

forçando o educando ouvir passivamente o discurso informativo e memorizá-lo para 

que o reproduza desprovido de reflexão. 

 Nessa condição, o educando guarda ou arquiva o que decorou do 

comunicado. Mas, para Paulo Freire (1981, p. 66), essa condição é ainda mais 

aterradora, pois, 

[...] educador e educandos se arquivam na medida em que, nesta 

destorcida visão da educação, não há criatividade, não há 

transformação, não há saber. Só existe saber na invenção, na 

reinvenção, na busca inquieta, impaciente, que os homens fazem no 

mundo, com o mundo e com os outros. 

 

 Na interface entre Mario Osorio Marques e Paulo Freire, permanece o legado 

de que o conhecimento é o objeto principal da educação. Ambos os pensadores 

insistiram com a tese de um conhecimento significativo, isto é, não circunscrito à 

mera informação transmitida pelo professor “detentor” do saber aos alunos 

“ignorantes” desse saber. 

 Lamentavelmente, a escola enquanto espaço formal dos conteúdos 

sistematizados foi gradativamente transbordada por outros propósitos e finalidades a 

ela impostos a título de sua tarefa ou papel educativo. Esse desvio de atribuições se 

consolidou nos últimos anos relegando para segundo plano o sentido principal da 



 
 

escola que é de garantir o direito aos educandos de aprender e, por conseguinte, 

desenvolver sua cidadania ativa. O esforço de Paulo Freire alinhado, mais tarde, 

com o de Mario Osorio Marques, dentre outros, foi de apontar a necessidade de se 

devolver à escola sua atividade primordial de promoção do conhecimento a partir 

das relações entre os atores da educação. 

 Nenhum espaço formal de educação pode prescindir de sua tarefa primordial 

de elaborar conhecimento. É ele que empresta significado aos inúmeros núcleos de 

saberes que acolhem educandos e educadores para o exercício da prática produtiva 

de formação em que foram criados. Sem o compromisso efetivo de cumprir essa 

responsabilidade a escola se descaracteriza, perde a identidade e se transforma em 

ambiente predominante do senso comum desinteressado em dialogar com os 

conteúdos científicos contextualizados e relacionados com os problemas da 

realidade. 

 Conhecimento é a apreensão do objeto, o domínio da técnica, do saber fazer, 

ou a capacidade de mobilizar habilidades para solução de problemas. Esse 

entendimento conceitual estabelece uma justificativa importante para que o foco da 

atividade acadêmica dos educandos e educadores, em ambientes formais e não 

formais, seja de fato por forjar conhecimento tanto contemplativo quanto utilitário. 

 Contudo, há de se deixar claro que esse conhecimento elaborado não é 

aquele circunscrito tão somente ao oferecimento de saídas para as demandas da 

sociedade. Não é um conhecimento instrumentalizado nas mãos de técnicos 

profissionais. Não é um conhecimento a serviço da manutenção de engrenagens 

opressoras sobre os que não conhecem, nem é também um conhecimento do 

diletantismo e da vaidade daqueles que insistem em preservar seu status exibindo 



 
 

títulos, credenciais e habilitações. O conhecimento significativo é aquele que 

transforma, modifica, liberta e gera esperança; é aquele que humaniza e estimula o 

exercício da cidadania ativa; é aquele que constrói pessoas tornando-as solidárias 

para com os outros, repartindo seu repertório de saberes numa intenção nítida de 

socialização desse bem maior. 

 Mas, por outro lado, a categoria conhecimento de Mario Osório Marques, 

apesar das contribuições por ela proporcionadas, traz consigo algumas limitações a 

serem superadas. Por exemplo, o sistema público de educação vigente vem se 

mostrando, há vários anos, pouco significativo para os educandos. A evasão escolar 

na educação básica é uma evidência que confirma essa realidade de esvaziamento 

de grande parte das escolas públicas brasileiras. Segundo o site Portal Brasil32, do 

Governo Federal, em 2012, aproximadamente 24%, que corresponda pouco mais de 

1,5 milhão de alunos entre os matriculados, abandonaram as salas de aula em todo 

Brasil. Com isso, constata-se que o conhecimento nem sempre estimula os 

estudantes a permanecerem na escola. 

