
Universitas magistrorum et scholarium

Um grande pátio, público, onde todos, mestres e discípulos, 
sem precedência, hierarquia ou autoridade pré-estabelecida, 
livremente se expressassem e se coadjuvassem no mister de 
aprender e criar. Era mais ou menos essa a idéia de Felippe de 
uma universidade. Provocador, costumava citar como a 
feição/definição de universidade de sua preferência aquela 
vigente na origem da sua formação, na Idade Média: uma 
corporação de mestres e estudantes universitas magistrorum et 
scholarium; uma corporação de estudiosos, indispensavelmente 
presidida pelos princípios de democracia e de autonomia, que 
abrigasse a polissemia dos saberes e do conhecimento.

Foi essa universidade que Felippe discursou e, coerentemente, 
nos propiciou numa prática de constantes aulas magnas em 
todos os espaços e tempos universitários por onde transitou na 
UFBA e em outras instituições pelo Brasil. 

O Universitas, primeiro dos rascunhos digitais que divulgou na 
página da FACED e agora integra este livro, é mais uma de suas 
geniais idéias/projetos de aula que ele lega à UFBA e no qual, 
mais uma vez, revela e reafirma a sua noção de universidade. 
Não é por acaso a escolha do nome. Não é por acaso que ele 
idealiza este programa em (con)seqüência da ACC, que, por sua 
vez, adveio do UFBA em Campo. Não é por acaso que ele assim 
o propõe: “Para mergulhar nas raízes da gênese da 
Universidade, a UFBA pode criar um Programa...” E menos por 
acaso é ainda que ele o concebe como uma oficina de projetos 
e estudos estudantis, coordenados pelos estudantes, que 
convidariam um professor como interlocutor.

Nice Americano da Costa 
é Professora e Diretora do Instituto de Física da UFBA

O pensamento de Felippe Serpa:

"Assim, se verdadeiro, o conhecimento não se 
apoiaria nem no sujeito e nem no objeto, mas na 
práxis, na atividade humana. Se homem e natureza 
formam uma unidade, a percepção envolveria uma 
atividade cíclica dos sentidos e da mente, em face 
da disposição total da mente e do corpo que se 
relacionariam de forma significativa com o todo 
sociohistórico. A vivência seria o mecanismo que 
desenvolveria essa percepção e envolveria o 
sentir."

"Se, no universo da identidade, temos coisas, no 
universo da diferença, temos possibilidades, que 
se precipitarão em acontecimentos. No primeiro 
caso, o real é composto pelas coisas, enquanto, 
no segundo caso, as possibilidades constituem 
um universo virtual, onde a precipitação ocorre 
com os acontecimentos, os quais geram o real. 
Neste caso, o real está envolvido pela intensidade, 
pela singularidade e pelo sentido, diferentemente 
do primeiro caso, em que o real está embebido na 
representação, no conceito e na contradição." 

“É exatamente essa tendência de nós colocarmos 
o caos ou a ordem. Para se compreender o 
processo todo, precisamos trabalhar com o caos e 
a ordem, e não o caos ou a ordem. O ‘ou’ é uma 
postura não dialética; na verdade, é caos e 
ordem."
  
"O processo educativo, na modernidade, 
concretizou-se através da escola única, com o 
objetivo de formar cada homem e mulher no 
âmbito da cultura nacional, entendendo-se esta 
como a cultura do Rei. Assim, a educação na 
modernidade apresenta uma singularidade que a 
distingue da educação praticada em todas as 
outras sociedades humanas, formadas 
historicamente. Estas sempre tiveram a cultura do 
grupo humano como substrato do seu processo 
educativo, ao contrário da escola única, que, em 
nome da cultura nacional, excluiu do processo 
educativo a multiplicidade de culturas formadoras 
da diversidade de grupos humanos. Com isso, 
excluiu lugares e regiões em favor do 
fortalecimento do território nacional; entendendo-
se lugar como um espaço que tem uma história, 
uma identidade e uma rede relacional, a escola 
única des-construiu esses lugares em favor da 
construção de um novo lugar, o território nacional, 
com uma nova identidade, uma nova história e 
uma nova rede de relações. É possível pensar 
construir uma nação com essa escola?"

"Combater a violência significa: considerar o local, 
o regional e suas múltiplas temporalidades; levar 
em conta a diversidade de grupos humanos e a 
pluralidade de suas culturas; pensar e agir na 
diferença, vivenciando os contextos e convivendo 
com o diferente na diferença; desconstruir a lógica 
da acumulação do capital, a exploração da mais-
valia, seja obreira ou intelectual; planetarizar o 
território como uma rede complexa de lugares, 
culturas e grupos humanos; exigir uma nova 
educação, onde as novas gerações aprendam a 
vivenciar diferentes contextos e a conviver com 
múltiplas subjetividades. Em síntese, nos 
parâmetros da modernidade e nos dias atuais, a 
violência é um traço intrínseco. Para uma dinâmica 
social centrada na paz, precisamos inventar uma 
outra sociedade."

"Apesar de estarmos centrados no conhecimento 
(a sociedade do conhecimento), a questão 
fundamental é aprender a vivenciar múltiplos 
contextos e linguagens e a conviver com múltiplas 
subjetividades humanas, sem pretender reduzir a 
multiplicidade ao eu, ao hegemônico, e sim, 
construir no diálogo novos territórios a partir dos 
entre-lugares, dos inter-contextos e dos inter-
textos, enriquecendo a configuração de 
singularidades... Assim, a questão é de novas 
ontologias.”

“Todo ser, originária e virtualmente, é igual a cada 
outro no âmbito do universo infinito das 
diferenças, e cada um ser ou grupo de seres é 
diferente, em face de seus acontecimentos, seu 
próprio contexto e sua própria linguagem."

"Minha consideração pelas amplas possibilidades 
que os estudantes possuem de revolucionar o 
instituído na UFBA faz com que eu declare o meu 
afeto especial por todas as atividades que exerci 
junto a eles, quer como reitor, quer como 
professor, coordenador de projetos ou 
desorientador. Se me fosse dada a oportunidade 
de desenhar o meu retrato em três por quatro, ele 
teria a cara do coletivo dos estudantes da 
Universidade Federal da Bahia."
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Dizem
que em alguma parte
parece que no Brasil
existe
um homem feliz.
(Vladimir Maiacovski)

Dizem
que em muitos corações
parece que na FACED
existe
um pajé feliz.
(Mary Arapiraca)
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APRESENTAÇÃO

Menandro Ramos
Professor da Faculdade de Educação da UFBA

Ninguém melhor do que Felippe entendeu o espírito do Rascunho Digi-Rascunho Digi-Rascunho Digi-Rascunho Digi-Rascunho Digi-
tal (RD).tal (RD).tal (RD).tal (RD).tal (RD). Quando da sua criação, após breve explicação do funcionamento,
eis que ele, de forma empolgada, publicava a sua primeira produção:
“comuniversitas”. Daí pra frente não parou mais. Comentou, replicou, esti-
mulou, produziu diálogos e até escreveu poemas, embora, este último, sem
admiti-lo. Cada vez mais se envolvia com o mundo digital. Lembro-me do
seu contentamento ao mencionar sobre a possibilidade de fazer observa-
ções em trabalhos que orientava, valendo-se de cores diferentes para os
seus comentários.

Pontualmente acessava o correio eletrônico, religiosamente respondia a
quem lhe dirigia uma mensagem. Da mesma forma que não permitia que um
só processo esquentasse lugar sobre sua mesa ou que viesse fazer morada
em suas gavetas, assim também ele o fazia com os e-mails recebidos. Lia,
com prazer e sem interrupção, dezenas de páginas de teses e dissertações,
no próprio monitor, a ponto de ficar com os olhos avermelhados ante o esfor-
ço. Uma proeza incomum para quem teve o seu batismo digital já na casa
sexagenária. Por essas e outras, Nelson Pretto, de forma hiperbólica e bem-
humorada, o denominou de “quase-hacker”.

Por tudo isso, não fica difícil entender o entusiasmo de Felippe quando
apresentamos a proposta do RDRDRDRDRD como recurso de disciplina curricular. De-
pois fomos além e o estendemos à home page da Faculdade de Educação
da UFBA, com o intuito de aumentar o número de interlocutores e ampliar o
espaço multivocal.
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A idéia era ter um ambiente ágil, uma espécie de bloco de notas e
comentários, sem lugar para o preciosismo, sem o peso das exigências
normativas acadêmicas. Algo que pudesse servir de registro, mas que pu-
desse também desencadear tempestades cerebrais de forma fluente. De
cara, ele gostou do propósito de não termos regras rígidas e balizamentos
inibidores. Pareceu-lhe sedutor aquele espaço comunicativo auto-regulado
pelos participantes, uma espécie de ágora da contemporaneidade. Tanto
assim é que, até o momento de fazer o seu passeio infinito pelas estrelas, ele
era o recordista de rascunhos textuais produzidos. Aqui abrimos parêntesis
para dizer que, se não fosse atentar contra a dialética, seria até uma pecado
não mencionar alguns desses “rascunhos” como “definitivos”.

