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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
Diferentemente dos filósofos da ciência de sua época,
que viam o desenvolvimento científico como um largo
processo de acumulação, Kuhn propôs que o
desenvolvimento científico está marcado por processos
de ruptura, denominados “revoluções científicas”. A
contraposição proposta por Kuhn em sua análise, marca
um “giro historicista” no qual a análise da ciência deve
estar acompanhado de análise das questões histórico‐
sociais do contexto no qual a produção científica é
desenrolada. Segundo a concepção vigente à época da
Estrutura, o processo de desenvolvimento científico
deveria ser considerado como objetivo e não sujeito às
questões históricas, ou seja, o ambiente cientifico
deveria ser compreendido como um espaço imune às

influências externas. A partir dessa perspectiva, observa‐
se a ideia comum entre os filósofos entre Guerras, que
defendiam a possibilidade de neutralidade científica. A
análise kuhniana marca uma ruptura com essa forma de
e entender a ciência, pois, segundo Kuhn, as questões
que eram consideradas pela tradição como externas
marcam sobremaneira a produção científica, pois
contribuem para as escolhas tomadas pelos cientistas.
Com este artigo pretendo analisar de forma crítica o
modelo de desenvolvimento científico presente na
Estrutura, discorrendo sobre os conceitos chave
necessários para o entendimento do modelo.

PALAVRAS‐CHAVE: T. S. Kuhn, desenvolvimento científico, revolução científica.

NOTES ON THE DEVELOPMENT OF SCIENCE ACCORDING TO THOMAS S. KUHN
ABSTRACT
Unlike other philosophers of science of his day, who saw
scientific development as a long, accumulative process,
Kuhn proposed that scientific development is marked by
disruptive processes called "scientific revolutions". The
opposition proposed by Kuhn in his analysis, marks a
"historicist spinning" in which the analysis of science
must be accompanied by analysis of the historical and
social issues of the context in which the scientific
production is unwound. According to the current
conception at the time of the Structure, the process of
scientific development should be regarded as objective
and not subject to historical issues, i.e. the scientific

environment should be understood as an area immune
to outside influences. From that perspective, observed
the common idea among philosophers between wars,
defending the possibility of scientific neutrality. The
Kuhn’s analysis marks a break with this form of
understanding science, because, according to Kuhn, the
issues that were considered by tradition as external
mark the scientific production, because they contribute
to the choices taken by scientists. With this article, I
intend to analyse critically the scientific development
model present in the Structure, discussing key concepts
necessary
for
understanding
the
model.

KEY‐WORDS: T. S. Kuhn, scientific development, scientific revolution.
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NOTAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA SEGUNDO THOMAS S. KUHN

Introdução
Este trabalho é o resultado de uma tentativa de compreender e avaliar o modelo de
desenvolvimento da ciência presente no livro de Thomas S. Kuhn, A estrutura das revoluções
científicas1, publicado originalmente em 1962. Minha pretensão não foi elucidar todos os pontos
problemáticos dessa obra ou trazer um novo e revolucionário entendimento sobre o tema, mas
contribuir com as discussões travadas sobre um aspecto bastante específico da filosofia da
ciência de Kuhn: o modelo de desenvolvimento da ciência contido na Estrutura.
Embora o texto tenha sido publicado em 1962, ainda suscita muitas discussões. Alguns
pontos, como o “caráter paradigmático da ciência”, se mostraram bastante influentes nas
explicações sobre como se desenvolve a ciência; outros, como a questão da
“incomensurabilidade”, permanecem em aberto e agregam tanto defensores quanto opositores.
Em virtude da pluralidade de questões que tem sido discutidas a partir da Estrutura, o
texto tornou‐se um dos mais citados no século XX. Segundo Khalidi (2000: 172), os termos
“paradigma”, “revolução científica” e “incomensurabilidade” estão entre as mais influentes
expressões da filosofia da ciência. Isso equivale a dizer que tem sido muito usadas e isso implica
numa gama variada de análises da obra de Kuhn, pois a partir das questões tratadas no texto, são
possíveis enfoques em questões metodológicas, sociológicas, políticas, etc.
Contribuições kuhnianas para as discussões da filosofia da ciência
Pensar as questões filosóficas da Estrutura é pensar também os possíveis caminhos
percorridos por Kuhn até a publicação da obra, em 1962. Gostaria de iniciar esta reflexão
analisando a composição do título de seu livro.
O termo “estrutura” tem sido largamente utilizado em diferentes disciplinas e áreas de
estudo, como, por exemplo, na antropologia de Lévi‐Strauss e na economia de Marx. O termo
também tem sido utilizado em ciências, como na designação das funções e movimentos dos
átomos e nas mais diversas engenharias, sempre com o sentido de “disposição”, “constituição” e
“organização”.
Em filosofia, o termo pode ter diversos sentidos, mas há especial destaque entre os
filósofos do empirismo lógico, no enunciado de suas teorias. A expressão “a estrutura das teorias
científicas” é frequente na literatura desse movimento.
Ao utilizar o termo “estrutura” no título de seu livro, Kuhn parece estar se
comprometendo com a construção de uma nova definição para o uso do termo em relação à
atividade científica. Como uma tentativa de redefinir o uso corriqueiro da expressão, “estrutura”
agora é empregado numa análise que criticará a concepção de que o fazer científico se desdobra
num ambiente completamente neutro, o que confere ao termo um sentido menos impositivo em
relação ao funcionamento da ciência.
A Estrutura é, assim, um livro de história e filosofia da ciência, não um manual de como a
ciência deveria funcionar. Tal concepção estará clara para o leitor que se propuser a fazer a
leitura do livro de Kuhn, pois a compreensão descrita em suas páginas tende a explicar como a
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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ciência tem funcionado e não como ela deveria funcionar, o que, por si só, já implica em uma
grande mudança de visão em relação à tradição da filosofia da ciência entre Guerras.
A tentativa de superar as descrições comumente utilizadas para o processo de
desenvolvimento da atividade científica, proposta por Kuhn, pode ser compreendida como um
“giro historicista” da filosofia da ciência (ECHEVERRÍA, 1997: 7), no qual os elementos históricos
da ciência são tratados como fundamentais para o entendimento de seu funcionamento.
Esse giro representa uma ruptura com o contexto de sua época, pois ao apresentar o
desenvolvimento da ciência como um processo que pressupõe “revoluções científicas”, Kuhn
enuncia sua proposta de romper com a tradição positivista, também denominada de “filosofia
empirista do conhecimento científico1”. Segundo esta tradição:
está fora de discussão que a ciência progride sem cessar, entendendo‐se o
progresso científico como um avanço ininterrupto em direção a uma compreensão
cada vez melhor da realidade. A ciência não é apenas verdadeira – em
contraposição a outros pretensos saberes que são falsos – senão que os
resultados da ciência são cada vez mais verdadeiros, no sentido de serem
paulatinamente mais adequados à realidade, seja por extensão, seja por
aprofundamento, seja por crítica de resultados anteriores (CUPANI, 1985: 67).

A produção de Kuhn teve um brilhante início e causou grande impacto com a publicação
de A revolução copernicana, em 1957. Nesse livro, discute‐se a transição da cosmovisão
provocada pelas descobertas científicas do século XVII. É por meio dessa discussão que ele
apresenta alguns conceitos que mais tarde serão discutidos na Estrutura.
Parte do sucesso alcançado por Kuhn subjaz à sua noção de paradigma. Segundo sua
acepção, a ciência se desenvolve com o auxílio de uma estrutura teórico‐metodológica que
orienta o trabalho de produção científica, este conjunto é o paradigma. O paradigma, segundo
Kuhn, “é um modelo ou padrão aceitos (KUHN, 1992: 43). No entanto, há que se considerar que
“Este aspecto de seu significado permitiu‐me, na falta de termo melhor, servir‐me dele aqui
(KUHN, 1992: 43)”. Para Kuhn, portanto, o termo também implica alguns problemas de ordem
conceitual, os quais o filósofo procurou resolver ao longo de sua vida2.
Embora haja alguma originalidade nas discussões provocadas por Kuhn em 1962, é
verdade que a iniciativa de se contrapor ao positivismo lógico já havia sido lograda. Como indica
Rorty,
Escritores como Michael Polanyi, Imre Lakatos, Stephen Toulmin, Paul Feyerabend
e Norwood Russel Hanson tinham começado a desafiar a imagem da investigação
1

Ou “positivismo lógico”, ou ainda “empirismo lógico”, levando em conta que cada uma das denominações possui
certas particularidades. Mas entre elas, é comum a rejeição das especulações metafísicas e a insistência de um
empirismo epistemológico. Dentre os diversos aspectos do positivismo lógico, a principal contra argumentação de
Kuhn se dá em direção à ideia de conhecimento por acumulação e a possibilidade de conhecimento empírico
irrevogável.
2
A melhor definição de paradigma – a despeito das várias definições possíveis, apresentados na famosa acusação de
polissemia empreendida por Masterman (1970: 59‐90) ‐ é a de que ele é uma “promessa de sucesso (KUHN, 1992:
44)”. Isso se dá em virtude de que o paradigma é eleito na esperança de que seja melhor articulado e resolva as
questões deixadas sem respostas pelo seu antecessor.
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científica que havia sido esboçado por Rudolph Carnap, Karl Popper, Carl Hempel
e outros associados ao positivismo lógico (RORTY, 2000: 203).

A influência de Kuhn no período pós‐publicação da Estrutura se deu em virtude da análise
feita ali. Segundo tal análise, a ciência acontece por processos de ruptura – indicado na ideia de
revolução – e não por acumulação, como defendido de forma vigorosa pela tradição que lhe foi
anterior.
Com respeito a essa ideia – desenvolvimento por processos de ruptura – não há um
elemento totalmente original nas ideias de Kuhn, pois se aproxima das teses de Koyré, na medida
em que este “considerava que a ciência não evoluía de modo contínuo, mas via sua história
cindida por rupturas no plano conceitual” (SHINN & RAGOUET, 2008: 48). De fato, na Introdução
da Estrutura, Kuhn indica a influência recebida de Koyré em suas ideias (KUHN, 1992: 22). O
caráter inovador da contribuição dada por Kuhn subjaz na defesa de que o relacionamento dos
membros em uma comunidade científica tem papel fundamental no desenvolvimento da ciência.
Além disso, a crítica radical à possibilidade de uma “neutralidade científica”, defendida
pelo positivismo lógico, encontrou na Estrutura um contraponto à altura. Por isso, “seu repúdio
radical e profundo à ideia de tal lógica e de uma linguagem observacional neutra, fez da Estrutura
um dos mais lidos e influentes trabalhos de filosofia escrito em inglês, desde a Segunda Guerra
Mundial” (RORTY, 2000: 204).
Segundo a visão kuhniana, a ciência se desenvolve no seio de comunidades que definem o
trabalho científico numa constante ampliação de um paradigma. Esse trabalho, que congrega
diferentes pessoas, por vezes com opiniões também diferentes, não poderia ser considerado
como completamente neutro, pois o processo de escolhas entre teorias deve levar em
consideração aspectos subjetivos, como a formação acadêmica do cientista e as considerações
comuns da comunidade na qual ele está inserido.
Ao propor a existência de aspectos subjetivos na produção científica – espaço concebido
majoritariamente como “hermético” e isolado de influências externas – o livro de 1962 passou a
aglutinar, ao longo da segunda metade do século XX, defensores e opositores, reservando à
alguns capítulos da história da filosofia da ciência constantes debates que levam em
consideração – para defender ou refutar – conceitos contidos em suas páginas3.
Nas páginas da Estrutura, houveram diversas inovações em relação à abordagem dos
problemas da ciência. Talvez a principal constatação tenha sido a observação de uma dimensão
social do trabalho científico: o cientista desenvolve seu trabalho de pesquisa no seio de
comunidades.
Tais comunidades compartilham um paradigma que orienta as práticas comuns do grupo.
As escolhas que são feitas no processo de desenvolvimento de ideias (conclusões acerca de
observações, etc.) são o resultado direto dessas escolhas. A comunidade, ao trabalhar com o
paradigma por meio de escolhas, estabelece em sua prática critérios para orientar a pesquisa,
num constante processo de promover as ideias consensuais e refutar os dissensos. Esse processo
3

Exemplo do contexto que foi gerado pela publicação da Estrutura, o International Colloquium in the Philosophy of
Science, Londres, 1965, colocou em discussão as questões suscitadas por Kuhn na Estrutura. O resultado dessa
discussão foi publicado posteriormente por Imre Lakatos e Alan Musgrave, sob o título Criticism and the Growth of
Knowledge (1970).
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de escolha, que está, obviamente, amparado em metodologias fundamentadas e orientadas
segundo os critérios racionais e objetivos compartilhados pela comunidade, também deve ser
analisado segundo sua dimensão social.
A ideia de comunidade, em relação a de revolução, remonta ao aspecto sociológico da
análise presente na Estrutura. Mas a filosofia de Kuhn não deve ser tratada como um conjunto de
termos emprestados das teorias políticas e econômicas do marxismo, pois, independente destas,
na transição de teorias por intermédio de uma revolução científica, há que se considerar o
aspecto político (MENDONÇA, 2012: 542).
Não há como dissociar o modelo de Kuhn de uma descrição que apresenta os
desdobramentos científicos como intrinsecamente relacionados ao desenvolvimento das
comunidades que são agrupadas por um paradigma. Essa junção é a questão central do modelo
proposto por Kuhn e é o aspecto que considero mais característico em suas explicações
filosóficas. Para pensar a estrutura do desenvolvimento científico com base na Estrutura, é
necessária a análise a partir da relação entre paradigma e comunidade.
Na sequência, analisarei a contraposição de ideias empreendida por Kuhn à concepção
herdada da ciência.
O modelo de Kuhn em contraposição à concepção herdada de ciência
Por “concepção herdada”, entende‐se a concepção acerca da ciência comumente
chamada de “positivismo lógico” (SUPPE, 1979: 21)4. Esta concepção filosófica
define taxativamente a ciência, sujeita a especulação à observação e ao
experimento, [que] faz da ciência o principal motor do progresso humano, etc. Ela
se aproxima, ademais, do Neopositivismo, ao privilegiar o modelo das ciências
naturais, ao defender a unidade metodológica da pesquisa, ao propender para
uma linguagem científica única (CUPANI, 1985: 13).

Delimitar exatamente os limites do positivismo lógico por meio de uma definição
completa e fidedigna, não é uma tarefa fácil. Alguns dos filósofos que costumeiramente são
reconhecidos como participantes dessa linha de pensamento por vezes discordaram da filiação
que lhes foram atribuídas, manifestando‐se contrários tanto à filiação quanto às definições sobre
o que seria “positivismo lógico”. Mas, que escolha tenho eu a não ser propor uma definição
possível?
A compreensão denominada de “concepção herdada” foi comum entre os filósofos anglo‐
americanos do pós Segunda Guerra. Essa visão também pode ser definida como a crença de que

4

Embora Suppe considere o positivismo lógico, há que se considerar também o “empirismo lógico” Sobre a chamada
“concepção herdada”, Suppe (1979) nos fornece diversas explicações pertinentes, as quais apontam que a
“concepção herdada” deve ser compreendida como fruto do positivismo lógico. Em seu livro, ele discute de forma
bastante profunda os caminhos percorridos pela filosofia alemã a partir da segunda metade do século XIX,
desembocando no positivismo lógico, bem como muitas das possíveis acepções de “concepção herdada” e seu
desenvolvimento histórico. Quanto a este artigo, pretendo apenas uma noção geral para embasar as discussões
propostas por Kuhn em seu contexto histórico.
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“as teorias científicas são construídas e fundamentadas a partir dos dados sensoriais imediatos.
Os sentidos são a base irrevogável do conhecimento científico legítimo” (HANDS, 2003: 169).
De forma geral, o positivismo lógico pode ser compreendido como uma forma específica
de conceber o conhecimento empírico, o qual é construído por meio de uma metodologia
científica que procura eliminar qualquer traço de subjetividade.
Essa metodologia científica pretendia solucionar qualquer tipo de problema na resolução
de questões empíricas, pautando‐se por critérios de objetividade e racionalidade. Por conta
desses critérios, a metodologia científica deveria ser alçada a todas as formas de construção de
conhecimento, restando apenas à ciência o estatuto de conhecimento válido. Para tanto, a
ciência deve desprezar qualquer vinculação não objetiva com a realidade, empenhando‐se na
direção das chamadas “ciências duras”, em especial a Física, como padrão a ser seguido.
A noção de “concepção herdada” congrega também a linha de pensamento chamada de
“empirismo lógico”. O principal fundamento do empirismo lógico “é a ideia de que todo
conhecimento científico repousa sobre a evidência empírica” (SALMON, 2000: 233), o que, por si
só não é de todo contrário ao que defendem os positivistas lógicos.
O empirismo lógico é, por vezes, confundido com o positivismo lógico. Fato
compreensível, uma vez que defendem ideias muito parecidas. No entanto, tentar distinguir
estas escolas seria atrair a este artigo uma dificuldade adicional que me furtarei neste momento5.
Acredito que demonstrar o que elas possuem em comum, além de ser uma tarefa mais fácil, será
também mais interessante para o caminho que estou tentando seguir. Tal demonstração se
concentra nas ideias que foram alvo de superação na Estrutura.
Em ambos os casos – empirismo e positivismo lógico – há uma junção entre “evidência
empírica” e “lógica”. A evidência empírica é aquilo que se apresenta aos sentidos e serve como
conexão entre o cientista e a pesquisa que ele desenvolve com base nas observações. Nesse
caso, a principal forma de desenvolver uma teoria seria por meio da relação empírica
estabelecida na observação e o peso recai sobre este aspecto, pois “evidência” será equivalente à
constatação empírica.
Para garantir que a constatação empírica seja considerada correta, a concepção herdade
considera que a lógica serve a um propósito bastante importante. Ficam a cargo da lógica os
processos de indução e dedução das teorias desenvolvidas com base nas constatações empíricas.
Os sentidos, portanto, deveriam estar atrelados à lógica de tal forma que esta lhes garantisse o
sucesso da empreitada científica. No entanto, a garantia pretendida com o uso da lógica desafia a
percepção como garantidora da análise, haja visto que num processo de indução, o caráter
universal de uma teoria é pretendido sem que se leve em consideração o “todo”, mas, pelo
contrário, utiliza‐se de uma amostragem.
A utilização do termo “constatação” conforme o empirismo lógico parece ser bastante
complexa e problemática. “Constatar” significaria determinar que uma coisa é exatamente
conforme a descrição que está sendo dada. Ao analisar a ideia de constatação por meio da noção
de paradigma, a descrição dada ao objeto passa para um campo distinto do anterior, pois a
descrição agora é validada por meio de consensos do grupo aglutinado pelo paradigma. Segundo

5

Compreendo que a distinção entre estas duas escolas não é fundamental para este artigo. Na sequência aponto o
que elas compartilham, contribuindo para a análise das questões que motivaram Kuhn a construir um contraponto.
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o modelo kuhniano, nas ciências amadurecidas os fenômenos tem sido explicados dessa forma,
ainda que não haja uma plena consciência deste aspecto entre os membro do grupo.
Com respeito a possibilidade de conhecer de forma objetiva por meio de um “empirismo
epistemológico”, Kuhn afirma que “a escolha entre teorias científicas depende de considerações
que vão além da observação e da lógica, mesmo quando a lógica é interpretada de forma a incluir
a confirmação” (SALMON, 2000: 233).
Isso equivale a dizer que o caráter objetivo consiste em seguir o direcionamento de um
paradigma ao passo que o caminho percorrido por um grupo na escolha de um paradigma pode
ser distinto de outros. A construção de um paradigma não deve ser considerada como arbitrária,
mas há que se perceber uma dimensão subjetiva nos processos de escolha, que levam em
consideração a história do cientista.
Para a concepção herdada, a ciência é tomada como empreendimento completamente
objetivo. Não se considera que o empreendimento científico possa sofrer algum tipo de
influência externa. O empreendimento científico é considerado como estando ligado apenas aos
padrões metodológicos, que são os frutos de anos de alargamento racional da ciência. Dessa
maneira, o empreendimento científico seria objetivo.
Sobre a noção de objetividade da ciência, devemos considerar que
é possível porque a pesquisa supõe sempre procedimentos definidos, de
comprovada eficácia, para se atingir o conhecimento almejado. A ciência é
metódica, e isto num duplo sentido. Por um lado, porque existe um método geral
da ciência, uma maneira de proceder que caracteriza uma pesquisa como
“científica” independentemente do tema. Por outro lado, porque cada etapa de
uma pesquisa, e de acordo com a natureza do tema, exige diferentes técnicas que
dizem respeito à identificação dos problemas, à sua adequada formulação e
resolução, e à avaliação do resultado obtido (CUPANI, 1985: 15).

Quanto aos aspectos da ciência descritos na citação anterior, Kuhn discordará da
possibilidade de existir alguma definição que possa ser tomada como “cabal” ou “incorrigível”,
pois o conhecimento científico está sendo constantemente alterado. Estas alterações são
resultantes do trabalho de forçar constantemente o paradigma em direção de seu alargamento
por meio de pesquisas que corrigem anomalias.
A correção de anomalias desemboca na construção de novas definições, o que
impediriam a consideração de que as definições fornecidas pela ciência são objetivas conforme o
que até então se compreendia por “objetividade”. No contexto da concepção herdada,
“objetivo” seria todo o trabalho científico que utilizando‐se de uma metodologia que elimine a
subjetividade metafísica e valide, segundo os princípios lógicos para induzir e confirmar, o
conhecimento produzido. Seguindo esse princípio, a máxima positivista acredita que o resultado
seria sempre uma conclusão válida.
Segundo a Estrutura, “objetivo” seria apenas o trabalho científico que é regulado por um
paradigma. A objetividade consistiria em seguir de forma adequada o paradigma. A grande
mudança introduzida pelo modelo de Kuhn em relação à concepção herdada é o fato de que a
escolha de um paradigma se dá em virtude de questões não objetivas, como a política.
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Segundo a perspectiva kuhniana, não é possível a escolha de uma metodologia que seja
capaz de suprimir totalmente elementos subjetivos, incorporados nos processos de escolhas, nas
discussões sobre valores, na ética da pesquisa científica etc., comuns no desenvolvimento da
ciência. A concepção herdada, por sua vez, aponta como sendo possível a subtração dos
elementos subjetivos da produção científica uma vez que as disciplinas científicas adotem um
padrão de objetividade.
Não estou dizendo que não há conhecimento, segundo o modelo kuhniano. Mas,
considero que na Estrutura, conhecimento equivale ao resultado do consenso de um grupo em
relação às conclusões provenientes de uma observação. É difícil sustentar a noção de
objetividade da concepção herdada no modelo de Kuhn. Mas não estou defendendo que não
haja objetividade no modelo kuhniano. Há, mas deve ser compreendida dentro de sua
especificidade, conforme o que procurei descrever até então.
Em resumo, para a concepção herdada, a ciência é neutra. Isto é, se o rigor científico for
empreendido, ou seja, se a metodologia aplicada for suficientemente clara e objetiva, haverá
neutralidade da produção científica. A aplicação correta do método cientifico pressupõe então
que este seja neutro em relação aos condicionantes externos, como os fenômenos sociais e
políticos, bem como questões psicológicas, que são condicionantes internos.
Para Kuhn, os padrões fornecidos pelo paradigma pressupõem objetividade na escolha e
na eleição pelos membros da comunidade científica, o que implica dizer que o trabalho científico
possui sua própria lógica. No entanto, normatizar o trabalho de pesquisa científico – como
proposto pela concepção herdada – pode gerar incongruências, haja visto que, sob uma norma
corretamente estabelecida, o conhecimento processado deveria estar numa constante crescente.
Esta suposição – de que o conhecimento está em constante crescimento – é abalada pela
compreensão de paradigma, pois neste modelo há a supressão de ideias anteriores toda vez que
um paradigma se torna hegemônico. Não há acúmulo, pois as novas teorias desenvolvidas no
seio de um novo paradigma não precisam resolver todas as questões postas anteriormente. Tais
definições implicaram na necessidade de redefinir a ideia de desenvolvimento científico, trabalho
que persiste ainda em nossos dias.
Conclusões
Numa tentativa de explorar a proximidade entre o modelo de Kuhn e as concepções do
positivismo lógico, é possível perceber certa correlações entre elas, como, por exemplo, a
compreensão de que haja um conjunto metodológico que guia a atividade científica. Contudo,
meu objetivo com este artigo não foi esse, motivo pelo qual não trato diretamente dessa relação.
Procurei somente explorar o que considero de maior distanciamento entre o modelo de Kuhn e a
concepção herdada. Embora as concepções kuhnianas não possam ser tomadas como
completamente esclarecedoras, em relação às outras, a ruptura é perceptível.
A ruptura com o modelo que, sobretudo, fundamentava a concepção cumulativa do
desenvolvimento científico, nomeado de concepção herdada, proposta com a noção de
paradigma é uma marca fundamental da filosofia de Kuhn. Na proposta kuhniana, a ciência é
considerada a partir de uma dinâmica metodológica racional e objetiva, que é influenciada pelas
relações interpessoais. As implicações dessa maneira de perceber a dinâmica científica afetam
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

diretamente o conceito de objetividade e neutralidade, comuns da concepção herdada, forçando
uma nova abordagem do trabalho científico.
Na ruptura empreendida por Kuhn observa‐se ainda o distanciamento da ideia de que
conhecimento científico é completamente objetivo, segundo a compreensão positivista da ideia
de objetividade. Pelo contrário, Kuhn propõe uma análise do desenvolvimento da ciência que
leve em consideração aspectos políticos e sociais, imprimindo uma reanálise do conceito de
objetividade na produção científica.
Considere‐se ainda o fato de que os estudos históricos empreendidos por Kuhn
demonstraram que nenhuma construção científica poderia ser considerada como sendo
assentada incorrigivelmente sob uma base empírica (HANDS, 2003: 170). Embora as construções
científicas estivessem pautadas na observação, a análise proposta pela tradição filosófica era
contingente, pois não levava em consideração os aspectos sociais elencados por Kuhn por meio
de sua ideia de paradigma. Tais elementos sociais são demonstrados por Kuhn como influência
sistemática nas construções científicas.
Por meio de tais aspectos, posso concluir, desde já, que a Estrutura representa uma
ruptura direta com a concepção herdada, pois mostrou a limitação da análise positivista da
ciência, propondo uma análise histórica que leva em consideração a noção de paradigma.
Embora alguns teóricos possam demonstrar alguns traços positivistas na filosofia kuhniana, é
verdade que não está diretamente relacionada a ela, mas sim procurou estabelecer uma nova
maneira de analisar a construção científica.
Kuhn minou o conceito de uma base empírica incorrigível. Os estudos históricos
empreendidos por Kuhn demonstraram que nenhum evento científico esteve relacionado a
qualquer base empírica incorrigível (HANDS, 2003: 170). As construções científicas, embora
estivessem pautadas pelos princípio empíricos de observação, também eram contingentes, pois
desprezavam sistematicamente os aspectos sociais que influenciavam diretamente as teorias
científicas. A mesma análise histórica empreendida mostrou que pouco a pouco as proposições
científicas mais bem embasadas e construídas tiveram seus momentos de revisão e derrocada,
demonstrando certa incapacidade da ciência em construir um conhecimento irrefutável.
Sem dúvida podemos falar de um legado kuhniano que, embora acusado algumas vezes
de irracionalista, contribuiu decisivamente para a visão de ciência que temos hoje e para as
discussões da filosofia analítica pós‐positivista (Cf. RORTY, 2000: 204). A ideia positivista de tomar
as ciências “duras” – em especial a física – como modelo para as outras disciplinas científicas foi
aos poucos cedendo lugar para uma análise menos “dura” e mais “política”.
É importante notar que a perspectiva de Kuhn se direciona a considerar como principal as
relações estabelecidas no seio de uma comunidade, a formação do cientista e também os
processos de escolhas envolvidos nas definições de novas teorias. A observação direta e a análise
algorítmica não poderiam, segundo a perspectiva kuhniana, dar conta da dimensão social da
produção científica, a qual, conforme essa mesma perspectiva, é determinante na construção do
conhecimento científico tido como válido.
A diferença qualitativa do modelo de Kuhn, em relação à concepção herdada, consiste em
considerar os aspectos que foram julgados como “subjetivos” pela tradição e, por isso, descritos
como metafísicos e, consequentemente, rejeitados. Kuhn aponta que tais elementos devem ser
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considerados como importantes, pois são eles que guiam a atividade científica e determinam o
que virá a ser considerado como objetivo.
Embora a Estrutura como produção que se estende durante toda a década de 60 possa
ser considerada como “demasiadamente demorada” – o que pode ter colaborado para Kuhn não
tratar de outras questões necessárias ao desenvolvimento de seu modelo – devo levar em
consideração que foi produzida com certo cuidado pelo autor e, no geral, representa um avanço
considerável para as discussões do contexto em que foi lançada.
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RESUMO
O
presente
artigo
visa
pensar
o
desenvolvimento das tecnologias da informação, em
especial, da internet, a partir do evento redes sociais,
pensando‐o em função do melhoramento das relações
humanas. Com as tecnologias da informação em geral,
vimos a relação tempo‐espaço ser desafiada e abrirem‐
se grandes janelas de interação, que, ao menos na
teoria, deveriam fomentar um cenário de qualificação
da capacidade dialógico‐relacional dos indivíduos. E
essas janelas de relação extrapolam o campo das
relações afetivas. O próprio campo das informações –
tão alargado com a internet – ainda parece longe de ser
explorado para a qualificação da inteligência coletiva.
Diante disso, nos perguntamos: até que ponto as

tecnologias estão sendo utilizadas para produzir uma
vida mais humana; e o problema está nas tecnologias
em si, ou no modus operandi dos indivíduos em relação
a elas. Para tentarmos responder a estas e outras
perguntas, tomaremos como base o pensador Walter
Benjamin, cujo conceito de experiência lança bases
críticas pontuais à emergência de um silencioso (mas
preocupante) empobrecimento da sensibilidade humana
diante do vertiginoso melhoramento dessas mesmas
tecnologias.