 Não se identifica na obra de Mario Osorio Marques como o conhecimento 

poderia exercer influência nos educandos secundaristas para que concluam sua 

formação nessa etapa acadêmica. Se para Mario Osorio Marques o conhecimento é 

o produto do processo ensino-aprendizagem, os alunos precisariam estar 

conscientes de que a escolarização consiste exatamente no engendramento desse 

conhecimento. Todavia, esse fenômeno não ocorre com sedução e entusiasmo 

suficientes para inibir o êxodo escolar. 
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 Quanto à pedagogia, segunda categoria na obra de Mario Osorio Marques, a 

contribuição por ele oferecida como um pressuposto teórico refere-se ao 

entendimento de que a pedagogia é o instrumento científico de formação do 

professor. 

 Segundo ele, 

Formação significa ruptura com o imediato e natural, suspensão das 

posturas e comportamentos de rotina, para o ascenso à generalidade 

determinante das particularidades em que transcorre o existir a elas 

atento. Tempo de intensidades, a formação implica em manter-se 

aberto ao outro, às alteridades distintivas e às possibilidades múltiplas, 

a pontos de vista distintos e gerais, que abarquem outros possíveis 

pontos de vista. (MARQUES, 2003, p. 41) 

 

 Parte da produção de conhecimento entre educandos e educadores se dá em 

razão da formação dos professores. A pedagogia como ciência dos educadores 

possui um importante papel de formação e aperfeiçoamento, promovendo com isso 

a possibilidade de cada professor ser um mediador melhor habilitado para apontar 

os caminhos para o conhecimento aos seus alunos. 

 A pedagogia sendo instrumento de formação, não considera que o processo 

de ensino-aprendizagem ocorra sem mediação ou naturalmente. Com a pedagogia o 

processo educativo é intencional e propositivo a partir das mediações trazidas do 

ambiente externo ou produzidas internamente pelos envolvidos do processo no 

espaço de escolarização. 

 Mario Osorio Marques (2003, p. 42), considera ainda que 

Saber e ação, teoria e prática, conjugam-se na formação de maneira 

indistinta, inseparável a teoria das práticas que ilumina, inseparáveis 



 
 

as habilidades técnico-operativas das concepções teóricas e da ética 

no sentido dos interesses humanos em emancipação 

consensualmente definidos, a que devem servir com eficácia e acerto. 

 

 A contribuição de Mario Osório Marques alusiva à pedagogia tem seu ponto 

alto ao considerar a formação, isto é, a própria pedagogia, como fusão da teoria com 

a prática. O esforço do autor pesquisado foi de dirimir a dicotomia entre teoria e 

prática em que esses mesmos elementos são postos em condições antagônicas, 

conflituosas ou independentes no que tange ao trabalho docente. Mario Osorio 

Marques indicou a interação e interdependência como o elo necessário entre a 

reflexão e a ação no processo de ensino-aprendizagem. 

 Como um saber científico que forma o professor a pedagogia possui em si a 

tarefa pesquisatória. Formar o educador é gerar uma consciência de pesquisador. 

Paulo Freire também retumbou esse conceito ao afirmar que 

Não há ensino sem pesquisa. [...] Ensino porque busco, porque 

indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 

constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para 

conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 

novidade. (FREIRE, 1996, p. 29) 

 

  Para Paulo Freire (1996) o educador crítico pesquisa. Sua formação passa 

pelo trabalho de pesquisa a que a pedagogia como ciência não se furta sob pena de 

se categorizar como senso comum, perdendo, portanto, o efeito formador da figura 

do professor. 

 Por outro lado, a categoria pedagogia possui limitação quando no cotidiano de 

cada professor se percebe que ela não o instrumentaliza suficientemente para a 

tarefa educativa. Vários especialistas da educação apontam deficiências na 



 
 

formação dos professores, isso porque, dentre outros fatores, a categoria teórica de 

Mario Osório Marques não fornece respostas para todas as circunstâncias adversas 

que surgem na ação pedagógica. Não são poucos os professores que se veem 

“perdidos” em sala de aula, buscando num esforço de memória os recursos 

oferecidos pela pedagogia quando do seu período de formação. 

 Fica claro, portanto, que embora indispensável, a pedagogia como ciência de 

formação de docentes, não dá conta, dentro do tempo a que ela foi determinada 

num planejamento de curso, de preparar aqueles que estarão com a 

responsabilidade de mediar os saberes sistematizados na construção de novos 

conhecimentos. 