De alguns semestres para cá, vinha constantemente fazendo uso do
RDRDRDRDRD nas disciplinas por ele ministradas, sozinho ou em parceria. Quando um
aluno o inquiria sobre o processo de avaliação, prontamente dizia: “Vou olhar
o que foi produzido no Rascunho Digital das DisciplinasRascunho Digital das DisciplinasRascunho Digital das DisciplinasRascunho Digital das DisciplinasRascunho Digital das Disciplinas”.

No semestre que finda, entretanto, o uso do RDRDRDRDRD foi bastante intenso.
Parece que queria usá-lo em toda sua plenitude, como se pretendesse mos-
trar a importância desse ambiente virtual na criação de espaços educacio-
nais de manifestação de autores. E aqui ele era bem enfático: atores não,atores não,atores não,atores não,atores não,
autoresautoresautoresautoresautores!

De todas as disciplinas, Universidade, Nação e SolidariedadeUniversidade, Nação e SolidariedadeUniversidade, Nação e SolidariedadeUniversidade, Nação e SolidariedadeUniversidade, Nação e Solidariedade foi a
que mais exercitou o ambiente digital. Ministrada tanto na graduação quanto
na pós-graduação, chegamos a realizar, com esta última, oficinas de criação
de páginas web, no CPD da UFBA, com o escopo de construir referências
para as turmas seguintes.

De mais de uma dezena de disciplinas por ele ministradas, ao longo de
sua profícua carreira universitária, talvez Universidade, Nação e Solidarie-Universidade, Nação e Solidarie-Universidade, Nação e Solidarie-Universidade, Nação e Solidarie-Universidade, Nação e Solidarie-
dadedadedadedadedade tenha sido uma das mais instigantes. A idéia de criá-la surgiu de uma
conversa sobre o contexto político do país após a vitória do presidente Lula.
Falávamos da grande esperança que o segmento popular depositava no
governo recém-eleito e daquele elemento sem o qual o conceito de Nação
jamais poderia existir de maneira plena. Dessa forma, a palavra Solidarieda-Solidarieda-Solidarieda-Solidarieda-Solidarieda-
dedededede passou a fazer parte do título e do léxico da disciplina, com outros desdo-
bramentos e implicações examinados ao longo do curso.

Para ministrar a turma da pós-graduação, Felippe convidou mais três
outros professores credenciados no Programa – Paulo Lima, de Música,
Antônia Herrera, de Letras e João Carlos, de Filosofia. Também fui convidado
a participar da experiência – e participei de fato – embora, oficialmente, te-
nha assumido com ele apenas a disciplina da graduação. Aliás, para Felippe,
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não havia diferença entre os cursos. Dizia que os conteúdos tratados eram
os mesmos. Faltando poucos dias para a sua última aula, ele surpreendeu,
no bom sentido provocativo, a turma da pós-graduação, com números le-
vantados sobre a maior quantidade de textos produzidos pelos alunos da
graduação. Diante das reações, ele piscou para mim sorridente. Parece que
conseguiu seu intento.

Foram momentos de riqueza ímpar. Nessas aulas falaram os esqueci-
dos, os injustiçados da sociedade, os carentes economicamente, mas milio-
nários culturais. Falaram as lideranças de bairros excluídos, do centro e da
periferia da capital, falaram coordenadores de movimentos sociais de resis-
tência, falaram os badameiros, falou o movimento de mulheres, falou a anti-
ga moradora da Ladeira da Montanha, falaram e cantaram Trabalhadores do
Movimento dos Sem Terra e dos Sem Teto. Falaram e emocionaram. Era
tudo o que Felippe queria ouvir, era o fim da aula professoral, era uma outra
forma de a UFBA ir “em campo“ para auscultar, conviver e transformar a
realidade comcomcomcomcom o outro. Uma bela possibilidade de precipitação da ruptura
com discurso hegemônico, segundo suas próprias palavras.

Nesta primavera, sem aviso prévio, abruptamente, Felippe sai de cena
fisicamente e nos toma de surpresa. Imediatamente, lembro-me de suas
palavras sobre a vontade de publicar seus textos do RDRDRDRDRD, com adaptações
para o impresso. Na noite do fatídico dia 15 de novembro, converso com
Angelo Serpa sobre a possibilidade de uma publicação do material existente
e ele topa imediatamente. Numa espécie de sintonia fina, diligências são
empreendidas e tudo parece conspirar a favor da perenização das idéias do
saudoso mestre. A professora Ana Luz se debruça, agilmente, na organiza-
ção dos escritos, a Pró-Reitoria de Extensão da UFBA, na pessoa do Profes-
sor Manoel José, acena com os recursos financeiros para a publicação.
Tudo para que o professor Felippe Serpa nunca saia de cena - como autor!

Nesta estação, Felippe não mais poderá ver o belo tapete magenta do
estacionamento da Faculdade de Educação, onde ele deixava o carro todas
as manhãs, formado pelos resíduos florais do viçoso pé de jambo, mas certa-
mente a partir da próxima estação nós, em compensação, sempre vamos
poder vislumbrar folhas, pétalas, frutos e sementes que se desprenderam da
sua frondosa árvore.
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Utopia sobre o conhecimento

a possibilidade de uma nova ciência

Felippe Perret Serpa

A crise contemporânea do conhecimento científico é, na verdade, uma
crise do todo da sociedade moderna. É uma crise societária.

Tomando-se como base a concepção de Toynbee de ciclo civilizatório,
as descontinuidades vão explicar a dinâmica dos ciclos. Por outro lado, o
caráter incompleto da modernidade, desde sua gênese, indica a necessida-
de de crise permanente nessa sociedade, a fim de alimentar sua dinâmica,
superando a regularidade histórica baseada nos ciclos e, assim, inaugurando
uma nova história. Outras fontes dessa dinâmica são a desigualdade, a frag-
mentação, a manipulação e a lógica da acumulação.

Os indicadores que caracterizam a crise societária são vários. Dentre
eles, a questão do paradigma científico será o que privilegiaremos neste texto.

Para se compreender a crise, é preciso analisar o surgimento da ciên-
cia, forma de conhecer da modernidade, que se dá no século XVII.

No processo de produção, podem acontecer duas coisas: reproduzir o
caráter da produção ou mudar esse caráter. Assim, existem determinados
momentos históricos em que o processo de produção transforma o caráter
da produção e é por este transformado. É o caso ocorrido no século XVII.

A transformação no século XVII se fez pela contradição principal entre o
caráter vigente na época e aquele proposto por Galileu.

O processo de produção do conhecimento, no medievo, enfatizava a
essência do objeto e o modo de conhecer se dava através da observação do
comportamento deste, segundo determinadas categorias de pensamento.
Era pela qualidade desse comportamento, a partir de categorias lógicas, que
se inferia a essência. O caráter da produção localizava-se na essência e na
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qualidade, submetendo as categorias do pensamento às observações
empíricas.

Galileu introduziu um novo caráter ao processo de produção do conheci-
mento. Os novos critérios de Galileu são relação e quantidade. Conhecer o
objeto significou explicitar as relações com o contexto em que se encontrava o
objeto e, consequentemente, a natureza teria uma relação fundamental com as
estruturas matemáticas, a quantidade. Pela primeira vez, vincula-se a matemá-
tica a uma cosmovisão ligada com os processos que ocorrem na natureza.

Naquele mesmo momento, houve toda uma elaboração sobre o méto-
do que privilegiou a razão – o racionalismo de Déscartes.

Inverteu-se a relação, pois não era mais a observação do universo
empírico que comandava as categorias do pensamento, e sim a razão, por-
que esta selecionava as relações, e, ao selecioná-las, privilegiava determina-
das relações e não outras. Assim, era a razão que comandava o processo
de produção do conhecimento, ou seja, submetia-se o empírico à razão.

É por isso que o conceito de experiência não tem a conotação da ob-
servação da ciência no medievo. Tem de se elaborar toda uma explicitação
de relações que darão o conhecimento sobre o objeto. Assim, o conceito de
experiência significa a forma de obter relações, e as observações são feitas
nesse contexto. Sob o ponto de vista da reflexão e do método, foi Descartes
quem complementou a visão relacional de Galileu. A separação da emoção
e da razão foi realizada também por Descartes. Assim, essa foi a ruptura do
modo de produção do conhecimento que se deu no século XVII.

Needham mostra que o único fator que diferenciava a sociedade do
mediterrâneo da sociedade chinesa é que nesta havia uma estrutura social
estável, burocrática, agrária e hierarquizada, enquanto, no mediterrâneo,
surgia o mercantilismo associado ao expansionismo. É essa a diferença es-
sencial, sem constituir-se em uma fonte causal do surgimento da ciência
moderna.