PALAVRAS‐CHAVE: Alteridade, redes sociais, tecnologias, Walter Benjamin.

COMMUNICATIVE THE REASONS OF NETWORKS ON INTERNET IN LIGHT OF THE CONCEPT
EXPERIENCE OF WALTER BENJAMIN
ABSTRACT
This article aims to think the development of
information technology , especially the internet , from
social networking event , thinking it due to the
improvement of human relations . With information
technology in general, we have seen the relationship
spacetime be challenged and open up large windows of
interaction, which, at least in theory, should foster a
scenario classification of dialogical ‐ relational capacity
of individuals. And these windows compared extrapolate
the field of affective relationships. The field of
information itself ‐ as wide with the internet ‐ still seems

far from being exploited for the classification of
collective intelligence. Therefore, we ask: to what extent
technologies are used to produce a more human life;
and the problem is in the technology itself, or the modus
operandi of individuals in relation to them. To try to
answer these and other questions , we will build on the
thinker Walter Benjamin , whose concept of experience
launching bases critical point to the emergence of a
silent (but disturbing ) impoverishment of human
sensitivity to the dizzying improvement of these
technologies

KEY‐WORDS: Alterity, social networking, technology, Walter Benjamin.
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AS RAZÕES COMUNICATIVAS DAS REDES SOCIAIS NA INTERNET À LUZ DO CONCEITO DE
EXPERIÊNCIA DE WALTER BENJAMIN
INTRODUÇÃO

Vivemos em uma era na qual a tecnologia está a se tornar cada vez mais essencial e
fundamental em nossas vidas. Em todos os quesitos vemos a presença da mesma que age de
modo extraordinário, surpreendendo àqueles que pouco tiveram ou tem acesso a esse meio e
encantando cada vez mais os que costumam utilizá‐la em suas práticas. Este desenvolvimento
tecnológico está fazendo com que as fronteiras relacionais de todo o mundo sejam redefinidas,
uma vez que independentemente da distância onde se situem duas pessoas, por exemplo, há
uma grande facilidade de comunicação entre elas, ruindo fronteiras geográficas.
Com as tecnologias da informação, que se definem como um conjunto de recursos
tecnológicos e computacionais para o uso da informação, os seres humanos começaram a ver sua
relação espaço‐tempo ser desafiada, já que se abrem as portas para a possibilidade de visualizar
outras localidades do mundo, conhecer novas pessoas, sem ao menos sair de casa e em tempo
real. Uma coisa que também brota em todo este avanço tecnológico é o crescimento de criação
de perfis nas redes sociais, onde as pessoas a utilizam como modo de criar e cultivar novas
amizades. Este é justamente o ponto que damos partida ao presente estudo.
Situemos então, nossa análise: iremos falar de como as redes sociais funcionam – no
referente a questão das relações humanas – diante o oferecimento crescente de possibilidades
de conexão dado pelo desenvolvimento da internet, que é apenas uma das inúmeras formas de
tecnologia que dispomos hoje. Questões são levantadas e nos deixam inquietos: será que
estamos utilizando as tecnologias do modo que elas deveriam ser utilizadas? Até que ponto esses
recursos estão sendo empregadas para produzir uma vida mais humana? As redes sociais estão
realmente aproximando as pessoas e sendo eficazes como meio de interação? As pessoas
inseridas no contexto de redes sociais na internet têm a capacidade e a facilidade de manter um
diálogo verdadeiramente interativo e dinâmico? Quando estão on‐line a intenção das pessoas é
dialogar ou apenas fazer uma troca de informações?
São essas inquietações que tentaremos responder a partir das ideias do pensador alemão
Walter Benjamin (1892 – 1940), uma vez que seus estudos iniciam de um processo de
configuração burguesa da cultura contemporânea e, no início do século XX, ele não só produziu
leituras originais sobre o desenvolvimento tecnológico e suas implicações ao comportamento
coletivo, como também críticas pontuais à emergência de um silencioso e preocupante
empobrecimento da sensibilidade humana diante do vertiginoso melhoramento dessas mesmas
tecnologias. A questão para Benjamin é que, com uma humanidade vislumbrada com suas
conquistas tecnológicas, abre‐se no risco de que os indivíduos possam usar as tecnologias como
fim em si mesmo, e não como meio para promoção do próprio ser humano. O problema aqui tem
origem de uma destas tecnologias, a internet, especificamente as redes sociais, que mesmo
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auxiliando o processo de globalização da informação e do conhecimento, extinguindo as
barreiras geográficas, evidenciam um jogo de relações humanas que merecem ressalva do ponto
de vista da profundidade dos laços que se estabelecem entre as pessoas que interagem on‐line.
Partiremos do conceito de experiência do Walter Benjamin para tentar investigar e
explicar o modo de como as redes sociais estão sendo utilizadas no que diz respeito as relações
humanas, uma vez que este aparado está crescendo cada vez mais e coisas de bastante
importância, como a vida real, estão começando a ficar ameaçadas. Chegamos também a outro
questionamento: o problema está na tecnologia em si ou no modo como a utilizamos? Diante de
todas as questões impostas, visamos possibilitar a compreensão de suas possíveis respostas e o
desenvolvimento de uma mente mais crítica para a promoção de uma vida humana mais digna.

MATERIAIS E MÉTODOS

Através de pesquisas bibliográficas da abordagem do conceito de experiência do filósofo
alemão Walter Benjamin se modula a metodologia do presente estudo. Este autor oferece
leituras para pensarmos o âmago das hipóteses que foram levantadas.

REDES SOCIAIS: REALIDADE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Desde os primórdios, o homem começa a criar novos meios de modificar e melhorar seu
modo de vida, surgindo então a tecnologia. Na revolução industrial, vimos algo grandioso
começar a tomar de conta das fábricas e, consequentemente, a substituir o homem. Apesar disso
ter ocorrido a um tempo atrás, o crescimento dessa nova era é bastante rápido, surgindo assim a
internet. Com ela, surgem os mais diversos tipos de comunicação. Começam também a serem
difundidas as redes sociais, que são meios em que indivíduos se reúnem por afinidades e
objetivos em comum, conectando‐se, assim, com um grande número de pessoas, sejam elas
conhecidas ou não.
O mundo, que até pouco tempo atrás não estava afeito à noção de redes sociais, começa
a se encantar e a transformar isso em algo essencial. Os relacionamentos pessoais estão se
tornando cada vez mais superficiais, sem um verdadeiro contato e sem experiências, enquanto
que os virtuais cada vez mais atrativos, interessantes, uma vez que você pode ser quem quiser,
escondendo‐se no anonimato ou falsificando uma identidade. Cada vez mais configurada na
fluidez, desregulamentação e individualização das relações, a vida líquida, termo assim
denominado pelo grande sociólogo Zygmunt Bauman, é cada vez mais presente e marcante na
sociedade contemporânea.
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Para Bauman, a sociedade contemporânea é liquida porque “as condições sob as quais
agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a
consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir” (BAUMAN, 2007 p.7). Na internet, isso
traz implicações muito importantes: “o advento da proximidade virtual torna as conexões
humanas simultaneamente mais frequentes e mais banais, mais intensas e mais breves. As
conexões tendem a ser demasiadamente breves e banais para poder condensar‐se em laços.”
(BAUMAN, 2004, p.82). Assim sendo, “a realização mais importante da proximidade virtual”,
afirma Bauman, “parece ser a separação entre comunicação e relacionamento” (Ibid., p.83)
Este é o cenário que se tem das relações virtuais deste século: cada vez mais crescentes e
afetando as relações interpessoais. Isso, na verdade, não é nada mais do que a consequência dos
anseios atuais contemporâneos.

UMA ABORDAGEM SOBRE EXPERIÊNCIA E REDES SOCIAIS NA INTERNET

Todo esse desenvolvimento tecnológico nos encaminha para um diálogo entre a atual
condição humana das pessoas, as forma de agir, de viver e, subjetivamente, do seu ser. O
conceito de experiência do Benjamin (1987) irá nos guiar entre esse pequeno trajeto de reflexões
sobre uma cultura que perdeu a capacidade de experienciar os acontecimentos que passam ao
seu redor. O pedagogo Jorge Larrossa Bondía nos explica o que Walter Benjamin entende por
experiência, escrevendo que “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos
toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia muitas coisas passam,
porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece.” (2002, p.21). Ou seja, é necessário que
estejamos inseridos verdadeiramente, participando da ação e se sensibilizando com a mesma,
para que realmente haja uma experiência. Ele ainda coloca que “Nunca se passaram tantas
coisas, mas a experiência é cada vez mais rara.”.
Com a modernidade, os indivíduos passam a receber uma carga de intensos estímulos
que, sobrecarregando suas consciências sempre alertas (requisito imprescindível num mundo de
identidades voláteis), acaba por produzir neles uma verdadeira anestesia, ou seja, uma perda de
sensibilidade, de capacidade de detalhar todos os estímulos. Como coloca Larrosa (2000, p.23),

“A velocidade com que nos são dados os acontecimentos e a obsessão pela
novidade, pelo novo, que caracteriza o mundo moderno, impedem a conexão
significativa entre acontecimentos. Impedem também a memória, já que cada
acontecimento é imediatamente substituído por outro que igualmente nos
excita por um momento, mas sem deixar qualquer vestígio. O sujeito moderno
(...) é um consumidor voraz e insaciável de notícias, de novidades, um curioso
impenitente, eternamente insatisfeito. Quer estar permanentemente excitado e
já se tornou incapaz de silêncio.”
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Ou seja, o sujeito moderno não objetiva verdadeiramente experienciar as coisas, e sim
apenas caminhar paralelamente ao desenvolvimento que exige do mesmo velocidade e agilidade
para pensar, exige uma resposta imediata que não provém das experiências. Experienciar algo
significa, pois, adentrar no seu interior, sentindo‐o, algo cada vez mais difícil em tempos de
vivencias – cada vez mais aceleradas – que são, para Benjamin, o simples contato com um dado
através dos sentidos, de modo que isto não gere memória. Experiência é o aprofundamento de
um contato, de modo tal que o individuo é marcado por ele, modificando a si mesmo nesta
relação. Vivenciamos muitas coisas, porém devido à rapidez, não as experienciamos.
Passamos uma grande parte de nosso tempo em frente a meios tecnológicos e temos
dificuldades de viver uma experiência. Quando falamos da dificuldade de fazermos a experiência
do outro diante das redes sociais, estamos focando para um campo em que as informações
também bombardeiam os indivíduos. É claro que não se encontra em risco a vida física do
indivíduo, mas a consciência que é tão exigida que acaba conferindo atenção a várias coisas
simultâneas, sem parar em nenhuma delas em especial para verdadeiramente vivenciá‐las. O que
Benjamin nos mostra através de seu conceito de experiência é uma excelente chave de leitura
para entendermos os motivos pelos quais as pessoas – cada vez mais afeitas à dinâmica das
redes sociais – tem cada vez menos habilidades para administrar relações fora do campo da
virtualidade da internet.
Atualmente os indivíduos parecem se manter presos aos confortos e interatividades
oferecidos pelas tecnologias da informação, uma vez que é mais fácil, rápido e seguro para o
sujeito pós‐moderno dialogar através de uma rede social com pessoas do mundo todo sem sair
do seu próprio quarto. Outra história é viver a experiência de conhecer e conversar frente a
frente com o outro, já que aí se dá um contato de momento totalmente diferente do que
estamos habituados a manter. Quem não estiver inteirado das novas tecnologias que estão a
surgir a cada pequena fração de tempo, não possuir um perfil em alguma rede social e, assim,
usá‐la como intermédio para dialogar à distância com milhares de amigos, ficará para trás. Isso se
tornou, aos olhos de Bauman, indivíduos da vida líquido‐moderna, e aos olhos de Benjamin,
sujeitos pobres em experiência.
Bauman fala que para os indivíduos, é preciso viver tudo o que o mundo oferece,
tentando degustar ao máximo o sabor das relações estabelecidas sem, no entanto, manter
vínculos com as coisas (objetos e pessoas), pois esses laços demandam um esforço demasiado,
ou seja, quando se tem facilidade e se pode provar de tudo um pouco e sem muito compromisso,
encontram‐se indivíduos contemporâneos.
O sujeito contemporâneo já não porta mais a sensibilidade, pois como o próprio nome já
expressa, ele não mais sente os acontecimentos ao seu redor. Está sempre on‐line, mesmo que
fisicamente não possa estar. Sua consciência divide a atenção a vários tipos de conversas e
pessoas; contudo, devido à dissociação do contato, essas relações se fragilizam, pois nos
interesses que os movem são tão frágeis e dinâmicos quanto à facilidade de estabelecer conexão.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

As redes sociais revelam uma pobreza desses contatos mais profundos, já que sua lógica é
a aproximação pela distância. O que encanta muito nas relações virtuais é a facilidade de
transitar por entre diversos cenários de comunicação sem se comprometer com nenhum deles.
Numa caixa de diálogo (bate‐papo) de rede social é possível conversar com quantas pessoas se
queira e, obviamente, não estabelecer diálogo efetivo com nenhuma, principalmente se
considerarmos o que Benjamim fala ser a condição de verdadeiros diálogos: a experiência do
outro. O “gesto de interrupção” para ouvir e sentir o outro, como coloca Jorge Larrosa, falar na
maioria das conversas on‐line, pois, apesar da grande versatilidade dos indivíduos
contemporâneos de realizarem múltiplas tarefas, eles não podem nutrir em alto nível de atenção
de conteúdo em vários contatos simultâneos.

CONCLUSÃO:
Enquanto estudantes de Ensino Médio envolvidos num curso técnico em informática,
quisemos aqui discutir a dimensão humana desse importante aspecto tecnológico de nossos dias,
a saber, a internet, e mais especificamente, suas redes sociais. Essa abordagem é extremamente
relevante, se lembrarmos que produzir tecnologia não é condição suficiente para
desenvolvermos uma vida verdadeiramente humana, principalmente quando o potencial dessa
tecnologia é mal utilizado. Pensar o uso da informática a partir de um prisma humanístico pode
nos oferecer importantes chaves de leitura para evidenciarmos que, na verdade, o problema da
fragilidade das relações humanas não está no convite que elas fizeram à tecnologia. A internet é,
neste caso, apenas um bode expiatório a serviço de um sentido falido de relacionamento
humano.
Mesmo com um número cada vez maior de integrantes, as redes sociais não
transparecem um salto qualitativo das pessoas no tocante a estratégias dialógicas no campo da
alteridade. Apesar de uma maior proximidade virtual, o que se nota é que, pelo fato mesmo de
estarem separadas pela virtualidade de telas, impera uma menor habilidade de relacionamento
face a face. O preocupante nisso não é o fato da existência das tecnologias que possibilitam esse
cenário, mas a forma como delas nos utilizamos. Não por acaso, muitos filmes de ficção científica
insistem em temáticas que abordam o caos da humanidade a partir de momentos de ápice
tecnológico: o motivo não é a tecnologia em si, mas o papel que conferimos às mesmas em nosso
espaço de ação, enquanto sujeitos que constroem sentido e história.
Partícipes de um curso de informática dentro de uma instituição de ensino tecnológico, a
saber, o IFPB, as reflexões que aqui dispomos se dirigem ao escopo de ratificar a necessidade de
se aumentar nossos esforços em torno do desenvolvimento das tecnologias, principalmente
aquelas que facilitam necessidades básicas da vida humana como a comunicação, sem deixar de
refletir esse desenvolvimento num viés humanístico; nossa crítica deita, pois, suas raízes na
urgência de reafirmarmos a importância da tecnologia como meio de qualificação da vida
humana, e não como fim em si mesmo. O que discutimos neste texto aponta para isso: se bem
utilizadas, as tecnologias da informação são excelentes instrumentos para a interação das
pessoas. Nosso estudo direciona suas conclusões para o fortalecimento de uma compreensão da
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informática como algo importante não só do ponto de vista estritamente tecnológico, já que ela
pode ser um excelente mecanismo de desenvolvimento da vida humana. Diante de uma área que
costuma ser distanciada de discussões éticas, esse texto propõe que o ensino da informática (e
das demais áreas tecnológicas) repense sua finalidade ética e os meios pelos quais afirma sua
importância enquanto área de conhecimento para o verdadeiro desenvolvimento humano.
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RESUMO
Nossa pesquisa tem como objetivo esclarecer a
temática do diálogo Teeteto de Platão, que tem
como núcleo investigativo a pergunta “o que é
saber?”; não queremos recriar tal definição, como
foi dito, almejamos esclarecer o que é abordado na
obra de Platão tendo em vista que estamos em um
processo de aprendizagem de iniciação científica.
Realizar um estudo desta obra é fazer um retorno à
questão do conhecimento nos primórdios da

elaboração conceitual filosófica grega. Assim
sendo, nosso maior objetivo é aprender com esta
investigação, e para tal faremos dois percursos, o
primeiro, apresentar a metodologia da pesquisa
que ora realizamos e tentar entender o contexto
no qual os pensadores em questão estão inseridos;
o segundo, abordar propriamente um estudo sobre
as
respostas
de
Teeteto.

PALAVRAS‐CHAVE: Platão, Conhecimento, Teeteto, Percepção, Sócrates.

LOOK PLATONIC ABOUT KNOWLEDGE: A STUDY OF THEAETETUS
ABSTRACT
Our search has objective clarify the thematic
of dialog Theaetetus of Plato, that have as
investigative core the ask “What is know?”;
we do not want rework this definition, as has
said, crave clarify the that is addressed on
work of Plato having in vision that we are in
a process of learning of scientific initiation.
Perform a study this work is create a return
to question of known in the early of

elaboration conceptual philosophic Greek.
Thus, our bigger objective is learn with this
investigation, and for such we will two
percusses,
the
first,
present
the
methodology of search that now and try
understand the context in which the thinkers
in question are inserted; the second,
approach properly a study about Theaetetus’
answer.

KEY‐WORDS: Plato, Knowledge, Theaetetus, Perception, Socrates.
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OLHAR PLATÔNICO ACERCA DO CONHECIMENTO: UM ESTUDO SOBRE O TEETETO

INTRODUÇÃO
O presente trabalho visa expor a investigação realizada durante a vigência do projeto de
pesquisa “O Teeteto de Platão: investigando a questão do saber”, realizada no Instituto Federal
de Alagoas durante o segundo semestre de 2013 e o primeiro de 2014. Por se tratar de uma
investigação na área de filosofia e ser realizado por um estudante de ensino médio, buscaremos
refazer o percurso da apropriação dos conceitos disponíveis nas obras investigadas. Para isto,
precisaremos compreender a constituição dos textos a serem investigados. Neste momento,
preferimos iniciar com um breve prólogo a respeito desta atividade investigativa. Como será
demonstrada, a metodologia da pesquisa é caracterizada pelos movimentos de leitura,
especulação e argumentação, não sendo uma exigência para a mesma a realização de
experimentos empíricos, senão a compreensão e a busca pelo desenvolvimento de ideias, que
são de fundamental importância para a investigação em filosofia. Sendo assim, fica claro que não
trabalhamos com fatos, e sim com pensamentos; neste sentido as comprovações que almejamos
são argumentativas, tal é a característica do trabalho que pretendemos desenvolver nestas
páginas.
Tendo abordado os caminhos que nos fizeram seguir tal investigação, deixaremos claro
agora quais as obras dentre o corpus platônico que foram utilizadas para a aquisição do
entendimento que ora temos acerca do tema. Nossa pesquisa é baseada no diálogo platônico
intitulado Teeteto. Tal diálogo esta por alguns estudiosos classificado entre as obras do período
da velhice ou da maturidade do filósofo ateniense1.
Para uma compreensão inicial do pensamento do mestre ateniense fizemos um estudo da
Apologia de Sócrates, uma espécie de monólogo que coloca a questão do personagem seus
métodos de investigação e a causa de sua morte, além de fazer uma discussão sobre a missão do
filósofo em questão. Já no Mênon temos uma pedra de toque para discutir a questão que nos
interessa, qual seja, a do saber. Por fim, é no Teeteto que deveremos concentrar nossos maiores
esforços, levando em conta duas questões, o núcleo da pesquisa, e a proximidade das questões
do diálogo com a questão da pesquisa. De tal modo, passamos a uma breve análise da conjuntura
na qual estão inseridos os dois filósofos, Sócrates, e Platão.
Devemos levar em conta uma grande dificuldade quando se pensa filosofia platônica; os
costumes da época mantinham a oralidade como prioridade no ensino e não havia ainda a
consolidação da escrita no período em que Sócrates viveu, devido a isso, ele não deixou obras
escritas e é principalmente a partir do seu discípulo mais próximo, Platão que o grande Sócrates
foi imortalizado. Neste sentido, deve ficar claro que o que buscaremos nesta pesquisa é
1
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desenvolver um estudo sobre a questão do saber, para poder apresenta‐lo como uma forma de
revisitar esta questão de fundamental importância para o pensamento. Ora, o nosso percurso
será o da reconstituição das respostas do jovem Teeteto no diálogo de nome homogrado.
Devemos levar em conta que o principal método de desenvolvimento desta pesquisa é
teórico‐especulativo, fazendo uso da exegese ou interpretação dos problemas, na medida das
possibilidades de um estudo realizado por um estudante de ensino médio. Uma investigação que
busca fomentar a pergunta sobre o conhecimento.

Comentado [Autor des6]: Acentuar.
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É por considerarmos a proposta filosófica do diálogo, que resolvemos propor um texto
que possibilite uma abertura ao debate, como nos diz Trabattoni (2010, p. 25):
A forma e o conteúdo estão tão harmonicamente entrelaçados que se
torna bastante difícil separá‐los: à natureza da pesquisa filosófica, nunca
definitivamente concluída e sempre aberta a ulteriores aprofundamentos,
corresponde uma modalidade expressiva dúctil e não dogmática, como a
do diálogo.

Dentre os processos metodológicos utilizados para o desenvolvimento de nossa pesquisa
e para corroborar com este ideal dialético, foram feitas leituras e fichamentos das obras
indicadas, produção de resenhas e debate dos textos. Além disto, foi realizada uma leitura
conjunta com debate para esclarecer pontos importantes das teses sugeridas na obra Teeteto.
Tais teses necessitam de um nível de aprofundamento por não estarem aparentes as soluções,
melhor dizendo, o Teeteto, se lido sem a devida atenção pode deixar o leitor na superfície da
compreensão; buscamos então ultrapassar esta superfície.
Passamos então ao primeiro momento desta nossa análise, o método desenvolvido pelo
filósofo desnudo2.