 Outro limite evidente da pedagogia na formação docente está nos 

componentes curriculares que a compõem. Não são todos os componentes que de 

fato corroboram para a formação dos professores, pois, apresentam conteúdos 

obsoletos, descontextualizados e dissociados da realidade da sala de aula. Os 

conteúdos de alguns componentes curriculares ministrados aos que buscam 

formação docente são inócuos na medida em que os problemas pedagógicos dos 

educandos se manifestam com demandas cada vez mais complexas. 

 O fator tecnológico é outra necessidade emergente dos educandos para o 

qual os planejamentos de cursos que ministram a pedagogia como ferramenta de 

formação de professores não dão respostas satisfatórias por se encontrarem 

anacrônicas com o mundo tecnológico em que os alunos estão imersos. 

 Quanto ao aprendizado, terceira categoria teórica de Mario Osorio Marques, 

sua contribuição reforça o conceito dessa categoria como principal direito dos 



 
 

educandos. O processo educativo se configura com o ensino para o aprendizado, 

sem o qual o fenômeno denominado educação não ocorre na sua plenitude. 

 Todo esforço no que diz respeito a educação envolvendo prédio, material 

didático, planejamento, currículo, projeto e professores tem como propósito 

primordial e específico o aprendizado do aluno. É exclusivamente nesse propósito 

que reside o sentido da educação. 

 A aprendizagem acontece em várias situações e circunstâncias, informais e 

não formais, além da situação formal escolar. O aprender é versátil no universo 

ambiental a que cada aprendiz está submetido. 

 Porém, em se tratando de saberes precisos e objetivos, o espaço formal e 

sistematizado é o lugar primordial de construção e difusão da cultura científica. 

Mario Osorio Marques (2000, p. 51), todavia, afirma que, 

A aprendizagem em que se constitui o homem genérico, e nele o 

homem-indivíduo e sujeito singularizado, não se dá em um meio 

natural e sociocultural homogêneo e amorfo. Os mundos da cultura, da 

sociedade e da pessoa, além de suas próprias estruturas internas, 

supõem e se sustentam num meio também estruturado, organizado 

em níveis de complexidade e abrangência distintos, o mundo das 

objetivações que materializam as consequências da atuação dos 

homens, constituídos, ao mesmo tempo, em distintos lugares sociais e 

âmbitos linguísticos específicos. 

 

 Para o autor, a formação de um tipo de homem, denominado por ele de 

homem genérico e sujeito singularizado, só é possível em espaços preparados ou 

intencionados em que todos os elementos e conteúdos próprios da formação são 

articulados a fim de promover a aprendizagem. 



 
 

 Já do ponto de vista conceitual, Mario Osorio Marques considera tanto o 

senso comum quanto a ciência e os valores morais como fatores da aprendizagem: 

Por aprendido aqui entendemos, assim, tanto os sistemas do senso 

comum e das ciências, como os sistemas de normas e valores 

consensualmente estabelecidos e os sistemas organizativos, em que 

se articula a ação humana com os instrumentos materiais e os 

recursos de que necessita. Os avanços no aprendizado moral 

condicionam avanços no aprendizado cognitivo-instrumental, mas 

estes, por sua vez, em correlação inversa, podem levar a mudanças 

nas estruturas normativas, produzindo novas reivindicações de 

legitimidade. (MARQUES, 2000, p. 52) 

 

 Outro entendimento acerca da aprendizagem é a sua constituição resultante 

do seio familiar. Conforme Mario Osorio Marques (2000, p. 56-57), 

A família se constitui no elemento mediador primeiro entre o homem e 

a sociedade, um diafragma protetor e, mais que isso, a matriz da 

unidade da reprodução do ser humano nas suas condições materiais, 

na existência sociocultural e na qualidade de sujeito em processo de 

singularização desde a segurança afetiva, a capacidade imaginativa, o 

autoconceito e a confiança em si. É a família o espaço primeiro da 

aprendizagem em que no organismo se instala a autonomia da ordem 

simbólica, desde onde se abre o campo dos possíveis a partir dos 

limites que coloca ao fundar o desejo do outro. 

 

 A aprendizagem começa, portanto, no contexto familiar. A priori se aprende 

nesse âmbito, como novamente afirma Mario Osorio Marques (2000, p. 57), 

Nasce a criança necessitada de inserir-se na cultura humana para sua 

sobrevivência, mas, sobretudo, para as aprendizagens necessárias a 

que se constitua em suas dimensões indissociáveis de ser humano 

genérico, de indivíduo aculturado e de sujeito singular. 