Em síntese, foi na civilização ocidental que se articulou uma cosmovisão
que associou as estruturas matemáticas ao conhecimento da natureza.

II
O que seria uma nova ciência nos tempos atuais ?
A primeira coisa é que a nova ciência se caracterizaria pela ênfase do

modo de produzi-la, centrado na historicidade e na ordem. Construir-se-ia a
unidade homem-natureza e o elemento fundamental dessa unidade seria a
percepção. Uma nova percepção, desenvolvida na historicidade e na or-
dem, e não na relação e na quantidade.
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A isso chamaríamos de vivência do processo. Essa vivência seria o ca-
minho para se obter uma percepção ligada com a historicidade e com a
ordem.

A percepção teria o papel que a experiência desempenhou em Galileu.
Essa percepção seria uma elaboração teórica, tal como foi a experiência em
Galileu. Esta deu a forma de como a razão manipularia a natureza, enquanto
a percepção indicaria a forma de se construir a unidade homem-natureza.

Com o modo de produção dessa nova ciência, tanto a historicidade
como a ordem e a unidade homem-natureza estariam centradas em uma
percepção, que, por sua vez, estaria baseada na historicidade e na ordem.

No caso medieval, a percepção era centrada na essência e na qualida-
de, e seu substrato era teológico. No caso moderno, a percepção é centrada
na quantidade e na relação, e seu substrato é tecnológico. A nova ciência
teria como base a ordem e a historicidade, e o substrato da percepção seria
a praxis, compreendida como atividade humana que converge no sentido da
vivência de contextos e da convivência entre sujeitos.

Assim, se verdadeiro, o conhecimento não se apoiaria nem no sujeito e
nem no objeto, mas na praxis, na atividade humana. Se homem e natureza
formam uma unidade, a percepção envolveria uma atividade cíclica dos sen-
tidos e da mente, em face da disposição total da mente e do corpo que se
relacionariam de forma significativa com o todo sociohistórico. A vivência
seria o mecanismo que desenvolveria essa percepção e envolveria o sentir.

Piaget, por exemplo, atribui à criança o estágio operatório concreto en-
tre 2 e 7 anos de idade. Nessa fase, a percepção da criança não é lógica,
mas se educa para a lógica. Na nova ciência, a educação deverá desenvol-
ver a percepção, que está associada à vivência de contextos e à convivên-
cia entre sujeitos, a sociabilidade. A criança conheceria pela vivência e pela
convivência e não pela lógica. É a essa percepção que estamos nos referin-
do, o que significa uma mudança radical no processo educativo.

A criança consegue perceber com sagacidade o que está à sua volta,
porque tem o sentido da sincronicidade. Se consideramos a lógica como
base, dirigimos a criança por um caminho bem definido; no entanto, se con-
sideramos a historicidade, o caminhar da criança está entre o todo e a parte,
o entre-lugar. A criança caminha anarquicamente.

A capacidade de ver o todo na parte evidencia-se quando entramos em
uma floresta. Na primeira vez, somos incapazes de ter a atenção do que
está acontecendo ao nosso redor, pois temos uma primeira sensação de
que necessitamos estar atentos ao que está à nossa frente. Com o tempo,
vamos adquirindo o domínio da floresta. Quando saímos dela, fechamos os
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olhos e conseguimos vê-la. Devemos estar com a percepção aberta à vivência
de contextos.

Assim, através da percepção, poderíamos construir o homem naturali-
zado e a natureza humanizada. A percepção proporcionaria o caráter do
modo de produção da nova ciência: historicidade, pela dependência com a
gênese do processo, e ordem, pelos graus de liberdade envolvidos na per-
cepção. E esta proporcionaria a emergência de ordens a partir dos graus
envolvidos.

III
Uma questão importante é a passagem da logicidade para a historicidade,

pois essa passagem significa uma ruptura de fundação.
Se a logicidade pressupõe como fundante a identidade e,

consequentemente, uma linguagem baseada na representação, a
historicidade tem como fundante a diferença e, assim, como base o aconte-
cimento, este ganhando sentido através da linguagem, como jogo. Na ver-
dade, sai-se de um contexto onde a identidade é dada, e a diferença é
conceitual, para um novo contexto em que não há identidade, e sim proces-
sos identitários.

Se, no universo da identidade, temos coisas, no universo da diferença,
temos possibilidades, que se precipitarão em acontecimentos. No primeiro
caso, o real é composto pelas coisas, enquanto, no segundo caso, as possi-
bilidades constituem um universo virtual, onde a precipitação ocorre com os
acontecimentos, os quais geram o real. Neste caso, o real está envolvido pela
intensidade, pela singularidade e pelo sentido, diferentemente do primeiro caso,
em que o real está embebido na representação, no conceito e na contradição.

No primeiro caso, o tempo é um parâmetro externo ao processo, en-
quanto, no segundo caso, o tempo emerge com o acontecimento, manten-
do-se como possibilidade virtual no universo da diferença.

Então, na nossa interpretação, não haveria o problema relacional e,
muito menos, a questão do todo e da parte, pois envolveria os graus de
ordem de percepção. Por exemplo, a criança tem uma estrutura de ordem
de percepção diferente do adulto. Este supõe a percepção segundo um
substrato logicista e de relação, ou seja, o todo formado pelas partes. Toda
ação de ordenação da criança encontrar-se-ia inseparavelmente ligada à
percepção, que operaria dentro do contexto geral de cada estrutura da dinâ-
mica social. A ordem seria um processo dinâmico que envolveria o sujeito, o
objeto e o ciclo de percepção que os une e os relaciona.
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Por estas razões, o holismo não se constituiria em uma superação do
reducionismo, desde que é possível se produzir conhecimento com este,
pois nas questões de localidade, trabalha-se com relações, porém estas não
farão parte do caráter do modo de produção do conhecimento, e sim serão
apenas instrumentos deste.

A percepção teria que ser fundamentalmente baseada nos ciclos. Se
focamos a natureza, verificar-se-á que há mudanças contínuas e percebe-
se um universo em ciclos, e os indivíduos pertencendo a inúmeros ciclos ao
mesmo tempo. Ciclos emergem de ciclos. É uma ordem aleatória, e essa
ordem do universo em ciclos, indivíduos pertencendo a múltiplos ciclos, ci-
clos do passado, do presente, ciclos do passado que pertencem ao presen-
te e o relacionamento entre os ciclos são tão complexos, de forma que as
ordens emergentes são imprevisíveis.

Deve-se, então, abandonar a previsibilidade determinista pelo diálogo
com os contornos, descrever os ciclos e entendê-los pelos padrões, pelas
escalas, enfim, por suas topologias e geometrias fractais.

A previsibilidade pressupõe uma relação causal. O que se pode com-
preender, a partir da historicidade, são os contornos e todos os ciclos dentro
do processo autônomo e não determinista. A ordem depende do contexto e
não é nem subjetiva e nem objetiva.

As noções de ordem de grau muito baixo dependem do contexto geral
em que se inserem. A ordem aleatória é um caso especial do caos. É uma
ordem com grau infinito que não tem correlações significativas com ordens
de baixo grau e tem um comportamento médio constante. A ordem aleatória
possui uma invariância e, ao mesmo tempo, uma imprevisibilidade completa.

Por exemplo, em um computador, se fizermos um programa a partir de
números aleatórios, existirá uma ordem de baixo grau entre o sujeito e o
computador, entre o computador e o programa, e o sujeito se relacionará
com o programa via computador. Se esta ordem não for mudada, manten-
do-se os mesmos números aleatórios, depois de interagir durante muito tempo
com o computador, o sujeito descobre a ordem, porque esta tem uma
invariância. Fecha-se o ciclo: computador, sujeito, programa.

É por isso que dizemos que a ordem aleatória depende do contexto.
O ponto de vista da logicidade imagina que a falta de conhecimento

conduz à ordem aleatória; no entanto, a historicidade traduz a ordem aleató-
ria como incompleticidade de ciclos.

Nem todas as ordens de grau infinito são aleatórias. Aquelas que apre-
sentam ordens de baixo grau são denominadas caóticas. A diferença da
ordem caótica para a ordem aleatória é que a primeira pressupõe a existên-
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cia de ordens de baixo grau, enquanto, na segunda, não há ordens de baixo
grau.

Há um entrelaçamento de ordens finitas de necessidades com ordens
infinitas aleatórias em uma estrutura de leis de complexidade potencialmente
infinitas. O aleatório é um aspecto da dependência da ordem em relação ao
contexto. Na verdade, o aleatório é um aspecto da dependência da ordem
com a não localidade.