O MÉTODO SOCRÁTICO
Ao desenvolver seu peculiar método, chamado de Maiêutica, Sócrates proporcionou a
todos aqueles que mantiveram algum diálogo com ele, um momento de dúvida e reflexão para
que fosse possível alcançar o verdadeiro conhecimento. Segundo Sócrates, para que fosse
possível deixar outros em aporia3, era preciso dar vazão ao raciocínio livre de prisões ou pré‐
conceitos; para que o estado de aporia se consolidasse (Mênon, 80d). Esta dúvida era o que
impulsionava aqueles que deveriam encontrar a definição de alguma palavra utilizada durante o

2
3

Chamamos de filósofo desnudo pela despreocupação de Sócrates com as questões da riqueza.
Estado de espírito que torna o indivíduo com muitas dúvidas do que se acredita ter conhecimento.
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diálogo, assim como é encontrado nas seguintes obras de Platão o Mênon com a virtude, e
Teeteto com o saber.
A eficácia deste método se dá à partir do primeiro momento do contato com o
interlocutor, no dialogar. Logo após a colocação da tese, Sócrates pedia que fosse definida
alguma palavra que o interlocutor usou enquanto falava, este pedido estaria ao alcance
intelectual de todos que Sócrates aplicasse a maiêutica, já que se teria uma base antecipada do
termo que foi utilizado. Em seguida, Sócrates auxiliava quem estava em aporia, utilizando
analogias principalmente, para que fosse baseado, assim facilitando a definição. Na obra, Platão
também utilizou “elementos dramáticos e metodológicos (introdução, interlúdios e digressões)”
(SANTOS, In, PLATÃO. Teeteto, 2010, p. 5‐6) postos na boca de Sócrates para que se
desenrolassem os temas que estão envolvidos na problematização do conhecimento.
À medida que as definições eram dadas, Sócrates e o interlocutor, analisavam as
respostas, até que não houvesse mais refutações a serem feitas, ou seja, até que chegasse a uma
definição conclusiva, mas vale ressaltar que dificilmente os diálogos chegam a tal momento, ou
seja antes disso se encerra o plano dramático. E ele justifica a sua arte dizendo: “nossa arte
consiste em poder verificar completamente se o pensamento do jovem pariu uma fantasia ou
uma mentira, ou se foi capaz de gerar também uma autêntica verdade” (Teeteto, 150 c).
Seu método foi utilizado até seus últimos dias, quando foi acusado de morte por
“corromper a juventude” (Apologia de Sócrates, 24c), já que os jovens se encantavam com seus
diálogos. Aqueles que o acusaram não puderam ver o que havia de magnífico em suas atividades
em filosofia, assim proporcionando a Sócrates ser um dos mais conhecidos filósofos e um dos
personagens mais importantes para consolidar a filosofia, cujo valor foi dado, somente, após seu
sacrifício.

AS DIFERENÇAS DE PENSAMENTOS: SÓCRATES E PROTÁGORAS

Sócrates sempre foi um homem muito simples e bastante conhecido graças à sua filosofia
que estava ao alcance de todos (JEAGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego, p. 523).
Como filósofo, estava sempre em busca de conhecimento ligado à verdade por acreditar que esta
deveria ser buscada acima de qualquer coisa, seu trabalho voltado aos valores humanos fizeram
dele um homem honesto e justo, em que fazia valer toda sua filosofia, pondo em prática durante
toda sua vida. De fato, nosso filósofo sempre esteve preocupado com a construção do
conhecimento na época em que viveu, bem como em as maneiras de obtê‐lo/adquiri‐lo. Já os
sofistas, eram os antigos mestres e sábios, que ao contrário de Sócrates, cobravam por seus
ensinamentos.

Boa parte dos sofistas se dedicava a uma determinada área, sua principal característica é
que não estavam preocupados com a verdade dos fatos, ou seja, o que era passado aos que
pagavam pelos ensinamentos estava de acordo com o pensamento de cada um deles. Por isso,
eram possíveis muitas contradições a respeito de cada tese, isto é, o que parece a cada pode ser
verdadeiro, como diria Protágoras. Por serem mestres na oratória, tinham um incrível poder de
convencimento, assim como os antigos políticos sobre as massas da cidade; é bem notória essa
relação, já que as aulas eram destinadas aos jovens de famílias ricas, pois desde muito novos
estudavam política e por poderem dar os melhores salários (Vide: JEAGER, Werner. Paidéia: a
formação do homem grego, p. 523). O conhecimento para Protágoras, que foi um sofista
bastante conhecido, tinha em sua base o relativismo, sua tese relativista tinha consequência de
que o conhecimento não poderia ser construído, pois todos já o possuíam. Assim seria o homem
a medida de todas as coisas, como afirma em sua tese.
O grande embate entre Sócrates e Protágoras era este: Sócrates sempre buscou o
conhecimento verdadeiro e não dava continuidade a argumentos que não tinham fundamentos,
que por sua vez, se constituíam falsos argumentos; já Protágoras permitia que o contrário fosse
realizado. Pois era apto ao dizer que “sábio é aquele de nós [sofistas] que, quando as coisas são e
lhe parecem más, as muda, de modo a aparecerem e serem boas” (Teeteto, 166d). Seus
ensinamentos faziam com que os mais leigos acreditassem em coisas falsas, pois os sofistas
eram, assim como foi dito, mestres em persuadir. Sócrates levava o verdadeiro conhecimento a
todos, este conhecimento sempre estava acessível através de seu método, a maiêutica, já que
dependia apenas da disponibilidade de um interlocutor para coloca‐lo a prova.

O CONHECIMENTO NO MUNDO ANTIGO

Talvez o primeiro e o maior dos problemas na filosofia seja o conhecimento, desde os
primeiros filósofos que tentaram desmitificá‐lo, mesmo com muitos esforços, não obtiveram
êxito para que os resultados fossem reconhecidos como absolutos, inclusive por não ser esta a
finalidade da filosofia. No entanto, algumas das teses reconhecidas na Grécia Antiga foram se
perpetuaram até os nossos dias, como é o caso da teoria da Reminiscência de Platão. Quase
sempre apresentada na boca de Sócrates, dizia que em vida o indivíduo relembra tudo o que
havia aprendido durante os ciclos de vida e morte, afirmando que a alma era imortal (Mênon,
80e‐82a).
E a teoria do Relativismo de Protágoras, que era um sofista, da qual dizia que todo o
indivíduo possui o conhecimento, pois “o homem é a medida de todas as coisas” (Teeteto, 152a‐
b). A oralidade, sempre pode ser utilizada para ensinar, mas era fácil de distorcer com
argumentos de autoridade por exemplo. Os famosos sofistas se beneficiaram imensamente do
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poder de persuasão da retórica e da erística, cobrando preços elevados por seus ensinamentos, e
ganhando admiração e prestígio por seus ensinamentos. Eles não se preocupavam com a verdade
dos fatos, tudo que ensinavam estava de acordo com seus pontos de vista. Aqui vale lembrar
mais uma vez o que pode garantir tal empreitada destes interlocutores dos filósofos, a tese de
Protágoras: “O homem é a medida de todas as coisas”.
Com a criação da escrita houve uma grande ajuda para armazenar o que era produzido
como conhecimento, mas até certo ponto. Não devemos aqui esquecer os problemas que
também vem junto com a consolidação da escrita, tais questões podem ser aferidas no Fedro de
Platão.

AS RESPOSTAS DE TEETETO
O método socrático que media o desenvolvimento da obra é a conhecida Maiêutica, tal
método é apresentado no interlúdio inicial do plano dramático do Teeteto (149a‐151d). Nesta
pesquisa, nosso objetivo é compreender e explicar o processo dialógico no qual é posta a
problemática do conhecimento por Platão no referido diálogo. É a partir do processo de pergunta
e resposta que se dão os resultados.
Ao longo da obra o personagem do jovem Teeteto que dialoga com Sócrates oferece três
respostas para a pergunta tema: “O que é saber?”. Neste sentido, como já anunciado, iremos
mostrar tal percurso, nestas páginas que ora escrevemos. Os encaminhamentos do texto buscam
alcançar a partir do processo de refutação o que pode ser tomado como a definição do que seja
conhecimento.
A primeira resposta foi “saber é sensação” (Teeteto, 151e) baseada no relativismo de
Protágoras, Teeteto afirma que aquele que sente tem o conhecimento do que sente, porém
Sócrates o refuta com uma analogia bastante esclarecedora e o refuta muito bem: “[...]Não
acontece, por vezes, um de nós sentir um mesmo sopro de vento frio e outro não? E um, sentir
pouco frio e outro muito?” (Teeteto, 152b). Logo a contradição fica evidente, pois a verdade é
una.
E para que se encerre a discussão sobre a primeira resposta, Sócrates levanta outro
argumento: “E falta falar sobre os sonhos, as doenças, entre outras, da loucura e de tudo quanto
diz respeito a ouvir mal, a ver mal, ou a qualquer outra percepção ilusória” (Teeteto, 157e).
Sendo assim, a resposta que diz que saber é sensação se desfaz.
A segunda resposta de Teeteto foi “saber é opinião verdadeira” (Teeteto, 187b). Devido à
primeira resposta ser desfeita, Teeteto afirma que aquele que opina com verdade opinará com
saber. Mas aquele que opina pode não opinar com verdade, como nos casos discutidos por
Sócrates ao se enganar e opinar algo falso. Veja o exemplo: “Vê se me estás a entender um
pouco melhor agora. Se Sócrates conhece Teodoro e Teeteto, mas não está a ver nenhum deles e

não os apercebe, nunca poderia ter dentro de si mesmo a opinião de que Teeteto é Teodoro.
Estou a dizer alguma coisa?” (Teeteto, 192e‐193a).
O mesmo vale ao afirma e se basear no senso comum, acreditando que há verdade no
que diz, então, ao afirmar algo estará dando uma opinião que, não necessariamente, terá nela
um saber contido, ou seja, esta definição também não define saber.
A terceira e última definição foi “saber é opinião verdadeira mais explicação” melhor
dizendo, acompanhada de logos (Teeteto, 201c‐d). Assim como foi visto na resposta anterior,
Teeteto afirma que adicionando explicação/razão (logos) a opinião verdadeira se tornará saber.
Ao dar opinião, acrescentando uma explicação ao que foi dito, não se tornará saber
automaticamente, é possível que o conteúdo da explicação possa transformar o que foi dito em
saber, porém isso não será válido em todas as opiniões. Logo, ao opinar algo, mesmo que com
verdade, adicionar uma explicação não fará com que o que foi dito se torne necessariamente
saber. E no desenrolar do diálogo, Teeteto e Sócrates não conseguem definir o que seria logos,
pra que fosse justificado o seu uso direcionado a definição de saber, impossibilitando seguir com
o argumento usado na terceira resposta, ou seja, esta também não é uma definição para o saber.
Com o final da obra sem uma definição, é possível que surja uma pergunta: “de que serviu
tamanha empreitada na tentativa de encontra‐la?”. Essa pergunta certamente pode ser
resolvida. Não é a apenas a definição em si que terá algum valor, o raciocínio proposto
permanecerá e será útil para que seja desenvolvido mais conhecimento a partir de
questionamentos como este. O que está sendo proposto é uma análise do método, e nesta,
verifica‐se a eficácia e a possiblidade de encontrar definições absolutas. E é este um dos objetivos
da obra, poder explorar cada vez mais o conhecimento e tornar claro para que todos se
recordem de que é possível possuir conhecimento verdadeiro. Neste sentido, vemos que um dos
encaminhamentos da obra questão pensada do ponto de vista epistemológico nos leva a
problemas políticos.

CONCLUSÃO

Esta pesquisa serviu para amadurecer o debate da abordagem do conhecimento de
Sócrates e Platão. Por ser uma pesquisa bibliográfica, os conteúdos foram estruturados de
acordo com a aparição nas obras de Platão. A produção de textos a partir de cada tema conecta
boa parte do conteúdo, para que haja a acessibilidade às várias abordagens no decorrer do
projeto. Não temos a pretensão de dar por encerrada a questão, uma vez que há muito a ser
investigado ainda acerca da obra, no entanto, nosso estudo pretende ser uma forma de
contribuição para estudos iniciais em filosofia. A meu ver, enquanto bolsista de iniciação
científica do ensino médio, Sócrates e Platão junto a alguns de seus discípulos, são os pensadores
que devem ser estudados antes de qualquer criação filosófica, por serem iniciadores de questões
fundamentais para os questionamentos primordiais da filosofia e que perduraram até os nossos
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dias.
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RESUMO
Este artigo pretende realizar uma aproximação teórica
acerca da pertinência da colaboração enquanto valor no
ensino da escrita, sistematizando, para tanto, estratégias
de pensamento de autores como Certeau (1994); Charlot
(2000); Kuhn (1970); Morin (1997); Shiva (2004); Japiassú
(1976) e Deleuze; Guattari (1996). O estágio atual de
dominação do território da escrita incrementa formas
normativas generalizantes a organização das sociedades
contemporâneas, em frases, orações e parágrafos, que se
ajustam perfeitamente as condições objetivas do novo
texto social, caracterizado por sua complexidade
multidimensional, que se projeta sobre a topografia
favorável do terreno desterritorializado das narrativas. A

ação particular sobre esta nova fronteira pressupõe uma
inteligencia individual questionável, mais ou menos
eficaz do ponto de vista de sua eficiência social. Escrever
é um desafio: Como escrever? Quando escrever? O que
escrever? Para que escrever? Para quem escrever? Sobre
o que escrever? Já que a folha em branco é apenas uma
metáfora. Um universo de questões que gravitam em
torno do desafio da escrita contemporânea. O desafio da
produção textual é o desafio de saber fazer algo, ou seja,
fabricar um produto, um artefato parcial ou inteiramente
novo.

PALAVRAS‐CHAVE: escrita colaborativa, relação com o saber, gêneros textuais, ensino da escrita.

COLLABORATIVE WRITING AS A MEDIATOR OF THE RELATIONSHIP TO KNOWLEDGE: AN
ATTEMPT TO PLACE THE THEME FROM THE POINT OF VIEW OF THE THEORY.
ABSTRACT
This article aims to make a theoretical approach about
the relevance of collaboration as a value in the teaching
of writing , systematizing , therefore , thinking strategies
of authors like Certeau (1994 ) ; Charlot (2000); Kuhn
(1970); Morin (1997); Shiva (2004); Japiassú (1976 ) and
Deleuze; Guattari (1996). The current stage of
domination of the territory of writing increases
normative forms generalizing the organization of
contemporary societies, in phrases, sentences and
paragraphs, which perfectly fit the objective conditions of
the new social context, characterized by its
multidimensional complexity, jutting out over the

favorable topography of the deterritorialized terrain of
narratives. The particular action on this new frontier
presupposes an almost effective questionable individual
intelligence from the point of view of social efficiency.
Writing is a challenge: How to write? When writing? What
to write? To write that? For those who write? What to
write? Since the blank sheet is just a metaphor. A
universe of issues revolving around the challenge of
contemporary writing. The challenge of text production is
the challenge of knowing how to do something, or
manufacture a product, a partial artifact or entirely new.

KEY‐WORDS: collaborative writing, relationship to knowledge, textual genres, teaching writing.
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A ESCRITA COLABORATIVA COMO MEDIADORA DA RELAÇÃO COM O SABER: UMA TENTATIVA
DE SITUAR A TEMÁTICA DO PONTO DE VISTA TEÓRICO

INTRODUÇÃO
Os gêneros textuais escritos exercem um papel peremptório na sociedade contemporânea,
notoriamente no meio acadêmico onde a atividade de escrita se confirmou ao longo dos últimos
quatro séculos como uma atividade produtiva essencial para a criação e reprodução de paradigmas
hegemônicos, forjados no bárbaro e eficiente processo de conquista do território da escrita. Um
processo, diga‐se de passagem, cuja requintosa violência fez ruir com o estrondo ensurdecedor de
mil bombas atômicas o mundo mágico das vozes e da tradição” (CERTEAU, 1994), fazendo surgir
entre as suas ruínas, ex nihilo, o mundo da racionalidade científica, gerido por uma comunidade
peculiar ‐ a comunidade científica ‐, e especializado no desenvolvimento de práticas laborais
diferenciadas, quase que excluviamente dedicadas ao campo da produção textual. Uma
comunidade de sociologia restrita e traços psicológicos marcados pelo desejo insidioso de
manipular as mentes por meio de um rigoroso e bem planejado controle social, realizado com
primor por meio de uma educação de base cultural e individualista, instrumentalizada para o
domínio.
A semelhança da história dos métodos empregados pelas grandes civilizações para garantir
o controle sobre os territórios recém conquistado, a imposição de uma nova linguagem, suportada
por linguas mortas e jargões incompreensíveis, deu a tônica da ciência moderna, revelando seus
métodos excludentes e seus propósitos nefastos. A revelia da exuberância luminosa do
caleidoscópio de saberes e de fazeres das comunidades tradicionais, ergue‐se, a comunidade
inesperada, concebida pela opulência e pela arrogância. Eleva‐se sobre toda a extensão do vau de
águas rasas e solos mais férteis que corta o território da escrita, onde o papiro herbáceo tem
amplas condições de vicejar. Mas, as verdadeiras monoculturas ainda estariam por vir ‐ as
monoculturas da mente ‐, como bem lembra Vandana Shiva (SHIVA, 2004) , ao afirmar que “o saber
dominante cria uma monocultura mental ao fazer desaparecer o espaço das alternativas locais.”
A partir de meados do século XVIII, nas esteira das transformações impetradas pelas novas
instâncias de aceleração do processo produtivo, industria e ciência se colocam em pé de igualdade
no que se refere a produção de artefatos culturais, e o texto, neste contexto, enquanto produto
da atividade de escrita, não se poderia eximir da condição de artefato. Ciência e indústria passam
a criar e a recriar suas próprias condições de existência, legitimada e legitimando uma classe
dominante, extremamente organizada, dentro da qual, segundo Edgar Morin (1997), uma
intelligentsia literária reduzida e tímida vai esboçar casualmente protestos acanhados contra a
industrialização do espírito, já que não conseguem deixar de ser parte ativa deste duplo processo
de industrialização da ciência e de cientifização da indústria, muito embora tendo consciência das
consequências deste processo sobre a sua prática social na condição de cientistas.
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A PRODUÇÃO TEXTUAL COMO PARADIGMA
A bem sucedida trajetória do emprego maciço dos gêneros textuais escritos, pela
comunidade científica, sobretudo nas modalidades de comunicação científica mais expressivas,
nas universidade e nas escolas, foi marcada fundamentalmente (e quase que exclusivamente) pelo
acumulo de documentos escritos oriundos do trabalho solitário de autores que planejaram,
traduziram e revisaram, de forma individual seus textos. Este paradigma de produção textual
justifica‐se, em grande parte, na crise de valores que se opera pari passu ao desenvolvimento da
mentalidade científica classica, manifesta sobretudo na desconfiança. Daí a necessidade de
inversão, de mudança de direção, e é no contexto dessa busca por alternativas que a escrita
colaborativa surge como proposta de prática pedagógica irrestrita, devendo ser compreendida
dentro de um cenário de mudanças reais que, na atualidade, vem operando transformações
silenciosas no interior da comunidade científica, minando gradativamente o paradigma cartesiano.
Assim sendo, a escrita colaborativa, como apresentada nesta proposta, aprioristicamente, deve ser
compreendia como um novo paradigma de escrita ou como parte de um novo paradigma
linguístico, desde que considerada como subsistema, e não apenas como uma forma adjetivada da
escrita. O atributo restritivo do adjetivo colaborativa, sugere limites conceituais novos, para algo
novo e que demonstra ser capaz de renovar a esperança em um novo começo, ao menos, menos
errático.
Este cenário de mudanças afeta a comunidade científica que vive uma época charneira da
qual participam estudiosos de várias áreas do conhecimento que já lançam seu olhar para um
horizonte neoparadigmático. Dentre estes, há pelo menos dois tipos de bem‐intencionados:
aqueles que já compõem ou irão compor a população do inferno; e aqueles que são
verdadeiramente bem‐intencionados. Neste segundo grupo pode‐se encontrar: dissidentes,
escomungados, infiltrados, visionários... Não é por menos que Kuhn afirma que grande parte de
suas generalizações não estão relacionadas com a epistemologia da ciência, sobretudo elas dizem
respeito à sociologia ou à psicologia social dos cientistas (KUHN, 1970). Basta estar inserido nesta
comunidade excêntrica na condição de verdadeiramente bem‐intencionado para percebê‐la com
frequência como a um hospital que foi isolado em razão de uma contaminação misteriosa, que já
se espalhou por todo mundo. Agora médicos e pacientes, alguns poucos conscientes da situação e
a grande maioria inconsciente, buscam a cura para a sua própria patologia do saber, que há muito
saiu do controle e agora, em metástase, já é a própria patologia do mundo (JAPIASSÚ, 1976).

ESCRITA COMO TERRITÓRIO EXPROPRIADO DA CIÊNCIA
Do ponto de vista estratégico e operacional, os níveis de organização necessários e
disponíveis para empreender o processo de reconquista do território da escrita, entendido como
processo de reterritorialização, deverão ser os mesmos que permitiram à comunidade científica
estruturar eficientemente os estatutos epistemológicos das diferentes áreas do conhecimento, ao
longo dos últimos séculos, facultando aos intelectuais a ostentação de uma cultura erudita fundada
na fragmentação e mutilação de saberes, que se oporia veementemente a uma cultura de massa,
associada a uma realidade social deplorável, agravada sobremaneira pelo quadro político e
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econômico que a acompanha. Este é o contexto em que se deve realizar questionamentos sobre o
papel da educação na sociedade atual. Evidentemente, há várias possibilidades e, invariavelmente,
várias bifurcações no caminho que leva a solução das questões que poderão ser levantadas. No
entanto, quando se toma como referência a história da pedagogia, bem como os desdobramentos
da teoria da educação ao longo do tempo, é imperioso refletir sobre uma questão fundante,
apresentada por Bernard Charlot, sem a qual todo o esforço arqueológico de compreender a
gênese e a evolução da produção dos artefatos textuais e o seu paralelismo com a superação das
condições impostas pela racionalidade cartesiana, perde o seu sentido fundamental: “Como faz a
pedagogia para ocultar o sentido social da educação por trás de sua significação cultural?
(CHARLOT, 2000)”. A resposta não é óbvia, por mais que pareça simples: Se o sujeito busca a
cultura ele encontra uma saída para a sua realidade social. É ele que faz a diferença. Sua atitude
pró‐ativa na direção do saber, ou seja, sua relação com o saber, em uma sociedade que na condição
de texto também pede para ser reescrita.

POR UMA SOCIOLOGIA DO SUJEITO ESCLARECIDO
As respostas existem e podem ser encontradas diluídas no syllabus de qualquer sociologia
pós‐estruturalista avant‐garde, que se mostre emacipadora deste estado de alienação que
acomete o sujeito e que equivale a loucura do homem social, do aforismo foucaltiano,
transformado em cifras e estatísticas. Estado de alienação, diga‐se de passagem, experienciado na
sensação constante de não pertencer, ou seja, da desterritorialização que revela a sua dimensão
psicológica, deprimindo e reduzindo a auto‐estima expropriado do território da escrita. O fato de
não poder realizar no texto o sonhado reencontro com sua terra natal, que é a origem comum de
todo o sujeito egresso do sistema educacional. O sujeito deve receber uma educação que permita
que o mesmo chegue a estado de esclarecimento sobre a sua condição de alienação e assim poder
dar o salto qualitativo. Uma Aufklärung para além dos limites temporais e das condições históricas
de sua acepção clássica de Lumière, orientada pelo desejo de recomeçar, de escrever e reescrever
as antigas vozes fantasmagóricas que vem das ruínas de sua terra natal e que também podem ser
escutadas nos fragmentos dos velhos documentos palimpsestos recortados em pequeníssimas
partes e reciclados pela ação corrosiva da borracha da ciência cartesiana.
Está nas mãos deste sujeito! Ele precisa tomar consciência da sua condição e para que isso
ocorra o processo educativo não pode fracassar em instrumentalizá‐lo para que atinja o auto‐
esclarecimento. Em outras palavras, para superar a sua condição de alienação o sujeito precisa de
mudanças no processo educativo, pois tem fracassado em muitos aspectos, mas, também precisa
dar ele mesmo sinais de que se conscientizou. A realidade socio‐cultural, política e econômica pode
ser mudada, mas deve‐se ter em mente que “as transformações sociais são, antes de tudo,
consequências dos processos individuais culturais” (Ibid.). É um grande salto na direção de uma
sociologia do sujeito, este muito bem caracterizado por Bernard Charlot como um indivíduo que
“age no e sobre o mundo; encontra a questão do saber como necessidade de aprender e como
presença no mundo de objetos, de pessoas e de lugares portadores de saber; se produz ele mesmo,
e é produzido, através da educação.” (Ibid.) Remeter a questão da significação cultural da educação
ao indivíduo e sua relação com o saber é dar ao sujeito condições para que crie e percorra seu
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próprio caminho. Mas, este caminho, não pode estar localizado em outro ambiente salvo no
interior do novo território da escrita. Um ambiente renovado pela escrita à várias mãos – a escrita
colaborativa.

A ESCRITA COLABORATIVA COMO LUGAR DE PERTENCIMENTO
O convite para a colaboração também é um convite ao desafio de trabalhar com valores. A
porta da colaboração é estreita e, enquanto valor ético, um acesso pouco conhecido do paraíso
perdido que se deve entrar de mãos dadas. Uma pequena passagem que se abre, livre dos
querubins e de suas espadas flamejantes. Um passo na direção da retomada de um território
tomado pela força. Neste caso, a própria noção de retomada do território da escrita, em alusão à
terra prometida e da colaboração enquanto estratégia de organização em vista do sucesso da
retomada do antigo território da diáspora, pode ser entendida, dentro da lógica deleuziana, como
o “conjunto de artifícios pelos quais um elemento (sujeito), ele mesmo desterritorializado, serve de
territorialidade nova ao outro que também perdeu a sua” (DELEUZE; GUATTARI, 1996).
Evidentemente, os elos de solidariedade que vão se formando, dentro de um processo que
também envolve o resgate de valores humanos indispensáveis, estão no cerne da questão da
colaboração, e abrem espaço para que novos valores se estabeleçam, como a confiança, a
responsabilidade, o respeito, a tolerância, a compreensão e a ética.
O processo educativo deve ser capaz de dar provas de superação quanto a motivação
classica tradicional de se reduzir o todo em partes em um procedimento mistificador e
ideologizante que está no cerne da pedagogia, e que indiretamente participa da produção social
de realidades contrapostas, esquizofrênicas. Esta motivação cartesiana deve ser combatida e a
escrita colaborativa poderá fazer toda a diferença neste processo, invertendo a condição de
professores e alunos, de meros receptores para produtores de artefatos textuais, ou seja,
fomentando a produção e a comunicação científica, dentro de novo paradigma de escrita voltado
a reintegração dos saberes fragmentados. As ideias renovadas e liberadas dos antigos ideologismos
descomprometidos com a ação transformadora da realidade social, devem encontrar solo fértil
para germinarem e se multiplicarem, recompondo a biodiversidade cultural em policulturas da
mente. Quais as chances disso acontecer? A resposta novamente continua nas mãos do sujeito.
Mãos que podem arregaçar as mangas pois há muito trabalho à fazer.