 



 
 

 A família é um elemento de produção de significados, dessa forma, as 

informações recebidas pelo educando nesse ambiente se transformam em 

aprendizados consistentes. O papel educativo a que os membros da família estão 

imbuídos se cumpre na medida em que as necessidades de conhecer se 

manifestam no processo natural de maturação. É assim que 

Os Jovens com o desafio de aprenderem que seus sonhos de 

autonomia pessoal e de felicidade, mesmo no campo do amor, se 

acham assujeitados pelas estruturas da comunicação que os fazem 

sujeitos no espaço público do mundo dos homens. A família não só 

funda as relações sociais; funda também a sociedade política e nela 

se inscreve. Constituída em âmbito linguístico específico, nela se 

fundamentam as aprendizagens exigidas pela vida adulta social e 

moralmente responsável. (MARQUES, 2000, p. 59). 

 

 Como as outras categorias, a aprendizagem também possui suas limitações. 

Na produção de Mario Osorio Marques não se prevê que a aprendizagem pode não 

provocar as mudanças e transformações no aluno. Aprender não se refere 

meramente ao acúmulo de entendimentos, conceitos e técnicas, mas aponta 

principalmente para reformulações interiores que corroboram para a formação do ser 

ético. Todavia, é manifesto que nem sempre a aprendizagem atinge esse objetivo 

mais profundo. 

 Na obra marquesiana é evidente também que a aprendizagem não é sedutora 

em si mesma a ponto de atrair qualquer educando para que a deseje sempre. Não 

obstante ao fato de que a aprendizagem é o elemento base do processo educativo, 

o desinteresse e outros sentimentos semelhantes distraem e dispersam a vontade 

de grande parte dos educandos que deveriam, por natureza, jamais abdicar de seu 

direito de aprender. 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Numa sociedade posta hoje sobre o primado de saberes que 

de contínuo se superam e reconstroem não é mais possível 

pensar o ensino como mero repasse de conhecimentos 

depositados numa tradição cultural. 

Mario Osorio Marques 

 

 Pretende-se, nesta seção da dissertação, após a trajetória de investigação, 

análise e registro da vida, obra, categorias, contribuições e limites do pensamento 

de Mario Osório Marques, formular uma síntese de todo o material produzido e aqui 

apresentado. 

 O corpus deste texto – as categorias teóricas do pensamento de Mario Osorio 

Marques – que trata das contribuições filosófico-educacionais de sua obra, foi o 

tema que permeou todos os capítulos deste trabalho acadêmico. Em cada uma das 

partes da monografia os fatores próprios da filosofia bem como da educação 

apareceram deixando evidente o propósito do filósofo e educador de levantar 

questionamentos, produzir criticidade e oferecer alternativas e respostas frente aos 

desafios do fenômeno educativo. 

 Este resumo é, portanto, o que foi alinhavado em todas essas páginas, isto é, 

o crepúsculo de todo o trabalho que buscou apurar acerca da hipótese – as 

categorias teóricas são o conhecimento, a pedagogia e a aprendizagem que 

implicam na formação, sobretudo humanizadora, de educadores e educandos – 

evidências que a comprovassem, ou não, como resposta ao problema de pesquisa. 



 
 

 Foi assim que no propósito de demonstrar a hipótese, inicialmente levantou-

se, de forma breve, o percurso da vida e obra de Mario Osorio Marques. 

 Sujeito afeito à família, ele vivenciou significativas experiências dentro do lar 

que lhe marcaram profundamente desde a infância até a fase adulta e que muito 

corroborou para a pessoa centrada que se tornou. Em um de seus relatos ele deixou 

clara a influência da família em sua vida: 

Meu pai gostava de ler. Fora aluno do Colégio Anchieta, em Porto 

Alegre, e frequentara até o quarto ano da faculdade de Medicina, por 

pressão de um tio e padrinho que, falecido, o deixara livre para voltar 

às lides campeiras da terra natal e, logo a seguir, dedicar-se às 

atividades de comerciante e, de face às carências do meio, do 

atendimento a doentes, acompanhado pelo filho, curioso e metido. 