O movimento mais largo da razão é basicamente um ato perceptivo. A
lógica formal é uma abstração relativamente gerada por esse mesmo movi-
mento. É o reducionismo. Mas a ordem do universo é aleatória e a redução,
usando a lógica, implica o determinismo probabilístico. Com a historicidade, a
ordem aleatória é compreendida pelos ciclos.

Deixaria para reflexão uma afirmativa, seguida da questão que aborda-
mos.

Uma onda simples representa uma ordem global e a superposição de
ondas simples produz uma complexa ordem local. Assim, uma ordem local
pode emergir da superposição de ordens globais.

Qual o caráter de produção de conhecimento capaz de gerar paradigmas
que dêem conta dessa complexidade?

Propusemos um novo caráter do modo de produção do conhecimento.
É simplesmente uma das muitas possíveis construções.
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Incomensurabilidade e Conhecimento1

Felippe Perret Serpa

 AAAAA – A idéia básica é fundamental em termos de produção do conheci-
mento científico; existe um conceito de que o processo de produção da
ciência é cumulativo, de maneira que, quando se formula uma teoria, e se
avança nesse processo formulando uma outra teoria, esta, necessariamen-
te, englobará a teoria anterior, ou parte da teoria anterior, mas, fundamental-
mente, as duas são comparáveis e comensuráveis. A cumulatividade diz que
o conhecimento científico desenvolve-se num sentido abrangente. Uma teo-
ria historicamente mais recente, necessariamente abrange um universo
empírico maior do que o universo empírico da teoria anterior. Tem necessari-
amente de ser reduzida à anterior, nos casos em que a teoria anterior é
aplicada, constituindo-se, assim, no cerne da comensurabilidade.

 B B B B B – Então, teoria nova implica previsões adicionais, onde a teoria velha
está contida na nova, a nova abrangendo um universo empírico mais amplo,
do que a teoria velha. Assim, quando se tratar de fenômenos localizados no
universo empírico da teoria velha, a teoria nova tem que recair naquela,
porque a teoria velha estava funcionando; então construímos a idéia da re-
dução de uma teoria a outra, a idéia de acumulação cada vez maior do
universo empírico em teorias mais abrangentes.

 A A A A A – Sobre o universo empírico em que duas teorias coincidem, essas
devem dizer a mesma coisa. É nesse sentido que elas são comensuráveis.
Na região onde se dá um conflito das teorias e, portanto, não são redutíveis
uma a outra, surge o que se denomina incomensurabilidade. Na verdade,
quando se tentar mostrar historicamente a incomensurabilidade das teorias
da ciência, uma argumentação fundamental para se defender o conflito das
teorias é a não existência de um ordenamento hierárquico de teorias e de
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universos empíricos; é um movimento que se determina historicamente, e
não por razões lógicas.

 B B B B B – A idéia da cumulatividade exibe um conceito de ciência ortodoxo,
uma ortodoxia que não dá status de paradigma à fase que Kuhn chama de
pré-paradigmática; é exatamente por causa do conceito ortodoxo de ciên-
cia, que temos dificuldades com a incomensurabilidade. O racionalismo críti-
co nega que, a partir de uma proposição particular, possa se verificar uma
teoria ou que um conjunto de proposições particulares vão determinar uma
proposição geral ou uma teoria. Na verdade, a dinâmica do conhecimento
usa o empírico como referência, mas não como parte substantiva.

 A A A A A – A dinâmica da produção do conhecimento científico não ocorre
como confronto entre a razão e o empírico, e sim pelo confronto entre as
razões, entre os concretos pensados e não entre os concretos empíricos,
por isso são incomensuráveis. Se se mantém a redução de teorias, está se
mantendo a idéia racionalista de que o avanço da ciência é cumulativo. E
então resta a pergunta: como se transformam os paradigmas? Não é no
confronto entre a teoria e a verificação (empirismo) ou falseação (racionalismo
crítico) que se dá o processo de produção da ciência. As mudanças de
paradigmas se dão no confronto entre as teorias ou no confronto entre os
paradigmas, gerando a dinâmica da produção da ciência.

 B B B B B – O empírico é referência. Sob o ponto de vista marxiano, está sem-
pre presente a incomensurabilidade das teorias.

 A A A A A – Mas isso é história das ciências físicas. Como acontece para a
história das ciências sociais; por exemplo, será pelo contexto das teorias?

 B B B B B – O caso mais geral do confronto de paradigmas não se dá com mais
intensidade nas ciências físicas, porque a idéia básica é de que a produção de
um paradigma exige um consenso, isto é, a teoria deve ser compartilhada por
todos, o que é mais comum nas ciências físicas. No caso das ciências sociais,
muito pelo contrário, a idéia de que não se tem uma teoria em que todos
podem compartilhar é a regra, o que, explicitamente, prevê o confronto entre
teorias. A questão mais fundamental é exatamente que, nas ciências físicas,
também se dá assim, como confronto de teorias e não como uma relação
positiva entre o confronto da teoria com o empírico. O empírico é realmente a
referência, mas lembre-se que a revolução galileana submeteu o empírico à
razão; assim, a dinâmica da produção de qualquer ciência contemporânea
tem de se dar em torno do confronto entre diferentes teorias.

 A A A A A – Tudo isso refere-se à discussão do avanço da ciência. Como é que
o conhecimento científico avança?
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 B B B B B – Se conseguimos argumentos para a incomensurabilidade, fica ób-
vio que o único aspecto comensurável entre as teorias é exatamente a refe-
rência ao empírico. A teoria 1 abrange um determinado universo empírico e a
teoria 2 abrange um outro universo empírico que contém o universo empírico
da teoria 1. É evidente que a teoria 1 é mais específica do que a teoria 2,
mas pode ser incomensurável em relação a esta, pois é o universo empírico
dessa que contém o universo empírico daquela e não que a teoria 2 contém
a 1. Significa que as teorias se confrontam, e, através do universo empírico,
verifica-se o olhar de cada uma. O mediador da comensurabilidade é o uni-
verso empírico, interseção dos universos empíricos das duas teorias.

AAAAA – A base do racionalismo crítico expressa-se nos problemas da de-
marcação e da indução. Resolvem-se através do conceito de falseação,
que é exatamente o confronto da teoria com o empírico. Assim, na visão
popperiana, todas as teorias são comensuráveis. Não há lugar para a
incomensurabilidade. Porque as teorias se confrontam com o empírico, que
é a referência delas todas; assim, tendo-se um mediador único para todas
as teorias, estas são comensuráveis. Na medida que as consideramos inco-
mensuráveis, no sentido histórico, a produção do conhecimento científico
avança pelo confronto das teorias. É nesse sentido que todas as teorias
científicas são incomensuráveis, em certo grau.

BBBBB – Se temos a referência do conjunto de teorias, apresenta-se a
incomensurabilidade. Mas se temos como referência o empírico, teremos o
comensurável.

AAAAA – A dinâmica da produção da ciência toma o empírico como referên-
cia fundamental. Agora, como referência, não se encontra no âmago da
dinâmica do processo de produção de conhecimento. Essa dinâmica ocorre
pelo confronto entre as teorias.

 B B B B B – A ciência moderna, a ciência a partir do século XVII, não considera
conhecimento, quando este está vinculado somente ao empírico. Na verda-
de, o conhecimento, para ser ciência, tem de transcender o empírico.

 A A A A A – Agora, o que acontece? Se as duas teorias dizem coisas diferen-
tes, então é preciso pensar no processo de decisão: qual das duas teorias é
válida? A decisão dependerá da pergunta estar colocada no interior de uma
das duas teorias, pois a decisão é a favor da teoria que contém a pergunta.
Isso é importante, porque, historicamente, toda vez que há uma questão de
decisão de conflitos entre teorias, dependendo se o critério está no interior
de uma ou outra teoria, a decisão histórica sempre é a favor da teoria onde
o critério se encontra, onde o critério foi gerado.
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 B B B B B – Quando as duas teorias não têm nenhuma interseção em termos
de universo empírico, constituindo-se em duas teorias construídas historica-
mente no processo e que abordam universos empíricos distintos, então elas
podem coexistir perfeitamente. No entanto, uma é mais antiga, e sendo
mais antiga, tem um maior status na comunidade científica; então, se na
teoria nova há alguma afirmação que contraria uma afirmação da teoria mais
antiga, esta irá contribuir com um conceito fundamental, a fim de adequar a
teoria nova à antiga, como uma elaboração secundária, e isso pode gerar
uma crise. Mas a crise é devido ao confronto e à transposição, a partir de um
critério de decisão. Historicamente, em geral, a questão é formulada na teo-
ria mais nova, e o resultado ratifica essa teoria e nega o conceito transposto
da velha teoria, derrubando-a; então, será preciso reformulá-la, mesmo sen-
do de outro universo empírico. Muda o paradigma da teoria velha, e, ao final,
a teoria nova vence e se expande.