ALGUMAS QUESTÕES SEM RESPOSTA
As atividades de escrita colaborativa, na prática, podem se iniciar com oficinas, minicursos
ou até mesmo palestras. Em qualquer destes momentos, será essencial realizar certos
diagnósticos: Até que ponto o professor estaria aceitando de forma a‐crítica a perspectiva cultural
da pedagogia (não considerando o aparelhamento ideológico sobre a dimensão social)? Qual é a
percepção dos estudantes com relação ao valor do sistema educativo para a sua vida atual e futura
(e não apenas a carreira)? Quais são as percepções de professores e estudantes com relação a
importância da educação na transformação da realidade sócio‐cultural (de cada um deles e da
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sociedade como um todo)? O que professores e estudantes já fizeram ou tem feito para atingir o
auto‐esclarecimento e reescrever suas histórias de vida (a partir da conscientização do seu estado
de alienação)? Qual tem sido o papel da escrita na realização das aspirações de professores e
estudantes ao longo do processo educacional (que vai além da confecção de questões de provas,
no caso dos professores, e que além da resolução de questões de provas, no caso dos estudantes,
desconsiderando evidentemente todas as situações de copiar e colar relacionadas com a confecção
de trabalhos escolares, já que na maioria dos casos não se trata de produção textual)? Estariam
dispostos a participar de momentos de escrita colaborativa (oficinas no horário da aula ou em
outro local e data, mesmo fora do espaço escolar)? Enfim: Da teoria à prática há um longo caminho
a percorrer.
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RESUMO
O presente trabalho trata de expor de forma
crítica os movimentos de protesto social que tomaram
as ruas de várias cidades brasileiras em junho de 2013. A
partir da leitura de Autores como Slavoj Zizek, Lincoln
Secco, David Harvey, Vladimir Safatle e outros foram
analisados os aspectos que levaram multidões às
manifestações nesse período, como também os

desdobramentos políticos e sociais causados por essas
manifestações. A partir dessas leituras procura‐se
avaliar a influência desses movimentos no incremento
do fenômeno do antipartidarismo, tomando como base
a interpretação do papel desempenhado pelo o
esgotamento do sistema de representação democrática
no
país.

PALAVRAS‐CHAVE: democracia, jornadas de junho, antipartidarismo.

JUNE RIOTS AND THE CRISIS OF REPRESENTATIVE DEMOCRACY IN BRAZIL
ABSTRACT
The present work aims to expose in a critical
manner the social protest movements which took the
streets of several Brazilian cities in June 2013. From the
reading of authors such as Slavoj Zizek, Lincoln Secco,
David Harvey, Vladimir Safatle and others, were
analyzed the aspects that leaded crowds to riots during
this period, as well as the impressions that were caused,

and then, with these, their possible deployments were
sketched. Through the reading of the June movements,
this paper seeks to build a comprehension about the
phenomenon of the non‐partisanism, from the
interpretation of the role that the breakdown of the
democratic representation system in the country has
provoked.

KEY‐WORDS: democracy, june riots, non‐partisanism.
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JORNADAS DE JUNHO E A CRISE DA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA NO BRASIL
INTRODUÇÃO
Junho de 2013 ficou marcado pela presença massiva de pessoas nas ruas das cidades
brasileiras, manifestando sua indignação. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Natal,
são alguns exemplos das inúmeras cidades tomadas pelas ondas de protesto, do que ficou
conhecido como “As Jornadas de Junho”.
No cenário mundial de manifestações que eclodiram em 2011, tais como a Primavera
Árabe, o Occupy Wall Street e os Indignados Espanhóis, os protestos no Brasil chegaram ao seu
ápice em Junho de 2013, quando milhões de pessoas foram às ruas em 140 cidades (SECCO,
2013). A princípio, milhares de jovens estudantes lutavam pela revogação do aumento da
passagem de ônibus, mas como um terremoto, a pauta das manifestações se expandiu,
perturbando a ordem do país, que parecia viver em uma paz incontestável, e mudando a agenda
política (ROLNIK, 2013).
Neste sentido, o espírito de contestação que tomou conta do país com as chamadas
Jornadas de Junho, mantem estreita ligação com os fenômenos de luta global que emergiram a
partir da crise econômica de 2008, e precisa ser lido a partir da influência de movimentos globais
de contestação ao modelo capitalista fundamentado em um sistema de democracia
representativa. Sob esse aspecto, o papel do antipartidarismo nas manifestações de junho
precisa ser interpretado como uma expressão de um desgaste estrutural da democracia
representativa burguesa a partir de um sentimento de frustração de amplos setores da
população que não encontram canais de participação direta no atual modelo democrático‐liberal.
Neste escopo, a emergência de modelos de organização horizontalizados, calcados em
táticas anarquistas, que se baseavam em um pressuposto anti‐representativista, ocupam os
espaços vazios, produzidos pelo desgaste que os partidos tradicionais e os sindicatos,
representantes institucionais dos movimentos sociais deixam na medida em que se identificam
com o próprio sistema a ser contestado.
Desta feita, para se compreender o esgotamento dos modelos tradicionais de
representação a partir de uma leitura dos sintomas do surgimento da possibilidade do novo no
horizonte dialético da história é necessária uma leitura mais aproximada das manifestações de
Junho e de seu desdobramento, bem como uma abordagem que leve em conta os fatores
estruturais que favorecem a eclosão do antipartidarismo em meio àquelas manifestações.
A PRIMAVERA DE JUNHO
Um caráter marcante dos movimentos de junho, é que as manifestações começaram a
partir da questão urbana. A nova configuração brasileira, que trouxe o homem do interior para a
cidade no século XX, começou a se fazer problemática há algum tempo, e a eclosão desses
problemas foi demonstrada nesses protestos.

David Harvey, citando Robert Park, escreve sobre as cidades:
“[...] a mais consistente e, no geral, a mais bem‐sucedida
tentativa do homem refazer o mundo onde vive de
acordo com o desejo de seu coração. Porém, se a cidade
é o mundo que o homem criou, é neste mundo de agora
em diante que ele está condenado a viver. Assim,
indiretamente, e sem nenhuma ideia clara da natureza
de sua tarefa, ao fazer a cidade, o homem refez a si
mesmo.”² (HARVEY, 2013, p. 27)
Tomando por base o conceito de Park, exposto por Harvey, podemos entender melhor o
que aconteceu no Brasil em 2013. É um traço do humano a busca por autonomia sobre a sua
própria vida, e tomar decisões conforme o desejo de seu coração. Ao viver na cidade, espaço
moldado à imagem humana, ele não deixou sua natureza de fora: continuar querendo escolher
como viver. O problema é que no sistema social‐político em vigor no Brasil (o modelo de
democracia representativa brasileira), existem os escolhidos para decidir (os representantes), e
os que escolhem a estes, e são condenados a ter suas coordenadas de vida a partir dos efeitos
das decisões de seus escolhidos. Acontece que nem todos se sentem representados, e são estes
que também querem moldar a cidade ao seu modo de viver: estes foram às ruas.
O cidadão que protestou contra o aumento da tarifa de ônibus, é o sujeito que deseja
fazer da cidade o seu mundo, e não viver no mundo de outro. O direito de ir e vir, tão reclamado
pelos contrários aos protestos, nesse caso, também era a reinvindicação dos manifestantes.
Enquanto o governo brasileiro, nos últimos anos, reduziu o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), proporcionando um boom na indústria automobilística, outros citadinos,
que não tiveram condições de adquirir seu automóvel, ficaram condenados ao uso de um
sucateado transporte público, sem gozarem da sua redução de imposto, ao contrário, com
aumento de tarifa. Assim como os cidadãos que tem carro, eles também lutavam pelo seu direito
de ir e vir. Eles também queriam o gozar à redução de “seu IPI”, fazer da cidade o seu mundo.
A construção desse espírito urbano pode ser interpretada como sendo equivalente ao
espírito das manifestações que tomaram o mundo em 2011, como escreveu Slavoj Zizek sobre a
sociedade que instiga ao homem a consumir, mas tira a possibilidade de alguns fazê‐lo:
“Você nos incita a consumir, mas ao mesmo tempo nos
priva da possibilidade de fazê‐lo apropriadamente ‐
então aqui estamos nós, consumindo da única maneira
que nos é permitida.” (ZIZEK, 2012, p. 65).
Não estariam os manifestantes querendo consumir a sua redução de IPI, e ter os seus
direitos de ir e vir nas manifestações? Esse desejo do sujeito (os manifestantes) de fazer a cidade
o seu mundo, em quanto àqueles (os representantes) que deveriam se responsabilizar por isso

não o fizeram, mostrou a outra parte da população que isso era possível, quando o aumento da
tarifa foi revogado. Outros milhares de pessoas se juntaram aos primeiros manifestantes, após se
solidarizarem ao ver a repressão policial, e saber que era possível mudar. Mas a face dessa
solidariedade dos outros, também alterou a pauta das manifestações, o que as tornou um
movimento de massa e heterogêneo (SECCO, 2013). A pauta gigante das manifestações fez dos
protestos um imenso facebook analógico, onde lutas diferentes se misturavam.
E uma dessas novas faces das manifestações quando aderida pela massa foi a negação dos
partidos políticos, o conhecido antipartidarismo. O antipartidarismo se manifestou claramente
quando o ódio de parte dos que protestavam se virou contra os militantes partidários.
Antes desse crescente antipartidarismo manifesto nas Jornadas de Junho, no Brasil já
eram conhecidos outros índices, como Lincoln Secco nos lembra:
“[...] a taxa de apartidarismo por parte da população
sempre foi alta no Brasil, uma vez que os partidos
burgueses e as instituições representativas nunca
vicejaram entre nós.” (SECCO, 2013, p. 74)
Se o apartidarismo por parte do brasileiro era um conceito baseado no senso comum, e
fato já observado por teóricos como Secco, as Jornadas de Junho demonstraram que ele era um
dado político real, e mostrou mais: que existe uma crise no modelo democrático representativo,
onde a população não se sente representada, e buscou na força dos protestos ser ouvida, ser
coparticipe das decisões políticas. A “evolução” do espírito apartidário de parte da população
brasileira acabou expressando‐se nas Jornadas de junho com uma roupagem antipartidarista,
provavelmente influenciadas por discursos políticos à direita, muitas vezes capitaneados por
grupos paramilitares que aprofundaram críticas de tendência fascista contra os pressupostos da
democracia representativa.
APARTIDARISMO E ANTIPARTIDARISMO
Lincoln Secco em seu artigo no livro Cidades Rebeldes destaca que as manifestações
foram “puramente política, ainda que detonada pelos aumentos de tarifas de transportes
públicos” (SECCO, 2013, p. 71). Engana‐se quem viu nos protestos apenas jovens sem ocupação
reclamando de assuntos desimportantes. O que de fato existiu nesses movimentos foi uma
mobilização de cunho político, uma demonstração de que o sistema político brasileiro está
“enfermo”.
Citando ainda Lincoln Secco, é importante atentar para esses dados para compreender a
extensão dessa situação:
“Segundo a Folha de S. Paulo, 84% dos manifestantes
paulistas no dia 17 de junho não tinham preferência
partidária, 71% participavam pela primeira vez de um

protesto e 53% tinham menos de 25 anos. Pessoas com
ensino superior eram 77%.” (SECCO, 2013, p. 71)
Segundo o filósofo Slavoj Zizek, vivenciamos uma mudança na postura das classes sociais,
onde quem toma a iniciativa de se mobilizar já não são mais os proletários explorados, mas uma
baixa burguesia temerosa de ser reduzida ao proletariado ou, até mesmo, existir a possibilidade
de ser rebaixada a ele ao sair da universidade (ZIZEK, 2012). Isso explica a nova postura da onda
de manifestações no Brasil, onde as greves saem de cena e entram os protestos, em sua maioria
de estudantes de ensino superior, ou já graduados. Esses novos manifestantes, e seus modos de
vida, denunciam uma nova roupagem do protesto social.
Importante frisar que, desde 2003, o Brasil tem na chefia do Executivo Federal um
presidente do Partido dos Trabalhadores (PT). O discurso do PT foi construído sobre a base das
lutas trabalhistas e sociais, um partido visto pela população como de esquerda. Chegando ao
século XXI e com sua ascensão ao poder, a postura do partido tem mudou, a partir da eleição de
Lula em 2002, iniciou‐se um processo de composição com as forças políticas tradicionais no
sentido de garantir a governabilidade, de modo que, a partir dessa necessidade de composição
formou‐se também uma necessidade de ajuste do discurso. Neste sentido, alguns setores dos
movimentos sociais, (grupos ambientalistas, Movimento dos Sem Teto, alguns sindicatos
especialmente os vinculados a CSP‐Conlutas e setores do movimento estudantil) sentem essa
mudança no sentido da garantia da governabilidade indicaria um abandona das lutas sociais e
uma transigência exagerada em direção ao sistema que um dia o PT prometeu transformar.
Sob esse aspecto, a esquerda petista, talhada nas lutas sociais e políticas, quando posta
no poder no Brasil, não conseguiu manter a sua postura original e optou pelo abandono das ruas
e pelo transformismo político (SECCO, 2013).
Todo esse cenário foi demonstrado no progresso das manifestações de junho de 2013, e o
crescente antipartidarismo e descrédito nessas instituições só fez crescer. A esquerda petista,
que demonstrava ser a esperança política, hoje é vista, por certos setores da população, sem
condição de promover mudanças fundamentais (SECCO, 2013). Fatores como esses agravaram a
crise da representação política tão exposta nos protestos.
Mas é válido lembrar o que destaca Venício A. de Lima:
“[...] a cultura política que vem sendo construída e
consolidada no Brasil tem sido a de permanentemente
desqualificar não só a política em si como seus atores. E
é no contexto dessa cultura política que as gerações pós‐
ditadura foram formadas, mesmo não sendo usuárias
diretas da velha mídia.” (LIMA, 2013, p. 90).
Como defendida pelo autor supracitado, a desqualificação do sistema político brasileiro é
também midiática. A grande mídia, Televisão, Rádio e Jornais, que detiveram hegemonia na

comunicação durante anos, e ainda exercem forte influência e proporcionaram uma construção
ideológica que faz da corrupção algo intrinsecamente político. Essa associação de corrupção à
política fez com que a mentalidade da população majoritária, que não está integrada a máquina
partidária, tanto desacredite da política e nos seus atores, como deixe a política para esses
mesmos atores tradicionais, contribuindo para a manutenção das mesmas estruturas de poder
que rejeitam.
Essa forma de desqualificar a política é uma simples fórmula de afastamento da massa
das intenções e das decisões da vida pública, deixando arraigada no brasileiro uma profunda
desconfiança. É como um relato de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, onde o personagem
principal, Fabiano, sem conhecimento, instrução e estudo, vive desconfiado da solidariedade
alheia, como do seu patrão. Fabiano nunca tivera certeza se o que recebia era justo, pelo
contrário, sempre achava que estava sendo enganado, mesmo não tendo como comprovar e
nem mesmo contestar (RAMOS, 1938). Esse já era o espírito da cultura política brasileira na
década de 1930, e chegamos a segunda década do século XXI ainda assim.
E foi justamente essa a novidade trazida pelas manifestações de junho de 2013. Já não
eram mais protestos de sindicatos organizados, nem movimentos históricos, pelo contrário, foi
uma explosão de protestos horizontais, de uma massa sem líder, com cunho político, e não
carnavalesco. Os protestos tinham pauta, ou melhor, de uma pauta surgiram inúmeras,
demonstrando o sentimento do brasileiro concernente à política: não participamos, mas agora
queremos.
Essa explosão surge como um sintoma de algo maior, ou até mesmo como diagnóstico da
profunda insatisfação popular com a política partidária e representativa, como “sinal de
esgotamento de instituições tradicionais das democracias representativas.” (LIMA, 2013, p. 92).
A pergunta que fica é: o que virá após isso?
MANIFESTAÇÕES COMO POSSÍVEL CHEGADA DO VERDADEIRAMENTE NOVO
A pergunta que remete aos desdobramentos que as manifestações de junho de 2013
causarão, assim como o efervescente momento político no Brasil, deve ser tratada de forma
cautelosa e séria.
O filósofo esloveno Slavoj Zizek, analisa a onda de protestos no mundo como sintoma do
surgimento do “verdadeiramente Novo”, em termos Hegeliano. Diz ele:
“Segundo Hegel, a repetição tem um papel preciso na
história: quando algo acontece uma única vez, pode ser
desconsiderado como mero acidente, como algo que
poderia ser evitado se houvesse um melhor tratamento
da situação; mas quando o mesmo evento se repete, é

sinal de que estamos lidando com uma necessidade
histórica mais profunda” (ZIZEK, 2012, p. 41)
Neste sentido, o “verdadeiramente novo” não se confunde com a mera novidade, posto
que essa pode apenas ser o sintoma da repetição, ao passo que o “verdadeiramente novo” traz a
intromissão da diferença no caminho da história, abrindo espaço para as possibilidades do
desdobramento de uma outra etapa do curso histórico e não apenas de uma repetição de um
velho elemento mal resolvido. Desta forma entendendo os protestos sociais – posteriores a crise
econômica de 2008 – como sendo a negação numa tríade Hegeliana do movimento da história,
Zizek teoriza esse momento como a passagem para o novo, de tal modo que as manifestações
espalhadas pelo mundo desde 2011 já causaram um vazio no campo da ideologia hegemônica,
um vazio fecundo que tem que ser tratado de maneira adequada, pois abriram o espaço para o
“verdadeiramente novo” e não apenas a repetição do mesmo em um novo momento do tempo.
A questão é que nesse momento crítico, o mau gerenciamento da situação poderia levar a uma
direção não desejada (ZIZEK, 2012).
Nesses termos, o mais adequado seria silenciar momentaneamente, de tal modo que haja
susto para os adeptos das teses sociais hegemônicas, vindo após esse violento silêncio, a negação
determinada e o surgimento do novo (ZIZEK, 2012). Ou seja, a atual situação política mundial já
abriu espaço para o verdadeiramente novo, só nos resta determinar qual será.
Devemos também entender a patente crise da democracia brasileira, trazida a tona com o
crescente antipartidarismo revelado nas manifestações, como uma negação, ou no mínimo
rejeição, ao que existe atualmente em nosso país. Como já dito, a maioria dos manifestantes se
misturavam em apartidários (sem apego e/ou filiação partidária) e antipartidários (o que
demonstraram ódio a tais instituições). Esse espírito contido nos protestos deve ser analisado
com seriedade.
Se analisarmos apenas na esfera do sensível, veremos que não faltou e nem faltam
demandas e reivindicações para fundamentar as manifestações no Brasil. Isso ficou evidente nas
jornadas de junho, com a incrível quantidade de assuntos que surgiram durante os protestos.
Mas se nos detivermos a analisar somente a crise da democracia representativa, não será difícil
notar a falta de programa na conjuntura das manifestações.
Nas palavras de Slavoj Zizek:
“Na esquerda atual, o problema da ‘negação
determinada’ retorna de maneira violenta: que nova
ordem positiva deveria substituir a antiga no dia
seguinte, quando tiver acabado o sublime entusiasmo
do levante? É nesse ponto crucial que encontramos a
fraqueza fatal dos protestos: eles expressam uma fúria
autêntica, incapaz de se transformar em um programa
positivo mínimo de mudança sociopolítica. Eles

expressam um espírito de revolta sem revolução.”
(ZIZEK, 2012, p. 83)
O grande problema das manifestações de junho de 2013, que diagnosticaram uma
profunda crise em nosso regime político, é a falta de um programa por parte dos manifestantes
para se resolver a situação. E mais, o que torna a situação mais preocupante, é a falta de resposta
satisfatória, que não foi oferecida, pelo governo. O que abre o leque de possibilidades e
impossibilidades para o que virá depois disso.

CONCLUSÃO
Em junho de 2013 a crise da representação política alcançou os maiores níveis, tornando
evidente que existe uma ampla parcela da população que não se sente ouvida nem representada.
O fato de grande parte de a população brasileira ser culturalmente apartidária e terceirizar sua
vida política (descrer na política e deixa‐la para seus atores), e com o crescimento de militantes
antipartidários, podemos vislumbrar possíveis desdobramentos que serão causados pelas
Jornadas de Junho.
O antipartidarismo vindo da demonstrada incapacidade do governo Petista em realizar o
sonho da representação democrática no Brasil, aliado a um esgotamento natural do modelo de
representação democrática em função de seus próprios limites conceituais e da midiática
desqualificação da política e de seus atores; pode abrir espaço para um regresso democrático no
país, haja vista que os antipartidaristas em si não têm um programa definido para propor ao
governo, e nem governo ou mesmo oposição tem tido resposta satisfatória para dar, e nem
programa definido para um avanço democrático, trazendo assim espaço para o ressurgimento de
tendências politicas de base fascista no país, defendendo, inclusive, intervenção militar e ruptura
no sistema democrático.
De outro modo, se do governo e dos partidos políticos surgir respostas às demandas que
moveram as manifestações, como transporte público, educação, saúde e segurança – que ainda
se fazem presentes – poderemos ver um avanço democrático no Brasil, onde a população,
satisfatoriamente respondida, terá ativamente participado dos rumos políticos da nação, sendo
assim um avanço representativo.
Enquanto a situação continua tal qual como estava em junho de 2013, e as contradições
do sistema capitalista só aumentam no dia‐dia do povo brasileiro, o mais provável é, em termo
de imediato, uma reedição de tais protestos.
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RESUMO
A proposta deste artigo é a análise da relação homem‐
natureza presente na filosofia de Heidegger com o intuito
de demonstrar que o pensamento deste autor,
principalmente aquele contido em Ser e Tempo e nos
escritos posteriores a respeito da técnica, tecnologia,
ciência e habitação da terra, criou as bases de
sustentação necessárias para a construção de uma ética
ambiental. Também, levantaremos a proposição de que
toda esta análise pode ser empreendida através de uma
interpretação a partir do tempo originário, o tempo

próprio da história do ser. Neste sentido, ao pensarmos a
proposta de uma ética ambiental inerente à filosofia de
Heidegger a partir do tempo, cumprimos coma a
necessidade de contribuir com o novo destino da
filosofia.

PALAVRAS‐CHAVE: homem, natureza, tecnologia, ciência, ética.