Provavelmente foi esse clima que me levou ao imaginário de uma 

utopia distante. Nem sequer isso, à vaga imagem de algo de que podia 

a criança de então ter sequer noção. Para além dessas relações 

pontuais e episódicas, e mais fundamentalmente, estava o clima vivido 

no seio das relações familiares. (MARQUES, 2006, p. 20) 

 

 Quanto à escolarização, constatou-se que ele foi um educador que desde a 

tenra idade recebeu um preparo rigoroso e rebuscado que o projetou anos mais 

tarde no cenário educacional de forma destacada e engajada. Sua formação 

privilegiou a leitura conforme ele mesmo relatou: 

Minhas aprendizagens da língua materna se fizeram, de início, mais 

pela leitura do que pelo escrever. Em sala de aula, predominava a 

leitura em voz alta, [...] entendo como o dizer a outrem o que está de 

antemão e de longe escrito. Uma forma de aprendizagem infelizmente 

abandonada por nossas escolas, mas em cujas virtualidades se 

instaura a circulação da escrita entre os alunos e entre eles e os 

professores, de forma a fazê-la significativa. O ensino da escrita, 

porém se faz hoje de maneira mais pertinente e eficaz. Na escola 



 
 

primária de então não aprendi a escrever por conta própria. Maneira 

predominante era o ditado em que apenas se exercitavam os aspectos 

mecânicos da escrita. (MARQUES, 2006, p. 22) 

 

 Sua formação continuou no Seminário Arquidiocesano de São Leopoldo, onde 

também começou a se preparar para o exercício sacerdotal. Formou-se em Filosofia 

e Teologia, e concluiu o doutoramento em Educação. 

 Porém, antes de seu envolvimento com o mundo acadêmico, Mario Osório 

Marques ingressou na ordem dos Capuchinhos dedicando-se ao ministério pastoral 

junto à população da cidade de Ijuí. 

 Ao se desvencilhar da vida religiosa engajou-se totalmente nas questões 

sociais, ainda na cidade de Ijuí, procurando atender as demandas e necessidades 

daquela sociedade. Simultaneamente, dedicava-se a produção acadêmica e ao 

magistério, profissão em que atuou até o fim de sua vida. 

 De visão progressista, Mario Osorio Marques resistia contra a forma tecnicista 

e dissociada dos problemas da vida com que a educação de seu tempo era 

praticada, uma vez que sua leitura sobre a educação não era de reprodução do que 

já fora elaborado antes, mas de construção pela interação entre os atores da 

educação. A crítica presente em sua obra ao modelo de formação praticada em sua 

época foi a tarefa premente de desconstrução da cosmovisão perpetuada por muitos 

anos. Apontar alternativa de uma educação significativa foi o movimento intelectual a 

que Mario Osório Marques se dedicou como filósofo e educador imerso no contexto 

social de seu tempo. 

 Assim como o objeto e a problematização, os objetivos: apontar uma forma de 

olhar para o processo educativo que não seja circunscrita à reprodução, 



 
 

conservação e alienação, mas que, antes, seja um fenômeno de transformação e 

humanização do sujeito histórico; oferecer uma contribuição para a sociedade que 

lhe sirva de inspiração e desafio para busca de uma educação que não impõe 

sentidos e também não os desconhece, mas que propõe caminhos para sua 

construção; e divulgar o pensamento de um dos maiores filósofos da educação 

deste País – Mario Osorio Marques – foram também contemplados ao longo da 

dissertação, contribuindo assim com o esforço da pesquisa em apontar suas 

contribuições filosófico-educacionais. 

 Portanto, após o estudo da vida e obra de Mario Osorio Marques e de suas 

categorias de pensamento, em interface com autores por ele mesmo utilizados em 

sua tarefa científica, conclui-se que as categorias conhecimento, pedagogia e 

aprendizagem foram os pressupostos teóricos por meio dos quais o filósofo gaúcho 

pensou e desenvolveu uma filosofia de educação, ratificando assim a hipótese desta 

pesquisa.  

 Finalmente, tudo que neste trabalho monográfico é apresentado não implica 

em esgotamento do que é possível extrair das categorias do pensamento 

marquesiano e suas influências. Certamente que outros vieses podem ser 

considerados, analisados e interpretados em trabalhos futuros oferecendo mais 

contribuições para o entendimento e aplicação da produção desse importante 

filósofo e educador contemporâneo. 
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