 A A A A A – Para sintetizar a idéia da incomensurabilidade, que Feyerabend
defende em todo o seu livro, pode-se dizer que é um conceito que expressa
o processo de produção da ciência pelo conflito de teorias e a
comensurabilidade e incomensurabilidade entre teorias é fundamental para
esse processo.

 B B B B B – Não consigo separar o método do processo de produção, e acho
que essa separação é uma deformação institucional. O método está no
interior do processo de produção, está junto com o conteúdo, está dentro do
processo; essa forma de ver o método dá significado à incomensurabilidade.

 A A A A A – Vejamos a questão da percepção. Esta e a linguagem são partes
da cultura em termos gerais e não somente em termos estritamente da
ciência moderna; em termos do processo histórico, na análise do arcaismo
grego, Feyerabend considera que o arcaico caracteriza um modo de produ-
ção de conhecimento distinto, por exemplo, dos modos de produção do
conhecimento da ciência medieval e da ciência moderna, porque o conheci-
mento, no arcaico grego, se dá pela superposição pura e simples de deter-
minados conceitos que se tem sobre cada elemento, isto é, a presença de
um elemento junto a outro não modifica o conceito que se tem de cada um
e o conhecimento é dado pela soma desses conhecimentos.

 B B B B B – Tomemos o exemplo do leão e da criança: como o conceito de
criança é um dado e o conceito de leão é outro dado; se consideramos a
figura que mostra a criança com a cabeça na boca do leão e os dois têm
uma forma de expressão correspondente aos conceitos que existiam, na
época, sobre a criança e sobre o leão. A presença do leão não modifica a
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figuração da criança e a presença da criança também não modifica a do
leão; há uma superposição. A ciência medieval, e os gregos também, já
trabalhavam com a essência das coisas, estas ligadas a uma certa totalida-
de, isto é, o objeto já tinha uma essência, que vem ligada à totalidade e a
categorias lógicas. Isso mostra que, na verdade, a incomensurabilidade se
dá na percepção da própria linguagem, da própria cultura.

 A A A A A – Fala-se que se constrói ciência quando se transcende o empírico,
e o empírico passa a ser apenas uma referência. Assim, por exemplo, na
área de educação, não se consegue avançar, porque fica-se muito preso à
relação empírico-teoria.

 B B B B B – A questão da educação tem esses componentes, mas o processo
histórico, da produção da ciência, no caso do objeto pedagógico, enfrentou
o movimento da contra-reforma no mundo inteiro. Durante dois séculos,
quase três séculos, Santo Inácio de Loyola considerou a concepção de São
Tomaz de Aquino para modernizá-la e transmiti-la através da educação; as-
sim, a pedagogia dos Jesuítas foi tão relevante no mundo inteiro, que o
objeto pedagógico só veio sentir alguma influência da ciência moderna no
século XX. É o objeto epistemológico mais novo em termos de ciência.

 A A A A A – As próprias universidades, inclusive as mais tradicionais do século
XVIII, não consideravam a ciência moderna. Foi uma resistência muito gran-
de para muitas universidades tradicionais européias assimilá-la como conhe-
cimento, como ciência. Assim, isso aconteceu, somente no século XX, atra-
vés de transposições de teorias formuladas para outros objetos, transposi-
ções questionáveis, porque o objeto pedagógico não estava, como não está
ainda claramente demarcado, e, conseqüentemente, não se tem nenhum
critério de decisão sobre a transposição. Assim, em vez da transposição se
transformar em conhecimento sobre o objeto pedagógico, constitui-se em
norma, porque não há como decidir a validade dessa transposição para o
objeto.

 B B B B B – Historicamente, é sempre possível, no confronto entre duas teori-
as, ter-se um critério de decisão, porque há uma demarcação do objeto.
Agora num objeto que historicamente não está claramente demarcado, o
critério de decisão não existe e, não existindo, a transposição é mecânica e
se transforma em norma. Rigorosamente, o que significa o behaviorismo
aplicado ao objeto pedagógico? Significam regras, normas. O que significa a
psicologia de Piaget aplicada ao objeto pedagógico? Significa um conjunto
de regras e normas, que, inclusive, classifica valorativamente as crianças.
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AAAAA – A transposição das duas teorias tem uma qualidade completamen-
te diversa; a transposição do behaviorismo é uma segunda transposição,
porque o próprio behaviorismo é uma transposição de método e objeto das
ciências naturais para o objeto psicológico; assim, a transposição é mais
normativa do que aquela baseada na teoria de Piaget. Quanto mais alto o
grau de transposição, mais normas são produzidas. A transposição da teoria
de Piaget é uma transposição primeira, porque, na verdade, a forma de
produção dessa teoria está ligada aos critérios das ciências biológicas, o
primeiro sendo as relações e o outro, aquilo que constitui o processo de
desenvolvimento da dinâmica dessas relações. De qualquer maneira, a es-
sência de decisão, no caso do objeto pedagógico, constitui-se em uma trans-
posição e produz normas.

 B B B B B – No caso de Piaget, não se produzem normas, se produz o conhe-
cimento, que, ao ser transposto para a educação, transforma-se em nor-
mas, mas, na origem, é conhecimento.

 A A A A A – Perfeito. É isso que se pode chamar de transposição de primeira
ordem e de segunda ordem. O behaviorismo é uma transposição de segun-
da ordem, pois já na própria psicologia produz normas.

 B B B B B – E o conceito de homem? Foi estabelecido no século XIX, quando
as ciências começaram a trabalhar o homem, como objeto. Assim, todas as
ciências humanas, quando trabalham com o homem, estão em conflito, pois
a própria demarcação não é nítida, não é clara.

 A A A A A – A questão da demarcação é a linguagem da comensurabilidade
das teorias. Ao contrário, acho que as ciências humanas são muito mais
ricas em matéria de produção. Se às ciências humanas impomos a
positividade, as demarcações serão questionadas. Até que ponto pode-se
conceituar o objeto das ciências humanas como um pensamento positivo?
Assim, é uma questão que está presente, e que entra como agravante, no
sentido de dificultar a própria demarcação do objeto pedagógico.

 B B B B B – Historicamente, o próprio uso dos conceitos da ciência moderna
para a produção de teorias pedagógicas, isto é, demarcar objetos, aparece
como traço metafísico ou empírico, equivocadamente. Demarcar o objeto é
produzir conhecimento. Acontece que, no caso da Pedagogia, historica-
mente, houve transposição de teorias produzidas em outros processos, e
inclusive uma transposição da ciência medieval modernizada para o objeto
pedagógico. A obra de demarcação do processo de produção de conheci-
mento sobre o objeto pedagógico mais significativa foi a dos Jesuítas. Foram
os únicos que trabalharam com o objeto pedagógico, numa transposição,
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também modernizada, da ciência medieval, no movimento da contra-refor-
ma. Dedicaram-se à educação, e realmente trabalharam com a práxis pe-
dagógica.

 A A A A A – Agora, esse objeto demarcado por um processo de produção com
essa especificidade em relação à ciência moderna é anacrônico, origina-se
em outra sociedade. A outra interpretação, da produção dos Jesuitas, enca-
minha-se para pensar na permanência do medievo até o século XIX.

 B B B B B – O medievo produziu a universidade, uma instituição formada emi-
nentemente na concepção da sociedade medieval, vindo a se modernizar
no século XIX. Anteriormente, eram instituições medievais. Toda a ciência
produzida até a metade do século XIX foi produzida fora da universidade,
pois, como ciência, não entrava na universidade. Assim, basicamente, acho
que o caso do objeto pedagógico, no momento de crise do todo societário,
passou por um processo de produção que sofreu a transposição e, quando
olhado em si mesmo, sofreu de um anacronismo em relação à modernidade,
devido ao trabalho dos próprios Jesuítas. Isso tudo mostra que esse objeto
está em aberto, à espera da criatividade dos estudiosos.

 A A A A A – Só se vai demarcá-lo de maneira diferente dos Jesuítas na medida
que se tiver um processo de produção que chegue a uma teoria no interior
do objeto pedagógico. Ao mesmo tempo, é um aspecto que se vê como
atraso e, no momento de crise, também é uma virtude, pois é um objeto que
tem alguma coisa importante.

 B B B B B – Por que, no momento de crise, esse objeto é uma coisa importante?

 A A A A A – Porque ele, em si, contém todos os objetos do processo de produ-
ção da ciência moderna, porque, afinal de contas, o objeto pedagógico con-
tém a relação entre sujeitos, no concreto, dentro do processo histórico,
mediados pelos objetos epistemológicos da produção do conhecimento. No
momento de crise em que se está questionando e reavaliando esses obje-
tos, o objeto pedagógico é muito importante para o enriquecimento dessa
crítica, dessa reavaliação. Os outros objetos estão presentes dentro do pró-
prio processo da educação.