THE THOUGHT OF HEIDEGGER AS THE SUPPORT BASE FOR AN ENVIRONMENTAL ETHICS.
ABSTRACT
The aim of this article is to analyze the human‐
nature relationship in the philosophical works of
Heidegger. The purpose is to demonstrate that his
thought, mainly the one expressed in Being and Time and
in his later writings concerning techniques, technology,
land housing and science, has created the necessary
support basis to the elaboration of an environmental

ethics. Also, we state that all this analysis can be
performed from the stance of the originating time, the
very own time in the history of being. In this sense, by
proposing an environmental ethics inherent to the
philosophy of Heidegger starting from time, we are
contributing to the new destiny of Philosophy.
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O PENSAMENTO DE HEIDEGGER COMO BASE DE SUSTENTAÇÃO PARA UMA ÉTICA
AMBIENTAL.
Pensar a relação homem‐natureza e seus desdobramentos na filosofia heideggeriana, é
pensar, transversalmente, a superação da metafísica tradicional através de sua desconstrução.
Heidegger interpreta a história da metafísica tradicional como sendo a história do esquecimento
do ser enquanto tal, ou seja, do ser pensado a partir de si mesmo. A desconstrução da metafísica
se inicia com a elaboração e colocação da pergunta sobre qual o sentido do ser em novas bases,
de modo que, nada além do sentido do ser revelado por ele mesmo possa ter relevância. Segundo
Heidegger, não há dúvida de que toda a filosofia, até ele, perguntou pelo sentido do ser enquanto
tal, mas o interpretou, equivocadamente, ao modo do ente. Esse equívoco perpassou toda a
história da metafísica tradicional sem vir a luz, fazendo com que a necessidade de se pensar o ser
de modo próprio fosse esquecida. Toda a história da filosofia tradicional, enquanto metafísica, está
construída tendo como base fundamental o esquecimento que elucida o ser fora do sentido
revelador de seu em si, de sua verdade, mas como lógos, ideia, Deus, substancia, objeto, vontade,
vontade de poder etc., isto é, como ente. Todavia, se o que queremos analisar é a relação homem‐
natureza então, onde a superação da metafísica tradicional se conjuga com tal relação?
Dentre uma infinidade de entes apenas um é capaz de elaborar a questão acerca do sentido
do ser enquanto tal, de responder e interpretar a resposta adquirida, pois faz parte de seu próprio
ser a compreensão e interpretação do sentido do ser dos entes em geral. Este ente é o homem e
o seu ser a presença1. Neste sentido, o homem (a presença) não só é o único responsável pelo
esquecimento do ser, como também, pelo resgate de seu questionamento. Logo, faz parte do
homem e de sua relação unívoca com o ser tanto a construção da metafisica tradicional quanto a
possibilidade de sua superação. Sendo a presença o ser do homem, e também a única que em seu
em si traz a possibilidade da relação com o ser em geral, é na análise das estruturas ontológicas da
presença que serão encontradas as bases de sustentação para a relação homem‐natureza, afinal,
nada é possível ao homem que já não esteja previamente vigorando em seu ser. Relacionando‐se
consigo mesma e com outros modos de ser a presença é existência2.
Analisar é decompor estruturas. A analítica da presença é a análise de sua existência.
Portanto, a analítica existencial empreende uma decomposição das estruturas fundamentais da
presença, de seus existenciais3, tornando‐as visíveis para a interpretação. O primeiro momento da
analítica existencial fez transparecer a presença como ser‐no‐mundo, é aqui onde a relação
homem‐natureza encontra‐se com a superação da metafísica empreendida a partir da analítica da
presença, como primeiro passo rumo à revelação do equívoco que fundamentou toda a metafísica
tradicional. Na filosofia heideggeriana, indiretamente, a relação homem‐natureza é pensada desde
1

Presença é a tradução brasileira para Dasein. O Dasein, a presença, não é simplesmente o homem e sim, o seu
fundamento primeiro, o seu ser. Em Ser e Tempo, Heidegger optou por não usar o conceito de homem com a finalidade
de não causar confusão entre o ente homem e o seu ser, a presença. Heidegger diz da presença que ela é o ser do
homem ou o ser do ser humano.
2
Só a presença é existência. Para existir é preciso que o ser do ente se relacione consigo mesmo e com os demais seres
compreendendo‐os e interpretando‐os, podo‐os em função da manutenção de seu ser. Compreender, interpretar, por
em função de... são modo de ser unicamente da presença, assim, só a presença existe.
3
Sendo a presença existência, as suas estruturas fundamentais, isto é, ontológicas são denominadas existenciais
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sua principal obra Ser e Tempo, de 1927, onde tal relação é construída a partir da determinação da
presença como ser‐no‐mundo, sendo mundo uma de suas estruturas ontológicas fundamentais, e
natureza como ente intramundano4, ela está no mundo mas não é mundo. Então, o que significa
mundo para Heidegger?
A frase: “a presença existindo é ser‐no‐mundo” denota que o homem existe, de fato, em
meio a um mundo, e mais do que isso, ele mesmo é este mundo. Assim, mundo não é um mero
lugar onde encontra‐se dispostos os objetos naturais (a natureza), o homem e os objetos artificiais
criados por ele. O mundo do ser‐no‐mundo é a unidade totalitária dos múltiplos significados
construídos pelo ser do homem, ou seja, pela presença. Como mundo se constitui?
Existindo a presença é ocupação consigo mesma e preocupação com seres que ela mesma
não é, a presença é cura5. O modo de ser básico da presença é o cuidado. Ser cuidado significa
existir em virtude de seu si mesmo mais próprio, de sua existência. Ser em virtude de si mesma
indica que a presença prover a si, se preocupa consigo e assim, se ocupa com os demais entes
colocando‐os em virtude de sua existência. A ocupação revela a lida cotidiana da presença com os
entes que estão no mundo, os intramundanos, isto é, entes disponíveis para uma ocupação, são
manuais, utensílios à mão, pragmatas em virtude da existência. Na ocupação a presença é guiada
pela circunvisão (por um olhar em volta). Ser guiada pela circunvisão não significa que, na lida
diária com os utensílios, a presença necessite de um conhecimento teórico a respeito deles mas
apenas de um saber como fazer, é o manuseio sustentado pelo senso‐comum, é o reconhecimento
imediato da manualidade do instrumento à mão, o reconhecimento de sua função. Por exemplo:
o martelo serve para martelar, para pregar quadros em parede... E assim por diante.
A ocupação está fundamentada na ação de referenciar da presença, ela referência os entes
intramundanos à mão atribuindo‐lhes uma serventia, um para quê. A ação de referenciar faz parte
das possibilidades de ser da presença, toda ocupação se dá tendo a ação de referenciar como seu
fundamento ontológico, ou seja, enquanto possibilidade de remissão de um manual para uma
ocupação guiada pela circunvisão. É a partir da remissão do manual para uma serventia, a qual
deve estar de acordo com os possíveis empregos inerentes ao manual, que a presença significa o
ente. A presença não impõe a manualidade ao ente intramundano, as possibilidades de
manualidade são unicamente dele, é ele quem as revela, a presença apenas as descobre, significa
e as utiliza pondo‐as em virtude de sua existência. A totalidade de significados atribuídos ao
manual, na ocupação, é denominada de totalidade significativa ou significância. Esta, a
significância, corresponde a estrutura do mundo constitutivo da presença enquanto ser‐no‐
mundo.
Dentro desta perspectiva, temos a visão ontológica de mundo. Ele não é concebido como
sendo a soma dos entes subsistentes ou a totalidade das coisas naturais como vulgarmente é
interpretado. O conceito ontológico de mundo, a significância, não é de modo algum uma
determinação do ente intramundano, antes, é uma determinação ontológica da presença.
4

Os entes intramundanos não são mundo, só a presença é mundo, estão no mundo, dentro do mundo de ocupações
da presença.
5
Cura é a tradução brasileira da palavra alemã Sorge.
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Portanto, do ponto de vista da hermenêutica heideggeriana, mundo pertence à constituição
existencial da presença, somente na medida em que a presença é, ou seja, existe, há mundo. Logo,
a compreensão ontológica que a presença tem do mundo é essencialmente compreensão de si
mesma em seus modos de ser ocupação e preocupação, é a interpretação de sua existência como
sendo e estando em virtude de si mesma.
É a partir do mundo, enquanto totalidade significativa, que o homem se relaciona com
todas as coisas, isto é, entes intramundanos e homens, ou seja, ele habita. Habitar significa estar
sempre numa relação de familiaridade com todas as coisas e homens. Na familiaridade o homem
encontra‐se a si mesmo e significa‐se. Assim, a cotidianidade dos afazeres humanos, enquanto
relações que o homem mantém consigo mesmo, com seres iguais a ele (preocupação) e seres que
ele mesmo não é (ocupação), se traduz nessa familiaridade com os seres e os sentidos constitutivos
do mundo.
Se o homem em seu ser é mundo, a natureza é intramundana, ou seja, ela não é mundo, é
intra‐mundo, pertence, está dentro do mundo, fazendo parte dos múltiplos significados
constitutivos de mundo. Neste primeiro momento, ao determinar a natureza como intramundana,
Heidegger a coloca no mesmo patamar dos meros manuais, de coisas como cadeiras, mesas,
carros, naves espaciais, bombas atômicas etc. Esta determinação, para nós crua e ríspida da
natureza, surge da necessidade de demonstrar que no primeiro encontro que temos com ela não
a vemos em sua naturalidade, isto é, em seu ser natural, mas apenas e enquanto instrumento à luz
dos elementos naturais que a constitui em seu papel de matéria prima para os artefatos criados
pelo homem.
Natureza aqui, porém, não deve ser compreendida como algo simplesmente
dado e nem tampouco como poder da natureza. A natureza é reserva florestal, a
montanha é pedreira, o rio é represa, o vento é vento “nas velas”6.

Em Ser e Tempo, a natureza é um ente à mão disponível numa e para uma práxis. A primeira
interpretação heideggeriana da natureza se dá na ocupação cotidiana com os utensílios
construídos a partir de seus elementos (ferro, couro, pedra etc.). Vista deste modo, e
primeiramente, a natureza não é desvendada pelo homem de forma teórica e, muito menos,
através de sua contemplação como algo que nos envolve e fascina, a natureza é um pragmata à
mão pronta para ocupação que está em virtude do ser do homem, ela, a natureza, também é vista
como algo que está aí, de uma forma ou de outra, sempre presente em sua atualidade pragmática,
é presença constante. A visão da natureza como presença constante oculta o seu ser. O
ocultamento do ser da natureza, de seu em si, de sua verdade, é desencadeado pelo próprio modo
de ser da natureza a medida que a vemos apenas como fonte de matéria prima ou de forma
turística para o nosso lazer. Um bom exemplo disso é dado por Bruce Foltz ao dizer que o galho de
árvore transformado em um bom cajado a medida que vai se desgastando pelo caminho, em sua
utilidade de cajado, vela a sua natureza, ou seja, o ser galho. Mas, em que momento nos damos
conta, isto é, nos é revelado o em si da natureza? Justamente em sua indisponibilidade, quando
ela nos falta, só assim tomarmos consciência da natureza apenas e enquanto natureza. Por
6

HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Petrópolis: Vozes, 2006. p. 119.
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exemplo: o pescador só toma consciência do mar quando, por algum motivo, ao puxar a sua rede
ela vem vazia, é aqui que o mar se mostra em sua naturalidade, até este momento crucial para o
pescador, o mar é um mero elemento familiar, na falta, isto é, na estranheza, o mar se revela como
mar e não mais como fonte de renda, alimento etc. Assim, nos primeiros escritos filosóficos de
Heidegger, a relação homem‐natureza é apenas uma relação de utilidade. Será que esta visão é
transformada no decorrer de sua obra?
Em seus escritos posteriores, principalmente aqueles acerca da tecnologia, Heidegger faz
um estudo mais aprofundado sobre a relação homem‐natureza, neles a compreensão que o
homem tem da natureza é como reserva energética, uma visão puramente tecnológica. O estudo
da tecnologia, apesar de ser descrita pelo filósofo como culminação da metafísica, ainda é
essencialmente metafísico, porque no estudo da tecnologia encontra‐se implícita a pergunta
originária pelo sentido do ser enquanto tal. O ser da contemporaneidade se revela através dos
sentidos estabelecidos pela tecnológica, isso implica que é ela quem taça as bases compreensivas
para época atual. As bases compreensivas de uma época são aquelas que trazem em si o domínio
completo de toda e qualquer interpretação dos fenômenos próprios presentes a este tempo. Como
metafísica, a tecnologia determina o modo como o ser dos entes é revelado.
Na medida em que se mostra como um modo de revelar, a tecnologia preserva uma
afinidade como a technê grega da qual ela toma emprestado o nome. Para os gregos antigos, tanto
a technê quanto a physis (natureza originária) são modos de poiésis, isto é, de produção, de trazer
algo ao aberto do mundo mostrando‐o para uma compreensão. A diferença está que, na physis, o
que vem ao aberto revela‐se por si mesmo, enquanto que na technê o que vem ao aberto revela‐
se por meio de um outro diferente de si mesmo. Por exemplo: na prysis a flor emerge por si mesma
a partir de seu ocultamento no botão, enquanto que na technê o cálice irrompe da prata por meio
do esforço de um outro, o artesão. Mesmo sintonizada com a technê, como modo de fazer revelar,
a tecnologia é absolutamente diferente daquela, quando o artesão forja o cálice retirando‐o da
prata, ele respeita as propriedades da prata e sua possibilidade de dar origem ao cálice. Contudo,
o modo de revelar da tecnologia envolve, segundo Heidegger, um “fazer sair”, um “forçar‐para‐
fora”, o que é revelado pela tecnologia se mostra por meio de um processo de “extração” bruta, é
violência. O modo de revelar da tecnologia “ataca” os recursos naturais a fim de que estes rendam
aquilo que lhe é exigido enquanto fonte de energia armazenável. O revelar próprio da tecnologia
encontra seu fim na entrega e armazenamento daquilo que faz sair, assim, ela necessita controlar,
pôr em ordem, assegura‐se e disponibiliza‐se da natureza.
Ao analisar a tecnologia Heidegger atribui um novo sentido ao conceito de natureza: o de
reserva permanente de energia. Deste modo, a natureza torna‐se represa, usina hidroelétrica,
fonte de carvão mineral, bomba de gasolina etc. Todavia, esta visão, esclarece o filósofo, é
estritamente metafísica tanto quanto aquela concebida em Ser e Tempo.
A natureza vista como pragmata ou como fonte de energia armazenável é igualmente
compreendia como algo útil aí presente, permanentemente disponível, inesgotável. A
interpretação da natureza como presença constante é a mesma empreendida pela ciência
moderna. Foi esta concepção de natureza que permitiu a Descartes elaborar o conceito de res
extensa, afinal, a extensão é o que está sempre presente nos entes corpóreos. Na sua forma
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própria de agir e conceber a natureza como extensão exterior ao sujeito, como objeto material a
ser investigado, a ciência moderna, dita experimental, não apenas estabelece previamente o
arcabouço conceitual de interpretação da natureza como também impõe as condições necessárias
para que a natureza possa ser forçada a mostrar‐se. A ciência moderna, através de suas estruturas
teóricas, serve de ponto de partida para a tecnologia moderna. Todavia, se a ciência prepara o
caminho para que a tecnologia possa fazer‐sair o que exige da natureza é porque ela mesma, de
certo modo, ataca a natureza e faz com que ela se mostre para o seu conhecimento. Entretanto,
mesmo atacando a natureza, a ciência permite que esta seja ouvida ao escolher o método
adequado de investigação para fazê‐la responder aos seus questionamentos. Tal método deve
estar coerente com a forma como a natureza se mostra em sua objetividade para um sujeito
consciente.
Se a visão da natureza como matéria prima, reserva energética e objeto são visões
metafísicas da natureza, podemos questionar se há outro modo de vê‐la que extrapola os limites
da metafísica, se há, que modo seria este? Compreender a natureza como prysis seria a resposta.
Para Heidegger, a compreensão da natureza como physis é, antes de tudo, pensar a relação
homem‐natureza a partir da própria relação e com base em uma compreensão renovada de
natureza, a qual se encontra para além da questão do ser. A análise da natureza como physis, ou
seja, como auto emergência que se retrai, possibilitou a Heidegger vislumbrar em meio à
tecnologia e à ciência moderna e de seu modo de revela o ser dos entes, um caminho para a
experiência de um sentido mais originário de natureza; um sentido que brota dos escombros da
desconstrução das bases fundamentais da metafísica ocidental por ele empreendida. Ao buscar
um conceito mais originário para natureza a partir da physis grega, Heidegger expõe os fenômenos
obnubilados pela interpretação metafísica da mesma. Com base na natureza experienciada ao
modo da physis, o filósofo traz à tona o aspecto abrigador, preservador e auto ocultante próprio
da natureza, ao qual ele chamou terra7.
A terra, segundo o entendimento de Heidegger, não é um mero planeta errante no espaço,
uma fotografia de satélite, o lar do astronauta, o lugar em que a planta fica suas raízes e cresce, é
mais do o chão onde o homem constrói sua moradia, nasce, vive e morre. Em cada caso, o conceito
de terra diz aquilo que vem à luz a partir da escuridão oculta em si mesma e para aonde retorna e
se abriga, cujo o abrigar‐se é essencial para manutenção de sua auto emergência, para o seu dar‐
se constantemente. O conceito de terra, assim revelado, significa o modo próprio de ocultar‐se da
physis como possibilidade de tudo aquilo que vem à luz para a compreensão e interpretação, é o
fundamento de todo e qualquer fenômeno.
No pensamento de Heidegger propriamente dito, a terra não só é o onde as
plantas assentam suas raízes e as casas são construídas, mas também o corpo humano, o
som de uma palavra ou a escrita de um texto, o bronze ou o barro que sustenta sua
superfície esculpida. Em cada caso, a terra é aquilo que suporta e dá origem ao que vem à
luz mediante a ocupação humana, o vir à luz só é possível apenas e enquanto ela
permanecer intrinsecamente escura em si própria. A terra é o som que transporta a
palavra de um poema e que secretamente permeia o seu significado (...). A terra também

7

A escrita do conceito terra em letras minúsculas é para diferenciá‐lo de Terra enquanto planeta onde o homem vive.
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é aquilo que pode ser forçado a gerar energia atômica e que pode ser provocada a
apresentar‐se a si própria como onda ou partícula8.

O abrigar‐se regenerador da terra é justamente aquilo que na natureza é provocado,
violado, obrigado a mostrar‐se pela tecnóloga moderna a fim de ser transformado em reserva
energética permanente, à violação do abrigar‐se Heidegger chamou devastação. A devastação é
um perigo que ameaça. Deste modo interpretada, enquanto violação que provoca a devastação, a
tecnologia moderna é concebida como um perigo que ameaça. Visto de modo primário, Heidegger
se mostra como o pensador do aniquilamento da natureza pela tecnologia e do horror causado por
ela. Mesmo tendo vivido anos obscuros da humanidade ‐ ele presenciou as duas grandes Guerras
Mundiais ‐ Heidegger não vê a tecnologia como inimiga do homem e da natureza, na conferência
A questão da técnica, ele cita Hölderlin: “Ora, onde mora o perigo, é lá que também cresce o que
salva”9. Se a tecnologia moderna ameaça levar a natureza à devastação, não é fora da tecnologia
que encontraremos a sua salvação, mas a partir dela mesma, visto ser a tecnologia a base de
sustentação da contemporaneidade, o seu modus operandi. Assim, tem‐se de se estabelecer entre
tecnologia e natureza um novo vínculo, uma nova forma de pensar a relação entre elas. Quando
Heidegger expõe o perigo da tecnologia não visa a sua destruição, é consenso o reconhecimento
de que é impossível retornar ao começo, ao antes da tecnologia, tudo o que for possível ser feito
em prol da salvação da natureza e contra a devastação da terra deverá ser realizado a partir da
tecnologia e sua época.
Salvar, na filosofia heideggeriana, significa mais do que um resgate do perigo, é preservar,
conservar e proteger. Salvar a terra é deixá‐la ser o que ela mesma é; é deixar a terra ser terra.
Deixá‐la ser significa respeitá‐la no abrigar‐se do oculto de si mesma preservando o seu mistério.
Salvar a terra não implica a cessação de nossa dependência com relação a ela, já que a terra é a
possibilidade ontológica de acolhida e sustento do homem pela natureza. Salvar implica
reaprender a habitar a terra, isto é, estabelecer novos laços de familiaridade com a natureza de
modo a cultiva‐la e trata‐la preservando o que nela está oculto para nós. Preservar o ocultamento
próprio da natureza (a sua terra) é resguardar, da violência tecnológica, o fundamento inconcusso
da ocupação estabelecida a partir do manuseio com os entes construídos a parir da natureza e com
ela mesma, em vez de simplesmente forçá‐lo a mostrar‐se como se ele, o ocultamento fundante,
também não fizesse parte da existência humana enquanto cura (ocupação e preocupação).
Recuperar o que já foi degradado, preservar o ainda intocado e fazer sustentável a tecnologia já
estabelecida faz parte do Salvar; salvar também é amar e respeitar a parte do fenômeno da
natureza que nos é visível, é cuidar da natureza independente de sua utilidade para nós e para as
futuras gerações de homens, é vê‐la em seu valor intrínseco.
Se por ética compreendemos o estudo crítico da práxis e dos valores humanos, sendo tal
estudo multidisciplinar, ou seja, passível de ser realizado em todos os campos da atividade
humana, a filosofia de Heidegger, ao faz a análise da relação do homem com a natureza através do
estudo do ser‐no‐mundo, tecnologia, habitação e terra, explicitamente ou não, já que este autor
8

FOLTZ, Bruce V. Habitar a Terra: Heidegger, ética ambiental e a metafísica da natureza. Lisboa: Instituto Piaget, 2000.
P.33.
9
HEIDEGGER, Martin. Ensaios e Conferências. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 31.
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não tratou diretamente dos caminhos e descaminhos de qualquer modalidade ética, pode ser
tomado como fundamento para uma ética ambiental. Interpretando a natureza com ambiente
natural que fornece ao homem energia e acolhimento, a ética empreendida a partir dessa base
fundamental é uma ética da relação homem (tecnologia) ‐ ambiente (reserva natural), logo, é ética
ambiental.
A ética ambiental extraída indiretamente do pensamento heideggeriano, mesmo iniciada
nos moldes do pensamento do acabamento da metafísica, espraia os seus galhos no pensamento
pós‐metafísico. Ao se pensar a habitação harmoniosa do homem com a natureza estar‐se indo para
além do pensamento do sentido do ser, todavia, estar para além da questão sobre o sentido do
ser não é um abandono da questão, é o pensar a partir do sentido do ser já descoberto, é pensar
o novo. Todo pensamento que envolve um novo começo é um pensamento que envolve o tempo,
o novo é a inauguração de um novo tempo, de uma nova época da história da filosofia. É por isso
que o estudo do tempo originário é tema transversal de qualquer análise homem‐natureza
empreendida a partir do pensamento heideggeriano.
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RESUMO
O presente artigo tem o objetivo de delinear algumas
diretrizes pedagógicas no binômio ensino‐aprendizagem
a partir da filosofia deleuziana. Mesmo que Gilles
Deleuze, não tenha se dedicado a tal tema, em várias
passagens de sua obra há aspectos que levam a
inúmeras possibilidades teóricas e metodológicas no
terreno da práxis pedagógica. Dentre vários aspectos
insistentes em sua filosofia, Deleuze aponta a
necessidade do ensino promover não apenas a
resolução de problemas, mas a formulação de
perguntas. Igualmente, ele se contrapõe ao modelo
epistemológico o qual sugere que há boa vontade de
pensar, bem como uma boa vontade no pensador, ao

contrário, aprender seria fruto de uma necessidade
premente de decifrar a realidade; trata‐se de um tipo de
violência. Os melhores professores, afirma Deleuze, não
são aqueles inspirados no modelo tradicional da
docência os quais dizem “Faça como eu”, mas são
aqueles que dizem “Faça comigo. Como conseqüência, o
filósofo traz incomuns reflexões acerca da complexa
relação de ensino‐aprendizagem, pois a compreende
como um processo de encontro e de troca de saberes.
Sendo assim, a relação pedagógica deixa de ser
compreendida através de paradigmas desatualizados e
contraproducentes, mas, especialmente, a partir das
vivências surgidas no próprio devir pedagógico.

PALAVRAS‐CHAVE: ensino, aprendizagem, filosofia, pensamento, devir.

TEACHING‐LEARNING THROUGH GILLES DELEUZE’S PHILOSOPHY
ABSTRACT
The present article aims to design some
guidelines in the teaching‐learning binomial through
Gilles Deleuze´s philosophy. Even that the philosopher
had didn´t dedicated himself to this topic there are
aspects, in many passages, that leads to various
theoretical and methodological possibilities in the field
of pedagogical practices. Among a lot of persistent
aspects in his philosophy Deleuze points out the
teaching not only as a problem solving task, but as a way
to create real questions or problems. In the same way,
he is in opposition to the epistemological model that
suggests a good will of thinking, since learning would be
an urgent requirement result of deciphering the reality.

That would be a kind of violence. The best teachers,
claims the philosopher, are not those inspired in
traditional model of instruction, those who say: “Do it
like I do” but like those who say;” Do it with me”.
Consequently, Deleuze brings unusual reflections about
the complex teaching‐learning relation since he
comprises it as an encounter process and of an
exchange of knowledge. Thus, the pedagogical
relationship is seen no more through outdated and
counterproductive paradigms, but especially through
experiences arising from the pedagogical becoming.

KEY‐WORDS: teaching, learning, philosophy, thought, becoming.
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O ENSINO‐APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA FILOSOFIA DE GILLES DELEUZE
Incursionando por várias abordagens pedagógicas as quais visam explicitar as
determinantes da relação ensino‐aprendizagem, podemos perceber inúmeras variantes tanto
epistemológicas, éticas, quanto ontológicas. Para cada perspectiva teórica, cada conjunto de
elementos conceituais há um respectivo modelo não apenas de aspectos metodológicos e
técnicos, mas, sobretudo, um modelo de homem, de política, de subjetividade, de pensamento.
A despeito de todas as tecnologias educacionais em curso, as quais objetivam caracterizar as
práticas pedagógicas ainda permanece insistente a questão de ordem filosófica: mas o que é
ensinar e aprender?
O filósofo francês Gilles Deleuze, apesar de ter dedicado sua vida a prática docente,
jamais escreveu um livro sobre pedagogia, entretanto, em várias passagens de suas obras o
mesmo se remete ao tema da aprendizagem e provoca a tradição filosófica e pedagógica a
pensar de forma inovadora a respeito dessa questão. Para tanto, nesta reflexão utilizaremos
passagens de três importantes obras do autor: “Diferença e repetição”, “O bergsonismo” e
“Proust e os signos”. Esta escolha se dá uma vez que ao que nos parece há referências explícitas
sobre a questão do ensino‐aprendizagem nas referidas obras.
O livro “Diferença e repetição”, nos dizeres de Deleuze, tem o propósito de tirar a
diferença de seu estado de maldição (1988, p. 39). Mas o que é a diferença? Excelente escritor,
filósofo genial e estratégico, Deleuze ao longo da obra vai descrevendo o conceito de diferença e
o tratamento a ela dado pela tradição filosófica dogmática. A imagem dogmática do pensamento,
como nos aponta ele, não cessou de remeter a potência eternamente diferenciadora do ser e da
natureza ao mesmo: a representação, identidade, generalidade e semelhança. Eis a maldição da
diferença, ser submetida a imagens pacificadoras que a decompõe numa imagem esquálida e
enfraquecida.
E qual a razão de tal adestramento da diferença realizado pela tradição filosófica? É
porque as forças que animam o pensamento têm muito mais a ver com a desordem do que com
a ordem. O pensamento e o caos possuem uma afinidade eletiva. Mas devemos ter cautela
quando nos referimos a estas noções: desordem e caos. É em Henri Bergson que Deleuze
encontra o argumento de que o caos e a desordem são menos potências destruidoras e temíveis,
do que a fonte da criação, da eterna novidade. Segundo Bergson (1987, p. 126) a tradição
filosófica estaria repleta de questões mal colocadas ou destituídas de real valor, a estas ele
chamaria de “problemas inexistentes” ou ainda “falsos problemas”. O problema do caos e da
desordem, do modo como o pensamento tradicional os coloca seria, pois, conforme a filosofia
bergsoniana, um falso problema.
Um falso problema invariavelmente surge da ideia de que a verdade resulta da
solução de um problema preexistente; ou seja, o problema já está dado e compete ao
pensamento apenas encontrar a verdade que explica o mesmo. Ainda, muitos dessas questões
ou problemas, simplesmente carecem de importância ou foram mal colocados pelo propositor.
Ou seja, além de o pensamento ficar tolhido por uma necessidade de atender aos pressupostos
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de outrem, muitas vezes esses pressupostos são dispensáveis, seja porque foram mal elaborados,
seja porque ao serem mal colocados são falsos.
Henri Bergson inverte esta lógica quando diz que tal posicionamento é um
preconceito social infantil e escolar uma vez que aprendemos na escola que é o professor quem
dá os problemas sendo a tarefa dos alunos meramente encontrar as soluções. (p. 9) Deste modo,
pensar, a partir desta perspectiva tradicional nada mais seria do que resolver problemas e não de
colocá‐los. Tratar‐se‐ia de um tipo de escravidão:
A verdadeira liberdade está num poder de decisão, de constituição dos próprios
problemas: esse poder, “semidivino”, implica tanto o esvaecimento de falsos problemas quanto o
surgimento criador de verdadeiros”. (DELEUZE, 1999, p. 9)
A proposição dos problemas é, pois, condição de liberdade uma vez que supõe o
poder de criar do pensador. Solucionar problemas colocados por outrem não apenas nos coloca
ante o inconveniente de tornarmo‐nos distantes de nosso poder decisório, como pode nos
capturar indefinidamente em busca de problemas que efetivamente não existem, posto que mal
colocados por quem os criou. É assim que se passa com os problemas da desordem e do caos,
problemas inexistentes que são colocados como necessários e evidentes.
O problema da desordem e do caos, extensivo ao problema do não‐ser, tem em
comum a ideia de que há mais na negação do que na afirmação, mais na desordem do que na
ordem, mais no não‐ser do que no ser. Tratar‐se‐ia de um vício: fazemos como se à ordem
preexistisse a desordem ou o caos, ao ser preexistisse o não‐ser “...como se o ser viesse
preencher um vazio, como se a ordem viesse organizar uma desordem prévia...”(BERGSON, 1987,
p. 11).
Então a desordem não é falta de ordem, mas a decepção do espírito quando se
depara com uma ordem alheia àquela esperada. O caos também, menos do que falta de ordem,
é excesso de determinações; campo virtual onde viceja o devir de todas as coisas. Ou seja, a
imagem do caos como o anátema da ordem é herdeira de uma impotência do pensamento de
colocar‐se à disposição das forças que o animam. Trata‐se muito mais do medo de ser arrebatado
por forças desconhecidas o que faz da diferença, do caos, algo que deve ser evitado, exorcizado
pelo pensamento. Tirar a diferença de seu estado de maldição é, pois, devolver a ela sua
potência criadora desnaturalizada pelos falsos problemas.
Vejamos então que, segundo Deleuze, pensar tem muito mais a ver com abrir‐se às
condições intempestivas do desconhecido do que colocar a desordem em ordem, negar o caos
ou o nada. Nada disso deve nos levar a concluir que o autor nos levaria ao irracionalismo, uma
vez que ainda trata‐se aqui de Filosofia, mas do reconhecimento das forças virtuais que animam
o pensamento e lhe acompanham como um duplo.
Então por que pensamos? Segundo a tradição filosófica, pensamos porque esta é
nossa condição, somo seres que pensam e este fato constitui nossa identidade: somos coisas que
pensam. Então, é natural pensarmos, está em nossa essência, ou seja, este fato define nossa
essência. Segundo Deleuze, está implícita nessa postura a ideia de que há uma afinidade entre o
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pensador e a coisa pensada; ou seja, eu que sou uma coisa que pensa, penso as coisas pois é
natural que estas sejam pensadas por mim. Há um disposição inerente ao pensador para pensar.
Ainda que seja necessário algum esforço na elucidação da coisa pensada, o destino imponderável
desta é ser apreendida pelo pensador e tornar‐se objeto de aprendizagem (DELEUZE, 1998, p.
129).
Mais cedo ou mais tarde, evocando uma imagem maturacionista, o pensador
desenvolveria sua predisposição para pensar. Tudo se passaria como se, tal como algumas
estruturas orgânicas, o pensamento já estivesse afeito às coisas, à verdade. Aprender, sendo
assim, seria um ato natural decorrente da afinidade do aprendiz – do sujeito – com a coisa
pensada – o objeto. Segundo Deleuze, preconceito pueril o qual impregnou toda a tradição
filosófica de um modelo de pensamento bastante alheio às forças que o animam:
O erro da filosofia é pressupor em nós uma boa vontade de pensar, um desejo, um amor
natural pela verdade. A filosofia atinge apenas verdades abstratas que não
comprometem, nem perturbam (...) Elas são gratuitas porque nascidas da inteligência,
que somente lhes confere uma possibilidade, e não de um encontro ou de uma violência,
que lhes garantiria a autenticidade (1999, p. 15) – Tamanho da fonte 10

Ou seja, o pensamento, a aprendizagem é fruto menos de uma disposição natural,
mas de um encontro entre o aprendiz e a coisa a ser pensada. Pensamos porque somos
convocados a todo instante pelo mundo a decifrá‐lo. Nossa sensibilidade, constituída pelos mais
variados encontros, é colocada diante de problemas apresentados pelo devir e por mais que
tentemos encaixá‐los nos modelos já vivenciados e enquadrados pela recognição, o novo nos
deixa sem palavras, ou arrasta as palavras no fluxo diferenciador do caos deixando‐nos diante
das forças do fora – du dehors.
Aprendemos a todo instante porque somos impelidos, forçados. Deleuze utiliza o
termo “violência” para descrever esta relação do sujeito diante daquilo que força a pensar. Não
se trata de uma boa vontade do pensador, nem de uma afinidade com o verdadeiro, mas de uma
necessidade premente, pois “(...) a verdade nunca é produto de uma boa vontade prévia, mas o
resultado de uma violência sobre o pensamento”. (2006, p. 04)
O aprendizado advirá, pois, segundo Deleuze, como efeito de uma coação. Do
encontro do pensamento e a coisa a ser pensada surge um signo emitindo sinais, impelindo o
aprendiz a decifrá‐lo, a encontrar seu sentido. Aprender, então, é muito mais do que representar
a realidade objetiva cognitivamente, mas fruto de uma disposição, de uma abertura à tradução
dos signos do mundo. Não se trata aqui de ser afetado passivamente pelos signo – pathos – mas
de ter a sensibilidade afetada pelo encontro com os objetos. A verdade do aprendizado não se
encontra nos objetos, o que nos levaria ao objetivismo, nem os signos são emitidos pelos
objetos, pois estes são mais profundos tanto dos objetos que o emitem quanto dos sujeitos que
os interpretam.(PS, 34). Os signos são portadores das essências que povoam o mundo das
virtualidades, o campo que preside aos indivíduos e as individualizações (DELEUZE, 1975, p. 49):
Além dos objetos designados, além das verdades inteligíveis e formuladas, além
das cadeias de associação subjetivas e de ressurreições por semelhança ou
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contigüidade, há as essências, que são alógicas ou supralógicas. Elas ultrapassam
tanto os estados da subjetividade quanto as propriedades do objeto. (2006,
p.36)

Com efeito, aprender seria, numa perspectiva deleuziana, mergulhar no campo
transcendental assubjetivo, terreno das singularidades nômades e pré‐individuais, ou seja, das
essências as quais povoam o plano de imanência. Trata‐se da diferença em seu estado puro, sem
mistura, sem mescla com os estados vividos permeados pelas representações da recognição: “A
essência é exatamente essa unidade do signo e do sentido (...) É uma diferença, a Diferença
última e absoluta. É ela que constitui o ser, que nos faz concebê‐lo” (DELEUZE, 2006, p. 39).
citação curta tem que está dentro do texto
Há vários níveis de aprendizado, bem como há vários tipos de signos, em relação a sua
distância ou proximidade das essências, contudo, o ato de aprender tem sempre a ver com uma
relação próxima ou distante, com a gênese pré‐lógica das essências em estado puro do campo
virtual imanente: “Não são os indivíduos que constituem o mundo, mas os mundos envolvidos, as
essências, que constituem os indivíduos”. (DELEUZE, 2006, p. 41)
Se aprender é tornar‐se, então, sensível aos signos de algo, como o marceneiro se
torna sensível aos signos da madeira, ensinar seria facilitar este encontro do aprendiz com as
essências cada vez mais espiritualizadas da diferença. Processo que não substitui o encontro do
aprendiz com a coisa aprendida, mas que supõe um fazer junto, um estar disponível ao
estranhamento do encontro de outra subjetividade que revela outra perspectiva do objeto.
Construtivismo radical, interacionismo simbólico? Várias aproximações teóricas são possíveis,
mas trata‐se, sobretudo, de uma experiência, empeiria.
Mais ainda: ensinar e aprender é uma experiência a qual, quando bem‐sucedida, nos
leva a ultrapassar a própria experiência em direção às condições desta mesma experiência.
(DELEUZE, 1999, p. 18). Ou seja, permite deixar o terreno das representações, das recognições,
das reproduções de conteúdos, com a meta de alcançar a verdade das essências, ou
simplesmente a verdade. Não a verdade perene do objetivismo e nem tampouco a verdade
contingente do relativismo, mas a verdade do encontro, construída naquilo que ela tem de mais
singular, genuína e única.
Estamos falando, portanto, da diferença, da novidade, e, nesse sentido, aprender tem
a ver com a singularidade, bem como ensinar com o facilitar o encontro do pensamento com o
novo, com a diferença, o virtual. Qualquer proposta pedagógica que considere mais o ato de
aprender como um processo contínuo de desvelamento do sujeito e do mundo, e menos de
representação da realidade converge, segundo pensamos, com a perspectiva deleuziana.
Os melhores professores como diz Deleuze não são aqueles que dizem; “Faça como
eu”, mas aqueles que dizem: “Faça comigo” (1998, p. 6). Isto implica num total
redimensionamento tanto da relação professor‐aluno, quanto da relação de ambos com a
aprendizagem. Em primeira instância resulta na concepção de que esta relação não é assimétrica;
ou seja, para ensinar é preciso mergulhar junto na busca da verdade, estar também sensível aos
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signos da diferença e, em última instância, que se trata de processo contínuo, que ainda não está
concluído, que jamais estará, pois se trata do próprio devir, este fundo rebelde sobre o qual se
agitam todas as coisas e do qual se desprendem todas as coisas.

REFERÊNCIAS – Já fiz correção do espaçamento das referências
ALLIEZ. E. A assinatura do mundo: o que é a Filosofia de Deleuze e Guattari. São Paulo: Ed. 34,
1995.
BADIOU, A. Deleuze: o clamor do ser. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.
BERGSON, H. A evolução criadora. Zahar, 1987.
DELEUZE, G. Lógica do sentido. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1975.
DELEUZE, G. Bergsonismo. São Paulo: Ed. 34, 1999.
DELEUZE, G. Conversações. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992.
DELEUZE, G. Crítica e clínica. Rio de Janeiro: 34, 1997.
DELEUZE, G. Kafka, por uma literatura menor. Rio de Janeiro: Imago, 1977.
DELEUZE, G. Diferença e repetição. Rio de Janeiro: Graal, 1998.
DELEUZE, G. Empirismo e subjetividade. São Paulo: 34, 2001.
DELEUZE, G. Espinosa. Filosofia prática. São Paulo: Escuta, 2002.
DELEUZE, G. Proust e os signos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
DELEUZE, G e GUATTARI, F. O Anti‐Édipo. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
DELEUZE, G; GUATTARI, F. O que é filosofia. Rio de Janeiro: 34, 1992.
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs. Ano zero. Rostidade. Volume III. Rio de Janeiro: 34, 1996.
DELEUZE, G; GUATTARI, F. Mil platôs. Introdução: Rizoma. Volume I, Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995.
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs. Postulados da Lingüística. Volume II. Rio de Janeiro: 34,
1995.
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs. Devir‐Intenso, Devir‐Animal, Devir‐Imperceptível.
Volume IV. Rio de Janeiro: 34, 1995.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

DELEUZE, G; GUATTARI, F. Mil platôs. Tratado de nomadologia: a máquina de guerra. Volume V.
Rio de Janeiro: 34, 1995.
DELEUZE, G.; PARNET, C. Diálogos. São Paulo: Escuta, 1998.
FORNAZARI, S. K. O bergsonismo de Gilles Deleuze. Trans/Form/Ação, São Paulo, 27(2): 31‐50, 2004.
SCHOPKE, R. Por uma filosofia da diferença – Gilles Deleuze, o pensador nômade. Contraponto, 2004.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

A EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA MODERNA E SEUS DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI
Emmanoel de Almeida Rufino (PQ)¹ ; Raisa Grasiele Rodrigues de Almeida (TC)2
Professor de Filosofia do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) – Campus João Pessoa. Mestre em Filosofia, UFPB.
Doutorando em Educação, UFPB. E‐mail: emmanoel.rufino@ifpb.edu.br; 2 Graduanda em Psicologia – Faculdade
Maurício de Nassau. Graduanda em Processos Gerenciais – UNEPI/UNINTER. Técnica em Segurança do Trabalho.
E‐mail: rai_gr@hotmail.com
1

(PQ) Pesquisador
(TC) Técnico em Segurança do Trabalho

RESUMO
O presente texto se organiza como um diálogo entre os
pressupostos estruturantes da ciência clássica e as
atuais tendências científicas, face à crise do ideal de
progresso civilizatório via racionalidade tecnocientífica
da modernidade. Neste texto, apresentaremos algumas
respostas a várias perguntas emergentes à ciência atual,
a partir de duas novas perspectivas dela emanadas: a
noção de pensamento sistêmico e de complexidade.
Dentre as questões que buscaremos responder, estão
algumas como: em que realmente evoluímos com a
experiência científica moderna? O que emperra o ritmo
de um progresso mais eficaz? Para alcançarmos o tão

sonhado progresso civilizatório, é necessário manter,
aumentar ou diminuir o atual ritmo de desenvolvimento
das tecnologias? Devemos descartar ou manter (e talvez
potencializar) o nível de especialização do modo
científico de investigar a realidade? O que abandonar e
conservar no modo como ela aborda a vida do/no
universo? Ainda devemos investir nossas expectativas
no caráter profético do conhecimento científico, se
atualmente a ciência não só não respondeu
devidamente às principais questões da vida, como nos
colocou em dúvida sobre o nosso futuro?

PALAVRAS‐CHAVE: Ciência clássica, ciências da complexidade, pensamento sistêmico, progresso, tecnologia.

THE EVOLUTION OF MODERN SCIENCE AND ITS CHALLENGES FOR THE XXI CENTURY
ABSTRACT
This text is structured as a dialogue between the
structuring principles of classical science and current
scientific trends, before the crisis of civilizational ideal of
progress through technoscientific rationality of
modernity. In this text, we present the answers to the
many questions emerging science today, from two new
perspectives emanating from it: the notion of systemic
thought and complexity. Among the questions that we
will seek to answer, some are like: what really evolved
with modern scientific experience? What gums up the
pace of a more effective progress? To achieve the dream

of civilization progress, it is necessary to maintain,
increase or decrease the current rate of development of
the technologies? Should discard or retain (and perhaps
enhance) the level of expertise of the scientific way to
investigate reality? We leave and preserve the way she
approaches life / the universe? Yet we must invest in our
expectations prophetic character of scientific
knowledge, is currently the science not only not
properly responded to the major questions of life, like
put us in doubt about our future?

KEY‐WORDS: Classical science, sciences of complexity, systemic thought, progress, technology.
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A EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA MODERNA E SEUS DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI
INTRODUÇÃO
Da Grécia antiga à Modernidade, o Ocidente viu emergir um modelo de ciência que se
separou da especulação filosófica, dedicando‐se ao apuramento técnico de sua manipulação da
realidade, com o intento de explicá‐la e dominá‐la por completo. No seio dessa tendência
cientificista, ergueu‐se a crença de que o desenvolvimento civilizatório seria inevitável e
irrefreável, concedendo aos seres humanos um futuro cada vez mais perfeito. Contudo, a ciência
e seu “moderno” modelo de racionalidade não só não realizou as promessas de progresso
irrefreável, como colocou a vida humana em xeque, principalmente após os eventos traumáticos
do século XX d. C., onde a tecnologia (carro‐chefe da ciência moderna) instrumentalizou várias
barbáries (e continua) a serviço de várias formas de dominação e destruição. O século XXI
anuncia essa crise, que repercute certa frustração quanto à lógica do progresso anunciada pela
racionalidade científica moderna. Contudo, a crença no poder da ciência ainda vigora, de modo
que sobre os seus alicerces ainda se sustentam as expectativas coletivas de um mundo melhor.
Diante disso, o que nos urge pensar neste século XXI? Dentre muitas das interrogações
possíveis: em que realmente evoluímos com a experiência científica moderna? O que abandonar
e conservar no modo como ela aborda a vida do/no universo? Ainda devemos investir nossas
expectativas no caráter profético do conhecimento científico, se atualmente a ciência não só não
respondeu às principais questões da vida, como nos colocou em dúvida sobre o nosso futuro?
Ninguém pode pensar e criticar seriamente a ciência atual sem conhecer bem seus pilares
clássicos; assim, nos dedicaremos um pouco mais detalhadamente a entender o que propunha e
como se estruturava a racionalidade científica moderna. E como explana sua etimologia grega, o
termo criticar (derivada de crisis, crise) indica distinção, discernimento, de modo que, voltando às
bases da ciência moderna (no primeiro e segundo capítulos) poderemos discernir melhor (no
terceiro capítulo) o que deve ser abandonado e o que deve ser mantido no modo como ela
aborda a vida do/no universo. Assim sendo, podemos refletir melhor sobre questões como: O
que emperra o ritmo de um progresso mais eficaz? Para esse progresso, é necessário aumentar
ou diminuir o atual ritmo de desenvolvimento das tecnologias? Devemos descartar ou manter (e
talvez potencializar) o nível de especialização do modo científico de investigar a realidade?
Estas interrogações que anunciamos para a segunda parte do texto apontam para
questões que nos desafiam a um movimento de síntese, que, no entanto, se verterá a uma
conclusão que disporá mais vias hipotéticas do que categóricas, tendo em vista o caráter aberto
da atual reflexão da ciência sobre si mesma. Todas estas questões são abarcadas por um duplo
movimento da atual crítica à modernidade: de um lado, temos pensadores como Adorno,
Horkheimer, Lyotard, Stuart Hall, David Harvey, dentre outros que defendem a falência dos
pilares da razão moderna e, por sua vez, de seu modo de fazer ciência, de modo a defenderem
que, ao invés de evolução, o que houve com a modernidade foi uma involução civilizatória,
abrindo hoje uma única saída viável, a saber, um caminho de pós‐modernidade; de outro,
pensadores que acreditam que a racionalidade moderna foi apenas mal utilizada, podendo ser
reformada (Cf. MORIN, 2000, p. 11), não abandonada, como advoga especificamente Edgar
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Morin, em uníssono com Jürgen Habermas, Sérgio Paulo Rouanet, Ilya Prigogine e Fritjof Capra,
dentre outros. Na esteira dos primeiros, sustentaremos neste artigo a defesa de que é preciso
repensar os pressupostos da racionalidade científica moderna, principalmente a separação entre
as ciências naturais e as humanas. Seguindo os demais, que creditam confiança no potencial da
modernidade, discutiremos quais os caminhos para o salto qualitativo da razão em direção ao
progresso civilizatório, apontando para dois destes caminhos, que, embora atuais e desafiadores,
ainda carecem de estudos a nível mundial, e principalmente no Brasil, onde despontam ainda de
modo propedêutico: as ideias de ciências da complexidade e pensamento sistêmico.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia do presente estudo se modula em pesquisas bibliográficas, tendo como
método (eixo epistemológico) a abordagem dos conceitos de ciência clássica, pensamento
sistêmico e ciência da complexidade. Como critério de análise e extensão crítica desses conceitos,
daremos ênfase a Fritjof Capra e Ilya Prigogine, pensadores provenientes das hard sciences
(berço da lógica científica moderna), estreitando suas perspectivas com a visão sociológica de
Edgar Morin.
1 PRESSUPOSTOS HISTÓRICO‐CULTURAIS DA CIÊNCIA MODERNA
A fim de seguirmos os intentos de pesquisa outrora anunciados, façamos uma pequena
revisitação a alguns fatos históricos que marcaram o advento da Modernidade ocidental,
tentando captar a essência do espírito moderno de pensar/fazer ciência em seu processo de
consolidação sócio‐cultural, prefaciado pelo Renascimento, para assim entendermos os
pressupostos de sua emergência e crise (entre o século XIX e o XX d. C.).
Por Renascimento entende‐se este período onde se deu a ruptura com toda a lógica
medieval de conceber o universo. Ele remete à idéia de um “nascer de novo” e, de fato, o que
viria a nascer de novo (e com muita força) eram a arte e a cultura da Antiguidade, só que então,
radicalizando o ideal de humanismo intrínseco a elas. O renascentista estuda temas humanistas,
principalmente àqueles de tradição greco‐clássica elevava o homem a um nível sublime de
existência. Há uma grande retomada aos estudos das esculturas antigas, aos manuscritos e ao
estudo do grego. Estas são algumas das fortes premissas de uma revolução cultural (“ilustração”),
não esquecendo, entretanto, da grande importância da impressão dos livros, outra premissa que,
tal qual a Antiguidade clássica na ascendência da pólis, forjou a preeminência da palavra (Cf.
VERNANT, 2008, p. 53) como instrumento de politização e de afirmação social, pela abertura às
idéias efervescentes neste contexto sócio‐histórico.
O Renascimento foi uma época de invenções, já que seu ideal privilegiava a autonomia do
homem na determinação de sua história e seu potencial criador, levando‐o a uma concepção de
vida absolutamente nova. Duas “invenções” são sintomáticas a esse respeito: a bússola e a
pólvora, símbolos do ímpeto humanista. A bússola facilitou a navegação (e o boom das Grandes
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Navegações), expandindo a autoconfiança no potencial humano de descobrir, expandir e
explorar novos horizontes. A pólvora foi outro destes pressupostos da emancipação humana,
pois as armas trouxeram a supremacia da Europa sobre outras culturas. A própria relação do
homem com a natureza passou a refletir esta nova concepção do seu lugar no universo, pois se
até o medievo essa relação era mediada pelo respeito ante o místico próprio a ela, com o
renascimento emerge uma forma de conhecimento da realidade que invade esse campo outrora
sagrado, muito menos para contemplá‐lo do que para conhecê‐lo e explicá‐lo a partir de uma
visão lógico‐matemática. A ciência emergente já lançava as bases de um modo de conhecimento
cuja racionalidade produzia o que Weber chamou de desencantamento do mundo. Não só se
podia tocar a natureza e seus mistérios, como dissecá‐la racionalmente e transformá‐la.
Nas obras renascentistas esse movimento está explícito na crença humana acerca de sua
centralidade no universo (ideal antropocêntrico), como é perceptível no Homem Vitruviano e na
Monalisa de Leonardo DaVinci. A propósito da Monalisa, vemos que não só o ser humano está no
centro da tela, mas à frente da natureza, que compõe seu plano de fundo. Emergia a ideia de que
o ser humano deveria confiar seu destino a si mesmo, à sua razão. De criatura, passou a se ver
como o criador da própria história. A teologia passou a ser questionada em suas bases teóricas,
de modo que as verdades reveladas passaram à margem do que a ciência passou a definir como
verdade. Para tanto, a ciência moderna estabeleceu como base de validade de proposições
pretensamente verdadeiras a necessidade da técnica da experimentação do mundo, para além
das especulações teóricas. Só o que pudesse ser observado e quantificado poderia ter a
dignidade de valor científico e, por conseguinte, ser submetido ao seu crivo de verdade. Na
dinâmica desse processo, uma célebre ideia resume as bases dessa ciência moderna: a máxima
“saber é poder”, atribuída a Francis Bacon, que traduz a crença de que a ciência tem o poder e o
dever de transformar as condições da vida humana, mesmo que para isso seja preciso invadir
campos outrora interditos, como a esfera do sagrado. Um exemplo disso é o crescimento do
número de cientistas que praticavam a prática da autópsia (antes questionada, por ser um ato de
invasão à natureza física depositária dos mistérios da linguagem criadora de Deus), como vemos,
por exemplo, com a figura de René Descartes (1596‐1650). Descartes é – aliás – um dos pioneiros
no anúncio teórico desse espírito moderno de fazer ciência, como se pode atestar na publicação
de seu Discurso do Método. Conhecer o mundo em sua integralidade passou a ser um desafio
visto apenas como questão de método, de técnica.
Nas trilhas deste processo, a emergência do protestantismo anuncia na Europa uma
ruptura não só religiosa, mas também política, de boa parte da burguesia com a Igreja (ainda
feudal). No viés político, a cisão Estado‐Igreja reflete uma tendência de laicização social, face ao
abandono do sistema feudal para a formação dos estados nacionais. O próprio pensamento
filosófico sobre a política acompanhou essa tendência, como se pode notar em Maquiavel. Em
suma, do Renascimento à consolidação da Modernidade vemos um processo de intensas
revoluções que, para além da cultura e da ciência, também tocam a religião e a política. As
implicações destas revoluções acabam por construir um mundo novo, aberto a novas
tecnologias, ao crescimento urbano, à mecanização do trabalho, a especialização das disciplinas
acadêmicas, por fim, a um ambiente relacional mais complexo, que sustentava, no entanto, a
crença de que a perfeição do progresso nunca esteve tão perto. Contudo, para nosso estudo,
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dedicaremos nossa atenção à emergência da modernidade e de sua ciência, pontuando as
aplicações de sua racionalidade no sonhado desenvolvimento civilizatório e os pressupostos que
tornaram possível sua crise, na contemporaneidade.
2 A EMERGÊNCIA DA CIÊNCIA MODERNA À CRISE DE SEUS IDEIAIS PROGRESSISTAS
A modernidade foi a era das revoluções possibilitadas pela combustão processual do
Renascimento. Trouxe em seu ventre a técnica (e o desejo de fabricar um novo mundo), a física
(em seu desejo de desbravar o universo e decodificar seus mistérios), um novo método científico,
e dentre estes e outros, o mais importante, um novo homem, liberto da enfática concepção
medieval de sua natureza pecadora e limitada. Este, por sua vez, passou a manifestar um espírito
novo na potencialidade de seu exuberante saber. Este novo ser humano fazia surgir, então, um
projeto expansivo de sociedade. Para tanto, elegeu a razão como grande juíza do universo (sola
ratio). Tudo que não fosse sistematizável, matematizável, demonstrável não possuiria estatuto
de existência. Tal idéia revela o reducionismo da realidade ao mecanicismo da ciência
instrumental. Suas relações com a natureza também sofreram mudança: se até a Idade Média os
homens a viam com temor e se distanciavam dela, na modernidade, eles se vêem “como que
mestres e possuidores da natureza” (DESCARTES, 2006, p. 102).
O novo método científico inaugurado pela modernidade abre caminho para a
concretização de todas estas perspectivas do humanista‐renascentista. Com o “chão dogmático”
das hierarquias sociais e religiosas do medievo duramente criticado, abre‐se espaço no campo
científico às observações em busca das leis que regiam os fenômenos. De Copérnico a Kepler, de
Galileu a Newton, o que se viu foi a tentativa de decodificar os mistérios do universo, tendendo
cada vez mais a um movimento de exprimir seus fenômenos e suas leis com linguagem
matemática. Como marco teórico para esse movimento, o Discurso do Método, de Descartes.
Segundo esse filósofo e cientista, a mente humana (sede da razão) é o locus – por excelência – do
entendimento do universo. É na mente que se processa o conhecimento da realidade. Para
conhecer as verdades do universo é preciso enxergá‐lo como objeto passível de análise
(fragmentação das partes para a análise e compreensão do todo). Deste modo, a existência de
tudo (inclusive do próprio homem) depende da cognição de uma subjetividade, restrita aos seres
humanos, únicos que podem pensar racionalmente a realidade. Assim sendo, tudo o que está
fora da subjetividade humana não é considerado como detentor de subjetividade. Esse modelo
de compreensão da realidade – conhecido como Filosofia da consciência – advoga uma relação
sujeito‐objeto que, nas mãos da ciência, provoca uma intensa objetificação da realidade, já que
as pesquisas verteram seus esforços para invadir o mundo material e entender no seu interior, os
mistérios outrora restritos ao sagrado.
Não é difícil ver as implicações deste modelo cartesiano de conhecimento científico. A
natureza perdeu seu estatuto de subjetividade; a própria noção de phýsis foi reduzida à física,
marcando um processo de restrição da realidade dos seres a aspectos verificáveis pela razão.
Deste modo, a ciência se dissociou de quaisquer premissas místicas de análise de uma realidade
e se insensibilizou quanto à complexidade que envolve a vida de/entre todos os seres. Em outras
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palavras, um cientista digno deste título deveria se concentrar apenas nos aspectos verificáveis
do objeto do conhecimento. O que está ausente aqui é a compreensão dos seres como dotados
de subjetividade, de uma realidade que integra uma complexidade de dimensões, que
transcendem a mera materialidade. Como dissemos, por ocasião da prática de autópsias, não se
tornava mais preciso pedir licença a Deus para investigar os mistérios do funcionamento do
corpo humano. Na medicina, a técnica passou a ser usada para expandir as compreensões
científicas, insensibilizando toda e qualquer relação de conhecimento, já que o que estava em
análise era visto como meramente corpóreo, material. Não é difícil ver as implicações disso no
que tange o conhecimento da natureza em geral. A atual crise ambiental deve muito a esse
cenário. Ora, não tratando a natureza como dotada de subjetividade, o homem passou a
manipulá‐la indiscriminadamente, usando‐a em função de seu progresso material, destruindo‐a.
O princípio analítico cartesiano esteve na base da estrutura conceitual da ciência clássica,
juntamente com o mecanicismo newtoniano, que via o universo de modo determinista, como um
autômato regido por leis rígidas e previsíveis (Cf. PRIGOGINE, 2009, p. 38). Tanto Descartes
quanto Newton concebiam o universo como um “relógio eficaz e preciso” (Ibid., p. 8). Acerca
desse paradigma moderno, diz Fritjof Capra:
Esse paradigma consiste em várias ideias e valores entrincheirados, entre os
quais a visão do universo como um sistema mecânico composto de blocos de
construção elementares, a visão do corpo humano como uma máquina, a visão
da vida em sociedade como uma luta competitiva pela existência, a crença no
progresso material ilimitado, a ser obtido por intermédio de crescimento
econômico e tecnológico (2006, p. 25).