     BBBBB – Seria através desses processos presentes no processo pedagógico
que se desenvolveriam as reflexões. É um momento de crise, em que está se
questionando a produção, a demarcação de todos os objetos epistemológicos
(físicos, biológicos, químicos ou sociais), é uma reavaliação dessa produção;
assim, isso caracteriza a importância do objeto pedagógico.

 A A A A A – Na época de Galileu, momento de crise da ciência medieval, houve
uma reavaliação dos objetos de conhecimento, das teorias produzidas; mas,
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agora, analogamente, estamos em um momento desse tipo de reavaliação
dos objetos, e é por isso que se discute a importância de discutir a
incomensurabilidade das teorias. Assim, essa avaliação, nesse momento his-
tórico, implica uma reavaliação, e esta passa menos pela avaliação dos pro-
cessos de produção das teorias e mais pelos critérios de produção. Muito
mais pela reavaliação dos critérios que identificam a produção da ciência
contemporânea do que pelos métodos de sua produção. É claro que a pro-
dução e os métodos no interior dessa produção são necessários para se
discutirem e reavaliarem esses critérios, mas não como objetos em si, e sim
como referência para que os critérios da produção da ciência, correspon-
dentes ao modo de produção capitalista, se explicitem historicamente.

 B B B B B – Temos de retornar também à questão da crítica dos objetos: como
foram transpostos, de onde foram retirados e como foram apropriados, por-
que a crise generalizada assim o exige. Não se pode compatibilizar a questão
do objeto das ciências humanas com o objeto das ciências naturais.

 A A A A A – O modo de produção das ciências humanas contém o modo de
produção das ciências biológicas, mas é mais rico, porque acrescenta mais
um outro critério. Então, até ao nível dos critérios, essas ciências são qualita-
tivamente distintas, e, conseqüentemente, não são redutíveis; uma coisa
fundamental é que, qualquer que seja a produção da ciência contemporâ-
nea, em geral, e em qualquer área de conhecimento de qualquer objeto,
necessitamos nos libertar do racionalismo cartesiano e da proposta galileana,
pois que são baseados no conceito de relação.

 B B B B B – Nas ciências sociais, voltou-se a falar em essência a partir do
século XIX. Da passagem da ciência medieval para a moderna, passou-se
da essência para a relação e o processo histórico, caracterizou-se, então,
pela crescente produção, de tal forma que chegou-se a um determinado
momento histórico em que a área das ciências sociais elaborou critérios para
a produção da ciência moderna, internalizando o tempo histórico, e internaliza-
o através do movimento das relações. Para explicitar o movimento das rela-
ções sociais, volta-se a falar de essência, mas a essência das relações e não
a essência do ser.

 A A A A A – É difícil se ter todas as alternativas possíveis. Feyerabend engloba o
momento de crise que se está vivendo ao princípio de “tudo vale”, que se
constitui o problema de reavaliação. Não acredito que esse homem novo e
essa produção nova de conhecimento consiga historicamente ser concreti-
zada, em algum momento, de uma forma mais clara, a partir da manuten-
ção do critério fundamental de produção do conhecimento, as relações.
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Estas estão presentes em todo processo de produção e são responsáveis
pela crise do conhecimento que gerou a necessidade de reavaliação.

 B B B B B – Quando se sai da essência do objeto para as relações do objeto,
que gerou a utopia newtoniana, automaticamente está se criando um pro-
cesso de produção, cujo caráter vai privilegiar a própria produção do conhe-
cimento; ao mesmo tempo, também vai crescer o não conhecimento. Por-
que, se saio da essência, fico sem possibilidade de conhecê-la; assim, à
medida que aumento o meu conhecimento, aumento também o meu não
conhecimento.

 A A A A A – Por exemplo, se quero obter uma lei geral sobre o movimento de
um corpo em queda, observo-o. Pego uma régua, porque estou enfatizando
as relações e não mais interessado na essência da pedra. O conhecimento
agora consiste não em saber a essência da pedra para explicar o movimento
da pedra, mas conhecer as relações da pedra com o espaço-tempo. Assim,
para medir o espaço, uma régua, para medir o tempo, um relógio. Verifico
que os corpos, dependendo das suas formas e dependendo das suas subs-
tâncias, caem com acelerações diferentes; é evidente que uma folha de
papel aberta e a mesma folha amassada em forma de bola, na queda de
ambas as trajetórias são diferentes. Esses fatos não dão para transcender o
empírico, o conhecimento será a descrição do fato empírico.

 B B B B B – É preciso manipular a natureza. O que ocorre é entendido como a
interação da Terra com o papel, porque está caindo na direção da Terra,
além da existência do ar, responsável pelas diferentes trajetórias. Se retiro o
ar, o papel, independentemente da forma, cai na direção da Terra, de forma
semelhante. Bolinha de papel ou papel aberto caem igualmente. Posso me-
dir espaços (reparem que já privilegiei determinada relação) a partir da rela-
ção do objeto com a Terra, eliminando todas as outras relações. Assim,
manipulando teórica e operacionalmente, concluo que qualquer objeto cai
com a mesma aceleração. Assim, tenho uma lei geral: todos os corpos em
queda livre (queda livre significa que só existem o corpo e a Terra) caem com
a mesma aceleração, e ainda meço a aceleração e digo que é: 9,8 metros
por segundo ao quadrado. Ótimo, chegou-se a uma lei geral, após todo um
processo de manipulação da natureza para privilegiar determinadas relações.
Agora, o não conhecimento cresceu muito também junto com o processo,
por privilegiar essa relação. Porque essa lei geral não distingue uma coisa
que o senso comum distingue: um elefante de uma bolinha de papel, pois,
por esse critério, elefante e bolinha de papel são coisas idênticas. Todos dois,
em queda livre, caem com uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao
quadrado.
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 A A A A A – A necessidade de construir uma sociedade altamente produtiva,
formando o homem produtivo, consumista, foi historicamente se afirmando.
Precisava exatamente de ter uma grande produção de conhecimento, para
que o modo de produção material se viabilizasse com a divisão do trabalho e
a especialização.

 B B B B B – As revoluções científica, industrial e política construíram, entre os
séculos XV e XIX, a sociedade moderna. A primeira metade do século XX
constitui o seu apogeu, e a segunda metade desse mesmo século já indica
uma crise de totalidade.

 A A A A A – Sob o ponto de vista conceitual do modo de produção do conheci-
mento, a ciência social é mais rica, pois é a única que considera um critério,
o da historicidade das relações, que se afirmará no processo da produção
cultural. Esse critério contém o ecológico. Temos que nos libertar da relação,
como critério fundante, pois ela é o embrião cartesiano e galileano do pro-
cesso: o racionalismo.

 B B B B B – Não se poderia desenvolver a sociedade da produção e do consu-
mo, sem produzir uma imensa quantidade de não conhecimento nesses três
séculos, e, ao mesmo tempo, uma grande quantidade de conhecimento.
Quando o nosso processo do modo de produção material produz o spray
para determinada finalidade, é incapaz de prever a relação com o todo; é
porque se separou a razão do todo e não se internalizou o tempo histórico no
processo.

 A A A A A – A ciência moderna não consegue prever, a não ser a posteriori, em
face do racionalismo e do privilégio das relações, a dimensão do todo, no
caso do spray, bem como em muitos outros casos. Assim, a tentativa de
criticar o reducionismo em termos de comparação de teorias e também a
comensurabilidade de teorias expressam a necessidade de reavaliação da
produção histórica da ciência.
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Argumentos galileanos e Verdade

Felippe Perret Serpa

AAAAA – Vamos tentar compreender as colocações que Feyerabend faz so-
bre as hipóteses de Galileu. Ele diz o seguinte: “Nenhuma teoria está em
concordância com todos os fatos em seu domínio, circunstância nem sem-
pre imputável à teoria. Os fatos se prendem a ideologias mais antigas, e um
conflito entre fatos e teorias pode ser evidência de progresso. Esse conflito
corresponde ainda a um primeiro passo na tentativa de identificar princípios
implícitos em noções observacionais comuns.” Assim, o fato de existir um
conflito entre teoria e fato permite Feyerabend encetar uma identificação dos
princípios que estão implícitos nos fatos observacionais comuns. Na observa-
ção está implícita a teoria, e ele pode identificar isso a partir do próprio conflito
de teoria e fato. Enfatiza a tentativa de descobrir, nos fatos observacionais,
teorias implícitas, a partir do conflito existente entre teoria e fato; assim: “Como
exemplo dessa tentativa, trago à baila o argumento da torre…” de que os
aristotélicos se valiam para refutar o movimento da Terra. O argumento en-
volve interpretações naturais, idéias tão estreitamente ligadas a observa-
ções, que se faz necessário especial esforço para perceber-lhes a existência
e determinar-lhes o conteúdo. Galileu identifica as interpretações naturais,
que se mostram inconsistentes com a doutrina de Copérnico e as substitui
por outras. Feyerabend, quanto à questão das interpretações naturais, faz
algumas considerações sobre o que são interpretações naturais e o que está
por trás delas.