Diante desse modo de percepção da realidade, a experimentação científica passa a
constituir a si mesma como técnica de manipulação e o alargamento das ciências experimentais
passaram a desenvolver ainda mais o poder dessa manipulação sobre as coisas físicas e os seres
vivos. Em suma, o método experimental é essencialmente manipulador, necessitando de cada
vez mais técnicas para novas manipulações (Cf. MORIN, 2000, p. 19).
O progresso técnico da ciência se tornou tão evidente na ampliação dos horizontes
civilizatórios, que a racionalidade moderna passou a deter um poder instrumental que passou a
administrar várias instâncias da vida sócio‐cultural, emergindo com um status divino de
infalibilidade. Questionar a atuação da ciência se tornou um contrassenso, em vias de suas
promessas e realizações, de modo que Adorno e Horkheimer (refletindo este cenário) apontam
para a mitificação (Cf. ADORNO; HORKHEIMER, 1985) do projeto de ciência e de esclarecimento
racional moderno. Segundo eles, o esoterismo da racionalidade técnico‐científico moderna foi
tão profundo que escondeu o potencial de dominação que a mesma racionalidade passou a deter
sobre a realidade sócio‐cultural, através da economia, da política... Ora, a crítica desses
pensadores da Escola de Frankfurt tem em vista as barbáries do século XX – o feroz colonialismo
expansionista europeu, as duas grandes guerras mundiais, o holocausto promovido pelo nazismo
hitlerista –, de forma a pontuar as insanidades de uma humanidade que – pasmem! – vivia uma
época de extremo avanço naquilo que Immanuel Kant chamou de esclarecimento (Aufklärung)
racional, mas que por pouco não se destruiu, deixando, no entanto, uma incógnita em aberto
sobre a possibilidade de um futuro possível.
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A crítica desses frankfurtianos se soma a de muitos outros pensadores do século XX, que
absorveram a estranha dialética da barbárie, viabilizada não pelo excesso de ignorância, mas pelo
seu contrário, a especialização de saber (Cf. BAUMAN, 1998, p. 26‐27). O modo como o homem
utilizou seus conhecimentos técnico‐científicos entram em xeque. Na verdade, todo o alicerce
que sustentava a racionalidade moderna passa a ser questionado, justamente porque dissociou a
reflexão ética das ciências naturais. Ora, com o advento do positivismo, as ciências humanas
perdem seu estatuto de legitimidade enquanto ciência, devendo se submeter à lógica das
ciências naturais para poderem ter crédito de investigação da realidade, como ocorreu com a
sociologia, que passou a analisar os fatos sociais a partir do padrão de investigação da física.
A propósito, com o positivismo emerge outra tendência problemática da ciência moderna:
a especialização dos saberes. Além de ratificar a tendência reducionista do empirismo moderno
(que desmembrou a filosofia em várias disciplinas, como a psicologia, a sociologia, a biologia, a
física, etc.), ela “colaborou” para a separação das áreas do conhecimento, limitando não só o
potencial de leitura de mundo da ciência, como também a compreensão da realidade,
constituídas de múltiplas facetas e subjetividades. Com a crise do paradigma e dos ideais
modernos, emerge na segunda metade do século XX e no século XXI a necessidade de se
repensar a própria ciência, vinculando sua técnica à reflexão ética. Sobre essa necessidade,
vejamos o que atualmente está sendo pensado sobre o novo papel da ciência para um século XXI
d. C. que alcance os ideais modernos de promoção da felicidade coletiva, de uma civilização
verdadeiramente humana.
3 DESAFIOS PARA A CIÊNCIA DO SÉCULO XXI
O século XXI nasceu no berço da crise dos paradigmas vinculados à racionalidade
moderna e da consequente decepção quanto às suas promessas. A crise se instalou e passamos a
questionar o ideal de que a ciência é o único conhecimento válido, capaz de explicar e produzir o
mundo sobre a promessa da felicidade perene, da fartura, do bem‐estar (Cf. DESCARTES, 2006, p.
102). Contudo, não nos subtraímos ao fato de que o legado da modernidade para este século
também contempla ganhos inestimáveis; mas a questão fundamental é ponderar tais benefícios
com os riscos que eles comportam, desde que não sejam refletidos e antecipados. Ora, mas em
resumo, por que isso é necessário? Como sugerimos anteriormente, a modernidade produziu
progresso em duplo viés: evolução e involução. Segundo Edgar Morin, se nos deparamos com um
progresso inédito do conhecimento científico, também fomos apresentados a um paralelo
progresso da ignorância; se as descobertas da ciência nos concederam vários aspectos benéficos,
não podemos esquecer do paralelo progresso de seus aspectos nocivos e, muitas vezes,
mortíferos; se é perceptível o progresso dos poderes da mesma ciência, muito mais a percepção
da impotência dos cientistas diante das implicações desses mesmos poderes (Cf. 2000, p. 18).
Diante deste quadro, temos ainda um possível agravante: o século XXI mantém os
pressupostos desenvolvimentistas da lógica tecnológico‐científica da modernidade; apesar das
reflexões críticas sobre os riscos da manutenção do modelo de progresso moderno, é visível o
atual investimento ideológico acerca da condição paradisíaca de um planeta guiado pelo
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consumo de tecnologias cada vez mais desenvolvidas. Dissemos que isso é um “possível
agravante” justamente porque a tecnologia que desenvolvemos, por si só, não é nociva, mas, do
contrário, nos abriu perspectivas incríveis de melhoramento das condições de vida. Entretanto, o
modo como administramos essas tecnologias é que nos vem colocando em xeque em várias
dimensões éticas, como por exemplo: até que ponto nosso mundo será habitável, não só do
ponto de vista da harmonia social (já que o uso da tecnologia como poder de dominação tem
poder destruidor), como da sustentabilidade ecológica (de um planeta que padece diante do uso
de uma exploradora racionalidade técnica que instrumentaliza as demandas do mercado do
consumo)? Para dialogar com tais problemáticas, floresce hoje uma nova postura reflexiva sobre
a ciência que aponta para uma mudança significativa no modo como a ela compreende a
realidade: a tendência ao pensamento sistêmico paralelo à noção de complexidade.
Sobre pensamento sistêmico se entende um modelo holístico de percepção da realidade.
Pensar de modo sistêmico – advoga Fritjof Capra – é aceitar que o conhecimento da realidade
pressupõe a compreensão de sua complexidade, de modo bem diferente do que sustentou, por
exemplo, o dualismo cartesiano. Na verdade, o pensamento sistêmico tem suas raízes nas ideias
(anunciadas pelos biólogos organísmicos durante o início do século passado) de que “as
propriedades essenciais de um organismo, ou sistema vivo, são propriedade do todo, que
nenhuma parte possui” de modo que “surgem das interações e das relações entre as partes”
(CAPRA, 2006, p. 40). Assim, quando um sistema é fragmentado em elementos isolados, teórica
ou fisicamente, conforme a análise cartesiana, essas propriedades são destruídas. Mesmo que o
teórico e/ou cientista possa discernir partes individuais num sistema, tais partes não são isoladas,
rompendo com a ideia de que a natureza do todo é sempre igual à mera soma de suas partes.
Na física, o pensamento sistêmico se articula abre a importante noção de complexidade,
conforme defesa de Ilya Prigogine. Essa postura anuncia a abordagem da não‐linearidade dos
fenômenos, da quebra do dualismo cartesiano e do determinismo newtoniano, a ideia da
criatividade como princípio do universo, de uma inteligibilidade aberta e dialógica do mundo, que
preserve, por sua vez, as possibilidades de aproveitarmos as excelências da tecnociência à
construção de benefícios civilizatórios, isentos dos riscos de promoção de violência e
desigualdades sociais (Cf. PRIGOGINE, 2009, p. 8).
Dentre outras coisas, com essa postura podemos superar a ainda insistente necessidade
de especialização exacerbada das ciências, que sempre foi um dos baluartes da modernidade;
afinal, o que se está propondo é uma visão de totalidade que estabeleça alianças entre áreas
outrora distantes, como filosofia e ciência, natureza e homem, ética e técnica, para que se possa
“fazer” ciência de modo consciente1 e, portanto, mais completo, respeitando as múltiplas
relações que envolvem os fenômenos do que Capra chamou de teia da vida. A propósito, nessa
esteira o próprio Capra sugere à ciência uma ética ecológica profunda, “uma vez que a maior
parte daquilo que os cientistas fazem não atua no sentido de promover a vida nem de preservar
a vida, mas sim no sentido de destruir a vida” (2006, p. 28). Nesse ponto, sua visão converge com
o imperativo prigoginiano de aliança entre filosofia e ciência, pois, segundo Capra, é necessário
1

“Uma ciência empírica privada de reflexão e uma filosofia puramente especulativa são insuficientes, consciência
sem ciência e ciência sem consciência são radicalmente mutiladas e mutilantes...” (MORIN, 2000, p. 11).
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romper com a lógica de que os valores são periféricos à ciência e à tecnologia, já que, na
verdade, o que está na base da ciência são valores, percepções e ações humanas (Cf. Ibid, p. 28).
Em suma, com o paralelo entre pensamento sistêmico e ciências abertas à complexidade,
podemos inovar não só na forma como nos relacionamos com a natureza, mas no que podemos
encontrar na natureza que possa nos servir como reais tecnologias para o progresso da vida.
CONCLUSÕES SOBRE A CIÊNCIA SISTÊMICA E COMPLEXA: RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apesar das crises da racionalidade moderna e do status de onipotência da ciência,
apresentadas principalmente pelas ciências humanas, o século XXI mantém os pressupostos
desenvolvimentistas da lógica tecnológico‐científica da modernidade, sustentados
principalmente pelas demandas do capitalismo que integralizou e padronizou os povos – a nível
global – sob as primícias do consumo. Apesar das críticas sobre os riscos da manutenção do
modelo “moderno” de progresso, é visível o atual investimento ideológico acerca da condição
paradisíaca do planeta guiado pelo consumo de tecnologias cada vez mais desenvolvidas.
Emerge, pois, a consciência de que, para se alcançar o sonhado progresso, via ciência, não é
imprescindível aumentar o atual ritmo de desenvolvimento das tecnologias, nem especializar
ainda mais a ciência. É sim, importante que a ciência se especialize, desenvolva nossas aplicações
técnicas, desde que de modo consciente, refletido, voltado a valores éticos vinculados à vida. O
desenvolvimento tecnológico, por si só, não gera progresso, se não estiver a serviço da vida
humana e da vida de tudo o que compõe sua teia de relações.
Em suma, se a ciência moderna “manipula as coisas, mas renuncia habitá‐las” (2004, p.
13), como pontuou Maurice Merleau‐Ponty, cabe ao século XXI abandonar as premissas de
dominação que engessam o conhecimento da complexidade da vida. Apesar das – ainda
existentes – amarras da ciência à economia e a política, dentro dela se abre um conjunto de
reflexões que se dispõem a acompanhar as demandas deste século, nascido no contexto de crise
da modernidade. O pensamento sistêmico e a noção de ciência da complexidade inauguram
novos pressupostos que prometem romper com toda lógica de uso científico da técnica que
prostitua a natureza e desconsidere a polissemia dos vários sistemas vivos e não‐vivos que
integram o universo. Estas novas ideias abrem boas perspectivas para o real progresso da ciência,
que, para tal, não deve se dissociar da relação com o pensamento humanístico. Tendo em vista
que o futuro é incerto, porque aberto, cabe, pois, a nós, refletir sobre os modos de realizar o
futuro, para que ele coincida com nosso ideal de progresso (Cf. PRIGOGINE, 2009, p. 40).
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MINGAU DE MUCAJÁ: UM SABOR DE TRADIÇÃO E FÉ
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Resumo
A pesquisa sobre etnobotânica foi elaborada através do estudo realizado na comunidade
do Curiaú formada por descendentes afro-brasileiros,. A comunidade é constituída pelas
Vilas do Curiaú de Dentro e Curiaú de Fora, localizada na Área de Proteção Ambiental
do Rio Curiaú (APA do Rio Curiaú) e possui conhecimentos valiosos em relação ao uso
e manejo de plantas medicinais e plantas alimentícias, com isso iremos aproveitar tais
conhecimentos relativos às plantas de uso alimentar, realizando sua classificação
botânica e catalogando o seu uso prático, visando auxiliar estudos biológicos,
agronômicos e fitoterápicos.
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Abstract
The research about ethnobotany was developed through the study in Curiaú, a
community of Afro-Brazilian descendants. The community consists of the villages of
Curiaú de Dentro e Curiaú de Fora, located on the River Curiaú’s Environmental
Protection Area (APA Rio Curiaú), having valuable knowledge regarding the use and
management of medicinal plants and food plants. Herewith, we’ll use that knowledge
on the plants for food use, performing its botanical classification, practical use, aiming
to help biological, agronomic and phytotherapic studies.
Keywords: Ethnobotany, phytotherapy, Curiaú.

Introdução
A maioria das pesquisas enfocam grupos indígenas e caboclos e poucas são as
abordagens voltadas para comunidades negras, mesmo sabendo da contribuição do
negro na formação do povo brasileiro e de sua influência nos aspectos culturais
envolvendo dança, conhecimento da medicina natural e utilização dos recursos da flora.
Essas comunidades guardam até hoje os traços da cultura afro, onde a interação com o
meio natural é de relevância expressiva. Com isso (a mesma é) são detentoras de um
conhecimento riquíssimo em (todos os) vários aspectos,. Particularmente (em
particular), na utilização dos recursos naturais e, em especial, (ao) no conhecimento e na
utilização da flora medicinal para a prevenção e cura de males, e para a manutenção da
saúde. A comunidade utiliza uma grande diversidade de plantas, tanto na alimentação
como na forma medicinal. No entanto, o mingau de mucajá foi uma opção de se
alimentar para sobreviver, com isso veio a se tornar tradição o uso do mingau de mucajá
e Tucumã, oferecidos nas festas de batuque, carregadas de religiosidade de matriz
africana e catolicismo romano, algo bastante simbólico para os moradores que residem
no Curiaú.
Desta forma, este estudo tem como objetivo resgatar e documentar os
conhecimentos tradicionais relativos às plantas de uso medicinal pela comunidade
quilombola do Curiaú, realizando sua identificação botânica, registrando o seu uso
prático constante (do mesmo) e relacionando-as com a religiosidade latente do povo
afrodescendente, que no passado tinha no mingau de mucajá a sua única fonte
alimentar, no período em que a escassez de recursos e alimentos era enorme, causando
descontentamento entre os provedores do lar que ao contemplar o rumo da cidade de
Macapá, referiam-se a ela como 'o lugar que Deus nos quer bem'.
Portanto, o conhecimento tradicional é uma das maiores riquezas que a Amazônia
possui, uma vez que é a chave para a descoberta de grande quantidade de novos
alimentos, remédios, corantes, óleos, essências, etc... está relacionada às necessidades
do ser humano em seu meio ambiente. Para se fazer o mingau do mucajá, por exemplo,

caminha-se alguns quilômetros dentro da ressaca até se chegar aos mangues formados
pelo Rio Amazonas, para se capturar o sarará (pequeno crustáceo), pois o uso de seus
membros como tempero no mingau(,) neutraliza a viscosidade produzida pelo
mucajá(,). (informação) Esse processo (esta) é repleto de conhecimentos empíricos e
religiosos, uma vez que as pessoas caminham ao som de ladainhas e jaculatórias.
1. Material e metodologia
A comunidade quilombola do Curiaú é constituída pelas Vilas de Curiaú de Fora e
de Curiaú de Dentro, localizadas dentro da Área de Proteção Ambiental do Rio Curiaú
(APA do Rio Curiaú), situada a 10 km ao norte da cidade de Macapá, entre os paralelos
00º 00’ N e 00º 15’N, sendo cortada pelo meridiano 51º 00’ W. Seus limites são: a
Leste, Rio Amazonas; a Norte/Nordeste, o igarapé Pescado e o ramal que liga a AP-070
a BR-210; a Oeste, a estrada de ferro do Amapá e ao Sul, uma linha seca de latitude 00º
06’N (FACUNDES; GIBSON, 2000).
Portanto, a comunidade de Curiaú tem um enraizamento histórico camponês, com
seu modo de vida e práticas culturais.
A atividade moderna desenvolvida(s) na cidade de Macapá pelo trabalho
organizado teve pouco peso, não chegando a provocar um engajamento considerável
dos moradores de Curiaú nas atividades urbanas. Muito pelo contrário, grande parte dos
que desenvolvem suas atividades na capital, procuram de alguma forma conciliar seu
tempo para poderem trabalhar na agricultura e na pecuária, e frequentam o Curiaú
apenas nos finais de semana para o lazer e o descanso, ou então para bailes e festas
noturnas.
Curiaú não é, como se pensa, uma sociedade primitiva, mas sim um lugar
politicamente organizado. Seus habitantes são profundamente devotos de várias
imagens católicas romanas e tradicionalmente as festejam com fé e veneração.
Inclusive, essa vocação festeira de suas comunidades, foi o meio encontrado para
preservar, através de comemorações religiosas, sua herança (afro) africana, o latim e os
laços de parentesco. Marcadas pelo sincretismo religioso, as comemorações conjugam
elementos profanos, tais como o Batuque e o Marabaixo, com rituais religiosos, como
as ladainhas em latim, a Procissão e a Folia (CANTO, 1980). Aqui percebe-se o
equívoco teológico produzido pelo sincretismo, pois nos festejos do M(m)arabaixo e do
B(b)atuque comemoram-se as festas da Santíssima Trindade e do Divino Espírito Santo.
A teologia dogmática cristã afirma apenas a existência de um Deus Uno e Trino, logo a
Trindade Santa já possui o Espírito Santo, não existindo o contexto mencionado nos
festejos (onde) que se assemelha à existência de uma quarta pessoa divina.
Uma mostra desse sincretismo pode ser vista na festa de São Joaquim, padroeiro
do Curiaú. Nesta festa, que ocorre ao longo dos dez dias entre o dia 9 e 19 de agosto, as
comunidades reúnem-se para cantar as Ladainhas, caindo, pouco depois, no ritmo
quente dos tambores feitos de tronco de macacaueiro e couro de animais silvestres. E

até pouco tempo atrás, a comunidade conservava na igrejinha dedicada ao santo, um
Altar para celebração da Santa Missa em Versus Dei, (o qual caiu) caído em desuso pela
aproximação com a cidade e a segunda modernidade.
No Curiaú de Dentro, comemora-se São Sebastião, em janeiro, e Santo Antônio,
em setembro. No Curiaú de Fora, festeja-se Santa Maria, em maio (quando é dançado o
Marabaixo), São Tomé, em dezembro(,) e São Joaquim, o padroeiro dos dois núcleos,
no mês de agosto. Em todas as festas, exceto (d)a de Santa Maria, após a ladainha,
dança-se o Batuque, a grande expressão de origem africana dos habitantes do lugar.
Entretanto, é na Festa de São Joaquim que existem aspectos mais interessantes. É a
única em que ocorre a Folia (CANTO, 1980).
2. Pesquisa de campo
A comunidade quilombola do Curiaú possui conhecimentos valiosos (em relação
às) sobre o uso e o manejo das plantas alimentícias e medicinais. (quanto ao uso e
manejo das mesmas). Durante longos anos eles as utilizavam para o tratamento e cura
de diversas doenças.
Descendentes afro-brasileiros, como é o caso de dona Minerva Leite Pereira,
utilizavam essas plantas para sobreviver. Desde então, sua família (bisavó, avó e mãe),
faziam o mingau da fruta mucajá durante as festividades. Para o mingau não ficar com
um aspecto pegajoso, colocavam as perninhas do crustáceo Sarará, e isso vem passando
de geração em geração. Nas festividades, onde o mingau é servido, não há interesse
lucrativo, mas é servido como uma forma simbólica e cultural.
Segundo Dona minerva: “O homem deve agir racionalmente com a natureza” para
aproveitar todos os recursos possíveis extraídos sem agredi-la.
O conhecimento tradicional é um sistema integrado de crenças, (e) práticas e
características de grupos culturais diferentes, e os povos tradicionais, geralmente,
afirmam que a “natureza” para eles não é somente um inventário de recursos naturais,
mas representa também as forças espirituais e cósmicas que fazem da vida o que ela é
(POSEY, 1992).

Deste modo, torna-se essencial a utilização, para coleta de dados, do método
etnográfico(,). Entre as técnicas deste método, citam-se: observação participante,
entrevistas formais e informais, sendo gravadas ou anotadas, sondagens e história de
vida. Na fotografia acima, observa-se como as mulheres do Curiaú socializam sua
cultura. A bacia apresentada é utilizada no preparo do mingau do mucajá, onde rezas
envolvendo o magismo e o animismo também estão presentes, misturando-se ao
catolicismo romano. Isso comprova que o mais proveitoso é combinar as diversas
formas de coleta de dados, de acordo com os interesses e a situação de campo.
3. Resultados e discussão
Foram realizadas pequenas entrevistas com a família de dona Minerva Leite
Pereira. Contamos com a sua experiência de vida. Conta-nos ela que “em tempos de
festança a vizinhança toda se reúne e faz o mingau de mucajá sem fins lucrativos, pois é
algo que é servido desde muito tempo e vem sendo repassado de geração em geração”.
É mister afirmar que as visitas de campo nos deixaram um legado ímpar quanto
ao conhecimento de nossa cultura regional, assim como nos possibilitou, no campo
teórico e pedagógico, a compreensão da temática da interdisciplinaridade e da reflexão
crítica, muitas vezes não compreendidas em nossas práticas escolares. A pesquisa sobre
o mingau do mucajá abre novos horizontes para a formação discentes de Técnicos em
Alimentos do IFAP, possibilitando mensurar o conteúdo de excelência ministrado em
nossos laboratórios com a possibilidade de pesquisa e inovação de novas fontes
alimentares que necessitam da ciência e da tecnologia para serem exploradas em prol da
sociedade macapaense.
Da Taxonomia
 Reino: Plantae
o Superdivisão: Spermatophyta
 Divisão: Magnoliophyta
 Classe: Liliopsida
 Subclasse: Arecidae
 Ordem: Arecales
 Família: Arecaceae
 Gênero: Acrocomia

Nome vulgar
Mucajá

Nome científico
Acrocomia sclerocarpa Mart.

Família
Arecaceae

Uso
Fruta

Essa comunidade guarda até hoje os traços da cultura africana, onde a interação
com o meio natural é de relevância expressiva. (Com isso a mesma) Também é
detentora de um conhecimento riquíssimo em (todos os) vários aspectos, em especial a
utilização dos recursos naturais. Apesar do mingau de mucajá ser servido nessas
festividades e (fazer) ter feito parte da juventude da Dona Minerva Leite, observa-se que
esses pequenos detalhes estão passando despercebidos atualmente. (mas) Contudo,
projetos que envolvem a cultura do Curiaú, e que visam a suma importância de
aproveitar as frutas da nossa região e do consumo saudável e sustentável através da
mudança de hábitos alimentares saudáveis e da valorização da cultura alimentar
tradicional, estão ganhando espaço nas pesquisas científicas. (Entretanto) Ademais,
acredita-se que o mingau de mucajá colabora para o bom funcionamento intestinal,
ajudando principalmente os celíacos.
“Em tempos de festança a vizinhança toda se reúne e faz o mingau de mucajá sem
fins lucrativos, pois é algo que é servido desde muito tempo e vem sendo repassado de
geração em geração” afirma dona Minerva Leite. (já foi citado anteriormente).
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RESUMO
Para John Rawls, uma sociedade justa é, em princípio,
uma comunidade política onde prevalecem a
cooperação, o senso de justiça e as virtudes da
cidadania. Em sua teoria, não há a pretensão de
examinar a aplicação da justiça em geral dentro das
instituições ou das práticas sociais. Seu estudo limita‐se,

portanto, aos princípios de justiça, que servirão de
fundamento para uma estrutura básica social bem‐
ordenada, na qual cada cidadão age justamente e
contribui para a manutenção de instituições justas.

PALAVRAS‐CHAVE: Estrutura Básica, Justiça, Equidade, Razoável, Racional.