 B B B B B – Pergunto: as interpretações naturais são o sentido pelos sentidos…?

     AAAAA – As interpretações naturais, segundo Feyerabend, contêm também
teoria. Contêm todo um conjunto de pressuposições teóricas, de crenças,
que estão estreitamente ligadas a elas. Não se pode dizer que são fatos que
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falam por si. Assim, é possível identificar os pressupostos que sustentam as
interpretações naturais que, nesse sentido, não surgem da natureza a partir
do confronto entre teoria e fato. Feyerabend vai considerar alguns elemen-
tos, algumas experiências, alguns fatos, se é possível dizer que existem fa-
tos, e mostrar a contraposição com teorias. E isso vai permitir descobrir os
elementos que estão por trás das interpretações observacionais. Faz essa
discussão das interpretações naturais a partir do argumento da torre. Ele
começa essa discussão, mostrando como os aristotélicos viam o movimento
da Terra, porque se pressupunha que a Terra estava parada a partir das
observações naturais, e quais pressupostos estavam por trás. Mas, na ver-
dade, ele só completa essa análise mais adiante, ao dizer o seguinte: “As
novas interpretações naturais…” (produzidas por Galileu) “…constituem lin-
guagem de observação original altamente abstrata. São introduzidas e ocul-
tadas, de sorte que não se percebe a modificação havida (método da
anamnese). Encerram a idéia da relatividade de todo movimento e a lei da
inércia circular.”

 B B B B B – Então, Feyerabend vai mostrar como Galileu propõe o movimento
da Terra. As observações naturais, então vigentes, conduziam a que a Terra
está parada, porque, pelo exemplo da torre, é possível demonstrar esse fato,
como os aristotélicos faziam. Galileu propõe que a Terra está em movimento.
É necessário justificar e demonstrar. Como é que ele faz? Como Galileu
consegue essa evidência? A partir de uma argumentação hábil, bastante
política, como diz Feyerabend, em que ele usa dois artifícios, duas hipóteses,
que são absurdos. Para demonstrar uma coisa que é absurda para a época,
ele usa duas hipóteses absurdas, mas de tal forma, que elas articuladas
evidenciam a nova proposição de Galileu. A relatividade de todo movimento
é uma primeira hipótese, e a lei da inércia circular é uma segunda hipótese.

 A A A A A – O cerne para a compreensão dessa proposição é discutirmos o
que são a relatividade de todo movimento e a lei da inércia circular. Compre-
endendo essas hipóteses de Galileu, é possível compreender a argumenta-
ção dele.

 B B B B B – Que história é essa de relatividade de todo movimento? Para os
aristotélicos, todo movimento podia ser observado, todo movimento era
operativo, então podia ser percebido. É uma concepção de movimento ab-
soluto. O movimento absoluto sempre poderia ser observado. O que Galileu
propõe é que somente o movimento relativo poderia ser observado, e, para
isso, ele usa alguns exemplos.

 A A A A A – O que é o movimento relativo? Um exemplo: um trem em movi-
mento, o passageiro, que está dentro do trem em movimento, está em
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movimento junto com o trem. Então, para um indivíduo que está situado na
estação do trem, percebendo esse movimento do trem, se puder ver o pas-
sageiro pela janela do trem, ele vai ver o passageiro também em movimento.
Então, para o indivíduo situado na estação, como um referencial externo,
aquele indivíduo, que está no trem, também está em movimento, e tem o
mesmo movimento que o trem. Para o indivíduo que está sentado dentro do
trem, sentado no banco em frente àquele primeiro passageiro, o trem está
em movimento, mas o passageiro que está situado em frente mantém cons-
tante a distância em relação a ele. Então, para esse outro passageiro, aque-
le primeiro passageiro está parado. Ele, tomado como referencial, considera
o passageiro parado. Ele não pode perceber porque está imerso no movi-
mento, está se movimentando juntamente com o trem e com o outro passa-
geiro. Ele não pode perceber o movimento do outro passageiro em relação à
estação. Agora, o passageiro que está fora percebe. Essa é a idéia de rela-
tividade do movimento. O movimento é relativo a quê? É relativo ao referencial.
Ou seja, se se toma a estação como referencial, o passageiro dentro do
trem está em movimento, e se se toma o outro passageiro dentro do trem
em movimento como referencial, aquele primeiro passageiro está parado. O
que Galileu afirma é que só se pode perceber o movimento relativo, e não o
movimento absoluto. O passageiro dentro do trem não pode ter consciência
desse movimento a que ele também está sujeito.

     BBBBB – O exemplo que Galileu trabalha é o do passageiro fazendo uma
viagem entre duas cidades européias, Alexandria e uma outra cidade qual-
quer. O indivíduo está dentro do navio e Galileu pressupõe o seguinte: vamos
imaginar que nós pudéssemos ter uma pena presa ao navio, e que marcas-
se no ar, durante o seu movimento, a trajetória do navio. Então, que trajetó-
ria seria marcada? Bom, a trajetória que seria marcada, seria a trajetória do
movimento de um arco de círculo. O navio está se movimentando com uma
série de nuances, em função da ondulação da maré, uma série de variações
que o navio vai sofrendo, mas essas pequenas variações são imperceptíveis
em relação ao movimento como um todo. Ou seja, elas são desconsideradas
em relação ao movimento como um todo; se estivermos externamente ao
navio, vai se ver um grande arco de círculo. As pequenas variações, pode-se
perceber, analisando mais localmente. Bom, então Galileu diz o seguinte:
“Já que nós vamos perceber o movimento, só o percebemos externamente,
como um arco de círculo.” Vamos supor que se tenha um artista fazendo um
desenho sobre uma folha de papel. Durante todo esse trajeto da viagem,
esse pintor está fazendo o desenho sobre o papel. E pergunta-se: qual é a
trajetória da ponta da caneta? Novamente é reafirmado: a trajetória da ca-
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neta é um grande arco de círculo. Apesar de ele ter ficado fazendo vários
movimentos, como um todo, o movimento externo desenhou um arco de
círculo, um grande arco de círculo. De sorte que o que ele propõe é a inde-
pendência dos movimentos. Galileu diz: “Bom, mas, de qualquer forma, a
pena estava sendo movida, pode-se comprovar o movimento da pena no
desenho que está marcado no papel, o desenho que se tem é um docu-
mento, tem-se o próprio desenho para demonstrar que a pena se movimen-
tou em várias direções.” Então, ele prova que a pena executa um movimen-
to, que é um movimento dentro do movimento do navio; pode-se perceber o
movimento externamente, que se chama de movimento absoluto e que é
composto desses pequenos movimentos e mais o arco de círculo; mas o
artista que está desenhando, dentro do navio, não percebe o movimento da
ponta da caneta, correspondente ao grande arco de círculo que a ponta da
caneta faz. Mas ele só pode perceber os pequenos movimentos que a ponta
da caneta está fazendo dentro do navio, em função de que aquele movi-
mento externo é um movimento do navio e ele está se movimentando junto
com o navio, então, não pode perceber esse movimento externo.

     AAAAA – No caso do movimento externo, teria de ser um observador que
ficasse fora do navio, do mesmo jeito que aquele observador da estação está
em relação ao trem.

     BBBBB – Perfeito. Assim, ele poderia perceber o movimento absoluto, o arco
de círculo.

     AAAAA – Tem de se imaginar os experimentos de Galileu.

     BBBBB – Quem está dentro do trem não pode perceber o movimento do
trem. O que Galileu afirma é que não se pode perceber o movimento abso-
luto, mas só o movimento relativo, o movimento relativo ao observador. Eu,
como observador, se sou o pintor, por exemplo, só vou observar os movi-
mentos da caneta sobre o papel, da pena sobre o papel. Por quê? Porque
esse movimento é em relação a mim. O movimento que o navio está fazen-
do, eu estou fazendo junto com ele. Como estou fazendo junto com ele, eu
não posso perceber, porque não estou me movendo relativamente ao navio.

     AAAAA – É. Quando nós estamos no carro dirigindo devagar e paramos, e,
se outro carro começa a andar ao nosso lado, pensamos que o nosso está
em movimento.

     BBBBB – É claro. Porque o que se percebe é o movimento relativo. Não se
consegue perceber que o nosso carro está parado e que o outro é que está
se movimentando. Mas, por que? Porque existe um movimento relativo en-
tre os dois carros, e a primeira impressão é que o nosso está se movimen-
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tando, e, realmente, em relação ao outro carro, está se movimentando, está
ficando cada vez mais distante, mas, em relação à Terra, ele está parado, na
mesma posição na Terra.