RATIONALITY AND REASONABLENESS ON JOHN RAWLS’ THEORY: PRESUPPOSITIONS FOR A
FAIR SOCIETY
ABSTRACT
For John Rawls, a fair society, at first, is a political
community where there is the prevalence of
cooperation, sense of justice and citizenship virtues. As
far as his theory is concerned, there is no intension to
examine the application of justice, in general, in the

institutions or in the social practices. Therefore, his
study is limited to the principles of justice, which will be
the basis for a well‐organized social basic structure in
which each citizen acts with justice and contributes for
the maintenance of fair institutions.

KEY‐WORDS: Basic Structure, Justice, Fairness, Reasonable, Rational.
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RACIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA TEORIA DE JOHN RAWLS: PRESSUPOSTOS PARA UMA
SOCIEDADE JUSTA
Uma pessoa X irá fazer uma festinha de aniversário. Suponhamos que outra pessoa, Y, que não
conhece ninguém da festa, foi convidada por Z, que é amigo do aniversariante, para ir à festa também.
Imaginemos que Y, em uma mesa de jantar, tenha que escolher entre pegar o último brigadeiro de uma
cesta ou não pegar nada. Ele decide comportar‐se decentemente, não pegando nada e deixando o
brigadeiro para X, pois sabia que o aniversariante ainda não havia comido nenhum. Se, em vez disso, a
cesta tivesse dois brigadeiros, e a escolha agora fosse entre não pegar nada, pegar um brigadeiro ou pegar
dois brigadeiros, Y poderia muito razoavelmente escolher pegar um brigadeiro, sem violar nenhuma regra
de bom comportamento. A presença de outro brigadeiro torna a escolha de um dos dois brigadeiros uma
escolha decente e não tão constrangedora.
Esse exemplo nos leva a uma pergunta: o que nos faz decidir por uma coisa e não por outra? De
uma forma ou de outra, todas as nossas escolhas partem de decisões egocêntricas. Não importa o que
uma pessoa fizer, ela pode ser vista buscando seu próprio interesse em todo ato de escolha. É difícil
escapar desse reducionismo, pois sempre que alguém faz uma escolha, revela uma preferência ou uma
utilidade maior. Se, em outro momento, essa pessoa agir de maneira diferente, algum observador poderia
dizer que ela estaria sendo inconsistente ou que suas preferências teriam mudado.
Quando um agente decide entre alternativas conflitantes, não significa ter ele
descoberto um princípio de prioridade para ordenar suas ações, pois não há razões
morais para generalizar sua própria escolha, mas sim que escolheu o tipo de pessoa que
gostaria de ser e o tipo de vida que gostaria de levar (PIMENTEL, 2007, p. 58).

O egoísmo racional, difundido na teoria econômica, procura mostrar matematicamente, com base na
teoria dos jogos e na teoria da decisão, que em qualquer situação o mais racional é sempre seguir o auto
interesse.
Rawls começa O Liberalismo Político afirmando que a cultura política de uma sociedade
democrática é sempre marcada por essa diversidade de doutrinas religiosas, morais e filosóficas,
conflitantes e irreconciliáveis. “Algumas são perfeitamente razoáveis, e essa diversidade de doutrinas
razoáveis, o liberalismo político a vê como o resultado inevitável, a longo prazo, do exercício das
faculdades da razão humana em instituições básicas livres e duradouras” (RAWLS, 2000, p. 45). Não
podemos negar que é racional traçar planos que acreditamos ser mais coerentes com nossos objetivos.
Semelhantemente, segundo Rawls, é inegável que, para que uma sociedade seja vista como um sistema
equitativo de cooperação social, ela precisa contar com cidadãos razoáveis. Algo que comumente
acontece no dia‐a‐dia é nos depararmos com a seguinte situação: “Sua proposta é perfeitamente racional,
mas, em face dos seus interesses no caso em questão, ela não é nem um pouco razoável”. Que diferença,
portanto, podemos estabelecer entre o Racional o Razoável?
Para Rawls, o racional é um agente único e unificado com capacidade de julgamento e deliberação
que busca realizar fins e interesses particularmente seus. Isso porque “cada pessoa se encontra, ao
nascer, numa posição particular dentro de alguma sociedade específica, e a natureza dessa posição afeta
substancialmente suas perspectivas de vida” (RAWLS, 2002b, p. 14). O racional aplica‐se à forma pela qual
esses fins e interesses são adotados e promovidos, bem como à forma segundo a qual são priorizados.
Aplica‐se também à escolha dos meios e, nesse caso, é guiado por princípios conhecidos, como adotar os
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meios mais eficientes para os fins em questão ou selecionar a alternativa mais provável, permanecendo
constantes as demais decisões (RAWLS, 2000, p. 94).
Rawls afirma que os agentes são racionais nas suas ações quanto ao cálculo de seus objetivos, pois
podem julgar esses fins últimos pelo significado que têm para o seu projeto de vida como um todo, e pelo
modo segundo o qual esses fins se coadunam e se complementam mutuamente. A ação racional de um
agente é percebida em suas deliberações na medida em que os princípios judiciosos de escolha racional
guiarem suas decisões. De acordo com Rawls (2002a, p. 67), os exemplos mais conhecidos desses
princípios são:
 Adoção de meios eficazes para atingir fins.
 A escolha entre diferentes fins últimos em função da sua importância para o nosso projeto de
vida em seu conjunto.
 A sua compatibilidade e a sua complementaridade relativas.
 Finalmente, o fato de atribuir mais peso às consequências mais prováveis.
Tende‐se a pensar que os agentes racionais se dedicam exclusivamente a interesses pessoais. Seus
interesses, porém, nem sempre são interesses em benefício deles próprios. É certo que todo interesse é
interesse pessoal, mas o que Rawls deseja deixar claro é que “nem todo interesse implica benefícios para
as pessoas que o tem. O que os agentes racionais não têm é a forma particular de sensibilidade moral
subjacente ao desejo de se engajar na cooperação equitativa enquanto tal” (RAWLS, 2000, p. 94‐5).
Em contrapartida, as pessoas são ditas razoáveis quando estão dispostas a propor princípios como
termos equitativos de cooperação e a submeterem‐se a eles voluntariamente, caso tenham a garantia de
que os outros farão o mesmo. Para Rawls,
pessoas razoáveis são aquelas dispostas a propor, ou a reconhecer quando os outros
propõem, os princípios necessários para especificar o que pode ser considerado por
todos como termos equitativos de cooperação. Pessoas razoáveis também entendem
que devem honrar esses princípios, mesmo à custa de seus próprios interesses, se as
circunstâncias o exigirem, desde que os outros também devam honrá‐los (RAWLS, 2003,
p. 9).

Eles assim o fazem porque entendem que as normas são razoáveis e as consideram justificáveis
por todos, de forma que cada um se dispõe a discutir os termos equitativos que os outros propuseram. “O
razoável é um elemento da ideia de sociedade como um sistema de cooperação equitativa, e que seus
termos equitativos sejam razoáveis à aceitação de todos faz parte da ideia de reciprocidade” (RAWLS,
2000, p. 93). Para Rawls, a noção de reciprocidade encontra‐se entre outras duas: a de imparcialidade,
que é altruísta, e a de benefício mútuo, que diz respeito a uma situação presente ou futura. As pessoas
razoáveis, segundo Rawls, não são movidas pelo bem comum enquanto tal, mas desejam um mundo
social em que elas, como pessoas livres e iguais, possam cooperar com as outras em termos que todos
possam aceitar. O objetivo é que a reciprocidade vigore de tal forma que cada pessoa se beneficie
juntamente com a outra.
O razoável é público de uma forma que o racional não o é. “Isso significa que é pelo razoável que
entramos como iguais no mundo público dos outros e dispomo‐nos a propor, ou aceitar, conforme o caso,
termos equitativos de cooperação com eles” (RAWLS, 2000, p. 97). Sendo razoáveis, estamos dispostos a
elaborar a estrutura do mundo social público, uma estrutura que, é razoável esperar, todos afirmem e
ajam de acordo com ela, desde que se possa confiar que todos farão o mesmo. Para ele, “agentes
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racionalmente autônomos e submetidos a condições razoáveis chegam a um acordo sobre princípios
públicos de justiça” (RAWLS, 2002a, p. 111) e, se não pudermos confiar nos outros, seria irracional ou
autodestrutivo agir de acordo com esses princípios. Como ilustração, imaginemos a seguinte situação:
Com o objetivo de diminuir os índices altíssimos de poluição, foi implantado na cidade de São Paulo o
rodízio de automóveis, de tal forma que não é permitido aos veículos de placa com final 0 e 1 circular na
segunda‐feira, aos de placa com final 2 e 3 circular na terça‐feira e assim por diante. Suponhamos que
meu vizinho não cumpra essa determinação. Para Rawls, seria irracional cooperar enquanto os demais
não cooperam. Meu vizinho continuará no conforto do seu carro, poluindo a cidade, enquanto eu me
submeto a enfrentar o caos dos transportes públicos paulistas, respirando o mesmo ar poluído. Rawls
afirma que os cidadãos cooperam voluntariamente quando veem que os demais também fazem o mesmo.
A cooperação social deve sempre visar a um benefício mútuo, o que implica os dois elementos
seguintes:
O primeiro deles consiste numa noção comum dos termos equitativos de
cooperação. Pode‐se razoavelmente esperar de cada participante que aceite
esses termos, desde que cada outro participante também aceite. Os termos
equitativos de cooperação comportam as ideias de reciprocidade e
mutualidade. Todos os que cooperam devem auferir disso vantagens ou
compartilhar o ônus comum, de um modo apropriado, avaliado a partir de um
ponto de cooperação conveniente. Chamo de razoável esse elemento de
cooperação social.
O segundo elemento corresponde ao racional. Refere‐se à vantagem racional
de qualquer participante, vantagem que, na qualidade de indivíduos, os
participantes tentam aumentar. Enquanto a noção de termos equitativos de
cooperação é comum, as concepções que os participantes têm de sua própria
vantagem racional costumam diferir. A unidade da cooperação social depende
do acordo das pessoas quanto aos termos equitativos que essa cooperação
pressupõe (RAWLS, 2002a, p. 156‐7).

Para Rawls, o razoável pressupõe e condiciona o racional. Na medida em que todos têm uma
concepção do seu bem, que permite definir onde está sua vantagem racional, e cada um tem um senso
efetivo da justiça, que é a capacidade de respeitar os termos equitativos de cooperação, podemos
entender o razoável e o racional como ideias complementares, de modo que um não pode ficar sem o
outro. Agentes puramente razoáveis, afirma Rawls, não teriam fins próprios para poder tentar realizá‐los
por meio da ação cooperativa. Agentes puramente racionais, por sua vez, não teriam um senso de justiça
e não conseguiriam reconhecer a validade independente das reivindicações dos outros. O razoável
pressupõe o racional porque, “sem as concepções do bem que mobilizam os membros do grupo, a
cooperação social não teria sentido algum, como tampouco o teriam as noções de justo e de justiça”
(RAWLS, 2002a, p. 69).
Para Vita1, somente pessoas com motivação suficientemente forte deixarão de lado as questões
que normalmente considerariam importantes do ponto de vista individual. A motivação moral é o que faz
com que um acordo sobre princípios comuns de justiça possa ser alcançado. Segundo ele,

1

Cf.: VITA, 2007, p. 263‐84.
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é com base na suposição de que essa motivação se encontra presente em um grau
suficiente na conduta humana que podemos afirmar que as partes contratantes
aceitarão as restrições impostas por princípios [de justiça] às formas pelas quais cada
um poderá empenhar‐se em realizar seus fins, quer se trate do interesse próprio de
indivíduos ou de grupos, quer se trate de determinada visão abrangente do bem (VITA,
2007, p. 283).

O objetivo do acordo razoável sobre os princípios de justiça não é assegurar que todos satisfaçam
suas expectativas na medida em que o desejarem, mas de encontrar termos equitativos para a
cooperação social entre pessoas livres e iguais. Apesar da necessidade de se abrir mão de interesses
próprios com o objetivo de alcançar o bem comum e um maior benefício para o grupo, ou seja, de o
indivíduo viver no limiar entre o racional e o razoável, a concepção liberal de Rawls não abre margem para
a defesa de um ‘eu‐desencarnado’2. O indivíduo, apesar de viver nessa tensão, não é nem esvaziado de
seus atributos nem um ser de características dúbias. A concepção liberal do eu é a de um ‘eu‐dividido’, isto
é,
supõe‐se que as pessoas sejam capazes de agir de forma auto interessada no mercado,
e a partir de razões relativas ao agente em suas vidas privadas, ao mesmo tempo em
que, na condição de cidadãs, dão apoio a instituições sociais que objetivam realizar uma
visão do bem comum (VITA. 2007. p. 268).

O objetivo de Rawls é que essas exigências de imparcialidade favoreçam a justificativa de
princípios para a estrutura básica da sociedade e apenas de forma indireta para a conduta individual. Isso
porque, dado o fato do pluralismo, em uma concepção liberal de justiça cada indivíduo deve ter
autonomia para viver sua própria vida de acordo com sua própria concepção do bem.
De acordo com a argumentação rawlsiana, os cidadãos envolvidos nessa cooperação são
possuidores de duas faculdades morais:
1. A capacidade de senso de justiça, que consiste em compreender os princípios de justiça
política, poder aplicá‐los em sua ação e de “ser movido por um desejo eficaz de agir a partir
dos princípios de justiça – e não simplesmente de acordo com eles – na condição de termos
equitativos de cooperação social” (RAWLS, 2002a, p. 158). Essa é a capacidade de ser
razoável.
2. A capacidade de formular uma concepção do bem. Isso se resume em ter, revisar e buscar
atingir de modo racional uma concepção do bem, ou seja, uma concepção do que é para cada
um uma vida humana que merece ser vivida. “Uma concepção do bem consiste normalmente
em um sistema determinado de metas e de finalidades ao qual se acrescenta o desejo de que
prosperem certas pessoas e associações, que são o objeto de compromissos e de fidelidade”
(RAWLS, 2002a, p. 158‐9). Essa é a capacidade de ser racional.
Sendo possuidores dessas duas faculdades morais, os cidadãos têm as “capacidades necessárias
não só para envolver‐se numa cooperação social mutuamente benéfica durante toda a vida, mas também
para honrar os termos equitativos dessa cooperação por eles mesmos” (RAWLS, 2003, p. 26) e serem
tratados como membros iguais em todos os aspectos nas questões de justiça política. Ter essas faculdades
num grau mínimo necessário para envolver‐se na cooperação social durante a vida toda é o que Rawls
considera a base da igualdade entre os cidadãos.

2

Eu‐desencarnado e eu‐dividido é uma distinção encontrada em VITA, 2007, p. 268.
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Segundo Rawls, ao tomarmos as faculdades morais como base da igualdade, fazemos distinção
entre uma sociedade política e muitas associações existentes dentro dessa sociedade. Rawls afirma que
uma das diferenças fundamentais é que a primeira deve ser vista como um sistema social completo e
fechado. “É completo no sentido de ser autossuficiente e de ter espaço para todos os principais objetivos
da vida humana. É fechada [...] no sentido de que só se entra nela pelo nascimento e só se sai pela morte”
(RAWLS, 2000, p. 84). Dessa forma, não temos uma identidade anterior à nossa entrada na sociedade. Já
as associações têm objetivos e fins últimos, que têm um lugar especial nas diversas doutrinas abrangentes
existentes na sociedade. Essas associações, que atravessam as fronteiras políticas, são igrejas,
universidades, sociedades científicas, instituições culturais. Os membros dessas comunidades estão
unidos na busca de certos valores comuns, o que faz com que eles apoiem e se comprometam com essas
associações. Para Rawls,
uma sociedade política democrática não possui tais valores e objetivos comuns, afora
aqueles que fazem parte ou estão ligados à própria concepção política de justiça. Os
cidadãos de uma sociedade bem‐ordenada afirmam a constituição e seus valores
políticos tal como se realizam nas instituições, e compartilham o objetivo de fazer
justiça um ao outro, como o exigem os arranjos da sociedade (RAWLS, 2003, p. 28).

A importância dessa distinção para Rawls está no fato de que, embora possamos abandonar
voluntariamente alguma comunidade (apostasia não é crime), não podemos abandonar nossa sociedade
política voluntariamente. Além de não ser uma associação, uma sociedade democrática bem‐ordenada
também não deve ser considerada “uma comunidade, desde que se entenda por comunidade uma
sociedade governada por uma doutrina religiosa, filosófica ou moral abrangente e compartilhada”
(RAWLS, 2000, p. 86). Comunidades podem recompensar ou destacar seus membros, mas em uma
sociedade democrática não deve existir valores e objetivos comuns por meio dos quais seus membros
possam ser destacados. “Todos aqueles capazes de serem membros plenamente cooperativos de uma
sociedade política são vistos como iguais e só podem ser tratados de forma diferenciada tal como a
concepção política pública o admite” (RAWLS, 2003, p. 29).
Percebemos uma grande preocupação da parte de Rawls no que diz respeito à concepção de
pessoa. Embora coloque alguns pressupostos para que os indivíduos sejam considerados membros
atuantes e cooperativos em uma sociedade liberal plural, Rawls deixar claro que a concepção de pessoa
tal como ele apresenta não traz consigo nenhum ranço metafísico. Ele afirma que os cidadãos que se
envolvem na sociedade são aqueles que se encontram dentro da faixa da normalidade. Com isso entende‐
se que são aqueles que têm as capacidades mínimas essenciais para ser membro normal, atuante e
cooperativo de uma sociedade. Para Rawls, aqueles que não se encontram nessa faixa de normalidade
são, por exemplo, escravos, ou seja, são seres humanos que não são tratados como fontes de
reivindicações, nem mesmo de reivindicações baseadas em deveres ou obrigações sociais, porque não se
considera que sejam capazes de tê‐los. Leis que proíbem maltratar e explorar escravos não se
fundamentam em reivindicações feitas por escravos em benefício próprio, mas reivindicações oriundas
quer de senhores de escravos, quer dos interesses gerais da sociedade. Escravos são, por assim dizer,
afirma Rawls, indivíduos socialmente mortos, isto é, não são de modo algum reconhecidos como pessoas.
A noção de pessoa, de acordo com Rawls, pertence a uma concepção política, ou seja, é elaborada a partir
da maneira como os cidadãos são vistos na cultura política pública de uma sociedade democrática.
Portanto, é uma concepção que não foi tirada da Metafísica, da Filosofia do Espírito ou da Psicologia.
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Partindo do pressuposto de que os cidadãos normais de uma sociedade possuem as duas faculdades
morais descritas acima, Rawls afirma que eles são capazes de se envolver na sociedade, julgar os
princípios de justiça, formular concepções do bem e honrá‐las por eles mesmos, trabalhar visando a uma
sociedade justa, e que eles assim o fazem para benefício próprio e da sociedade, sem coação de um poder
externo. Assim, os cidadãos são vistos como pessoas livres e atuantes numa sociedade democrática em
três sentidos:
1 ‐ Consideram a si mesmos e aos demais como detentores da faculdade moral de ter uma
concepção do bem. São capazes de rever e modificar essa concepção por motivos razoáveis e racionais, se
assim quiserem. Reivindicam o direito de serem considerados como cidadãos independentemente de
qualquer concepção do bem. Segundo Vita (2007, p. 276), os direitos liberais estão sempre presentes
como “recursos institucionais de que uma pessoa pode se valer caso queira revisar seus compromissos
valorativos ou sua identidade como membro desta ou daquela comunidade”. Os cidadãos, enquanto
pessoas livres, reivindicam o direito de considerar sua própria pessoa independente de qualquer
concepção do bem que assumam ou de qualquer doutrina a que venham seguir. Sua identidade pública
não é afetada se, porventura, no decorrer do tempo, essa concepção do bem que adotam seja mudada ou
revista. Por exemplo, se uma pessoa sai de uma determinada associação e vai para outra por achar que a
concepção de bem desta é mais coerente que a daquela, não deixará de ser, perante a justiça política, a
mesma pessoa de antes. Ou ainda, nada proíbe o cidadão de torcer por um determinado time e, em
algum momento de sua vida, passar a torcer por outro. Com atitudes semelhantes, nada se perde de sua
identidade pública. Os cidadãos “ainda conservam os mesmos direitos e deveres básicos, são donos da
mesma propriedade e podem fazer as mesmas exigências de antes” (RAWLS, 2002, p. 73). Rawls afirma
que em uma sociedade em que os direitos básicos estão ligados à filiação religiosa, por exemplo, a
concepção política de pessoa é distinta da qual ele defende.
Engajamentos e afinidades políticos e não‐políticos determinam a identidade moral de uma
pessoa. Segundo Rawls, os cidadãos afirmam os valores da justiça política com o objetivo de vê‐los
concretizados nas instituições sociais. Semelhantemente também trabalham em prol de outros valores da
vida não‐pública e dos objetivos das associações das quais fazem parte. Rawls afirma que os cidadãos
precisam ajustar esses dois aspectos de sua identidade moral, pois, no que diz respeito à vida pessoal, têm
afetos, devoções e lealdades das quais não desejam se separar. Para eles é impensável verem‐se
apartados de suas convicções religiosas, filosóficas ou morais. Esses dois tipos de afinidade:
especificam a identidade moral e dão forma ao estilo de vida de uma pessoa [...] Se os
perdêssemos de repente, poderíamos ficar desorientados e incapazes de seguir em
frente. Na verdade poderíamos mesmo supor que não teríamos motivos para seguir em
frente (RAWLS, 2000, p. 74).

2 ‐ Consideram‐se aptos para fazer reivindicações que se autenticam por si mesmas. São, portanto,
capazes de reivindicar em suas instituições a promoção de suas concepções do bem. Essas reivindicações
são consideradas válidas “independentemente de derivarem de deveres e obrigações determinados por
uma concepção política de justiça, por exemplo, de deveres e obrigações para com a sociedade” (RAWLS,
2003, p. 32). As reivindicações valem por si mesmas, mas devem ser compatíveis com a concepção pública
de justiça de uma sociedade política bem‐ordenada. Para Rawls, em uma concepção política de justiça de
uma democracia constitucional é perfeitamente razoável considerar autênticas as reivindicações de
terceiros, já que os cidadãos endossarão concepções do bem que estejam compatíveis com os parâmetros
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de justiça estabelecidos para tal sociedade. No entanto, quando cidadãos são membros de uma
sociedade, distinta da descrita acima, na qual não lhes é permitido que suas reivindicações sejam
autenticadas por si mesmas, e, portanto, não sejam legítimas, elas só têm valor “se derivarem dos deveres
e obrigações para com a sociedade, ou do papel que lhes é atribuído numa hierarquia social justificada
por valores religiosos ou aristocráticos” (RAWLS, 2003, p. 33).
3 ‐ Consideram‐se livres, pois são capazes de assumir a responsabilidade por seus objetivos,
afetando a maneira de avaliar suas próprias reivindicações. Rawls afirma que, se houver uma estrutura
básica justa, os cidadãos são considerados capazes de organizar seus objetivos e aspirações de acordo
com o que é razoável que eles façam, sendo capazes de restringir suas reivindicações aos limites
estipulados pelos princípios de justiça. Isso significa considerá‐los capazes de ajustar seus objetivos, de
modo que seja possível procurar realizá‐los de acordo com os meios que podem razoavelmente esperar
obter em troca daquilo com que podem razoavelmente esperar contribuir (RAWLS, 2000, p. 77‐8).
Tomando por base a teoria de John Rawls, uma sociedade cuja estrutura básica é justa só pode
existir se houver liberdade política. Senão, vejamos:
A – Pode‐se levantar a hipótese de haver uma sociedade em que os homens sejam livres, em que
lhes seja assegurada a liberdade de expressão, a liberdade de consciência, o direito de ir e
vir, de poder mudar de religião e optar por aquela que mais lhe convier. Mas, no cerne da
estrutura básica, as partes legislem em causa própria, não levem em consideração aqueles a
quem elas representam, aumentem as desigualdades socioeconômicas e culturais entre os
mais e os menos aquinhoados. Ou seja, o homem seria livre, mas a sociedade não seria
justa.
B – Suponhamos outra sociedade. Nessa, toda a sociedade seria dirigida por uma oligarquia
ditatorial. Todo o poder estaria concentrado nas mãos de duas ou três famílias, por
exemplo. Essas famílias ficariam revezando‐se no poder e explorando a sociedade de forma
que toda a riqueza seria dividida somente entre os oligarcas. O restante do povo seria
forçado ao trabalho, não tendo direito de reivindicar melhores salários, lazer, educação,
estrutura básica de saúde, direito a propriedade, e não tendo possibilidade de acumular
renda e riqueza para realizar fins desejáveis. O homem não seria livre e a sociedade não
seria justa.
Esse dois exemplos foram usados para dizer duas coisas: 1) se o homem for livre, a sociedade
tanto poderá ser justa como poderá ser injusta. Isso porque, por motivo de ambição, inveja ou proveito
próprio, os governantes poderão perverter os princípios de justiça e não levar em conta as necessidades
inalienáveis para a instauração de uma sociedade bem‐ordenada; 2) se, porém, o homem não for livre, a
sociedade não poderá ser justa, pois sempre haverá dirigentes propensos a apropria‐se indevidamente
dos bens materiais e imateriais dos cidadãos, e o cidadão, em não sendo livre, não terá como desenvolver
um senso de justiça, não poderá formar uma concepção do bem e não terá o direito de reivindicação.
Portanto, segundo Rawls, para que haja uma sociedade justa é indispensável que os cidadãos sejam
considerados livres e iguais, razoáveis e racionais. Para ele (2003, p. 239‐40):
I – As liberdades políticas iguais, a liberdade de expressão e de associação, e outras liberdades
afins, são necessárias para o desenvolvimento e exercício do senso de justiça dos cidadãos e
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são fundamentais para que os cidadãos possam fazer julgamentos racionais na adoção das
metas políticas justas e na busca de políticas sociais eficazes.
II – As liberdades civis iguais, a liberdade de consciência e de associação, e a livre escolha de
ocupação e outras liberdades afins são necessárias para o desenvolvimento e exercício da
capacidade dos cidadãos de elaborar uma concepção do bem: isto é, a capacidade de formar,
revisar e racionalmente buscar realizar o que se considera valioso na vida humana, entendido
à luz de uma doutrina religiosa, filosófica ou moral (total ou parcialmente) abrangente.
III – Renda e riqueza são meios gerais polivalentes fundamentais para a realização de um amplo
leque de fins (permissíveis), sejam eles quais forem, e, em particular, o fim de realizar as
duas faculdades morais e promover os fins das concepções (completas) de bem que os
cidadãos afirmam ou adotam.
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