 A A A A A – Bom, como é que se traduz esse raciocínio para a torre? Galileu traz
isso para a torre da seguinte forma. Como os aristotélicos afirmam que todo
movimento pode ser observado, então, se solta uma pedra do alto de uma
torre, ela cai, a cada momento, sempre paralela à torre, sempre ao lado da
torre, vai cair no pé, no chão, ao lado da torre. Ou seja, não se consegue
perceber nenhum outro movimento, a não ser o movimento vertical da pedra.
Como os aristotélicos afirmam que todo movimento pode ser observado, a
Terra só pode estar parada; se a Terra estivesse se movimentando, perceber-
se-ia algum outro movimento da pedra, e não só o movimento vertical.

     BBBBB – Os aristotélicos diziam que todo movimento pode ser observado, e
Galileu afirmava que só se podia observar o movimento relativo. Ele se opu-
nha ao que os aristotélicos afirmavam.

     AAAAA – Se a Terra estivesse girando em torno do sol, ela estaria fazendo
um movimento. Então, a superfície da Terra estaria se movimentando no
espaço. Quando se larga a pedra, a torre, presa à Terra, faria um movimento
solidário com o da Terra, e então a pedra se deslocaria. O observador, na
janela da torre, veria a pedra fazendo um movimento oblíquo.. . Por quê?
Porque, segundo os aristotélicos, todo movimento é observável. Então, esse
é o argumento dos aristotélicos. Como é que Galileu se contrapõe a isso?
Ele diz: não, não é verdade, só o movimento relativo é observável. Ou seja,
como o sujeito, a torre, a Terra, todos estão fazendo um mesmo movimento,
se se larga a pedra, ela vai fazer também, junto com a Terra, esse mesmo
movimento que a Terra está fazendo, e aí nós não iremos perceber esse
movimento comum, esse movimento que todos fazem. Ou seja, os passa-
geiros, que estão no trem, fazem o mesmo movimento, então, um não se
move em relação ao outro, não se distancia do outro. Portanto, só se pode
perceber o movimento que a pedra faz em relação ao observador. O único
movimento relativo que ela faz, nesse caso, é o movimento vertical. Então, a
Terra está em movimento, por essa razão.

 B B B B B – Só que esse argumento é falacioso. Por quê? Porque aí tem a
seguinte questão: sim, mas o que garante que, ao largar a pedra, com a Terra
se movimentando, a torre se movimentando, o observador se movimentando,
todo mundo se movimentando, que essa pedra vai se movimentar junto com
a Terra? O que é que garante que a pedra segue junto com o observador,
junto com a torre, o movimento da Terra? Nada garante esse argumento.
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 A A A A A – Galileu já fez uma proposição absurda, que é o movimento da
Terra, uma segunda, que só se vê o movimento relativo, e ainda faz uma
terceira, que é a lei da inércia. “Ah! Mas acontece que todo corpo tende a
permanecer no seu estado de movimento, todo corpo não é capaz de, por si
só, mudar o seu estado de movimento.” Então, a pedra não é capaz de
alterar a direção de seu movimento, nem a sua velocidade, de forma nenhu-
ma; precisa ter uma força externa para fazer essa mudança. É isso que é a
idéia da inércia: significa que o corpo não consegue mudar o seu próprio
movimento – é a lei da inércia. O “relativo” é o seguinte: a pedra está na mão
do observador, quando ela está segura pelo observador, ela está acompa-
nhando o movimento da Terra, o movimento da torre, o movimento do ob-
servador. Quando este larga a pedra, a idéia de Galileu é que a pedra vai
continuar no seu estado de movimento, continuará se movimentando, por-
que não é capaz de, por si só, mudar o seu estado de movimento.

BBBBB – Mas não há dois movimentos da pedra?

AAAAA – Há. O vertical e o horizontal. Vejamos um exemplo da lei da inércia:
quando se está num ônibus, o motorista freia completamente o ônibus a 50
km/hora. O que acontece é que todos os passageiros vão para a frente, a
tendência dos passageiros é continuar se movimentando a 50 km/h, como
eles estavam antes, dentro do ônibus. Essa é a idéia por trás da lei da inér-
cia: um corpo em movimento tende a continuar o seu estado de movimento:
se está parado, e não houver uma força externa, não se movimenta; se
estiver em movimento, e não houver uma força externa, ele nem pára, nem
muda de direção, nem muda a velocidade, continua na mesma direção,
com a mesma velocidade, indefinidamente em movimento.

     BBBBB – Como o movimento é relativo, pode-se dizer que a inércia é um
estado de repouso ou de movimento, dependendo do observador. Se houver
um indivíduo sentado em cima da pedra, ele vai ver a pedra parada. Então,
para ele, a pedra, segundo a lei da inércia, fica parada. É isso que Galileu, de
alguma forma, propõe.

     AAAAA – A lei da inércia diz que a pedra, ou qualquer objeto, não tem, em si
mesma, condições de se mover, a não ser que seja impulsionada. É isso?

     BBBBB – É. Isso já são conclusões que está se tirando do princípio da lei da
inércia. É para se entender o que é a lei da inércia. O que Galileu propõe é o
seguinte: “A Terra se move”. A Terra se move, mas como é que se mostra
isso? Toda pedra, que é largada da torre, cai no pé da torre. Bom, é porque
só se pode perceber o movimento relativo; o movimento absoluto, não se
pode perceber – primeiro argumento. A pergunta: mas o que me garante
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que, quando é largada a pedra, ela está no ar, no espaço, ela se mantém
com o movimento da Terra, o movimento da torre, o movimento do observa-
dor? O que garante isso? Nada garante. Vem um outro argumento, uma
outra hipótese, para poder reforçar essa concepção de que a Terra se move.
Galileu diz o seguinte: é a inércia do corpo, é o fato de que, se você larga um
corpo, ele vai continuar com o movimento que tinha anteriormente, que
tinha junto com os demais corpos.

     AAAAA – Por exemplo, um homem está com a pedra na mão, na medida
em que ele jogou essa pedra, ela não vai cair em outra direção, ela vai cair
na direção que a força for aplicada. Ela não vai poder parar no ar, nem
tampouco dobrar à esquerda, nem à direita.

     BBBBB – Você está pensando já a partir de pressupostos da física galileana,
que se contrapõe à física aristotélica. O que a física aristotélica afirma é o
seguinte: que se, quando foi largado um corpo, ele caiu em linha reta, signi-
fica, portanto, que a Terra está em repouso, porque todo movimento é
observável. Todo movimento é operativo. O que Galileu diz é o seguinte:
“Não, a Terra está em movimento, e percebe-se a pedra caindo em linha
reta porque só se pode perceber o movimento relativo, e não o movimento
absoluto.” Qual seria o movimento absoluto dessa pedra? Seria composto
por um movimento que ela tem pelo fato de ter sido largada pelo observador,
o movimento vertical, e um outro movimento, que também é o mesmo mo-
vimento do observador e da Terra, que é o movimento em torno do sol, o
movimento da Terra em torno do sol.

     AAAAA – Mas, veja, os aristotélicos não afirmam isso. A visão dos aristotélicos
era a seguinte: o que se vê? Não é a pedra caindo sempre em linha reta?
Então, a Terra não se move. Galileu já diz: Não, a Terra se move. Então, ele
precisa colocar outras hipóteses, ele precisa justificar, ele precisa modificar
os paradigmas que sustentam esse movimento da pedra em sua queda da
torre.

     BBBBB – O que um aristotélico não vai poder perceber, porque para ele só
poderia ser provado o movimento da Terra se a pedra fizesse um círculo.
Mas, se a Terra girasse num círculo, a pedra não cairia em linha reta; então,
isso significa que a Terra está parada.

     AAAAA – Perfeito.

 B B B B B – Agora, a questão é que Galileu propõe uma série de hipóteses: a)
a Terra se move; b) só se pode observar o movimento relativo. Mas aí resta
uma questão. Por que a pedra acompanha o movimento da Terra? E ele
afirma: ela acompanha por causa da lei da inércia, porque todo corpo tende
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a permanecer no seu estado de movimento. Como a Terra está se moven-
do… Galileu usa o argumento de que a Terra está se movendo para poder
defender a lei da inércia, que, por sua vez, vai servir de argumentação para
o movimento da Terra. Se a Terra está se movendo, a pedra vai executar,
pela lei da inércia, o mesmo movimento que a Terra, o grande movimento
circular em torno do sol. Quando ela é largada, continua executando esse
movimento, porque tende a permanecer no seu estado de movimento. En-
tão, a pedra vai fazer dois movimentos. Quais são? O que está acontecendo
com a pedra caindo? A Terra está se movimentando no espaço, a centenas
de quilômetros por hora, faz um movimento circular em torno do sol e essa
pedra está acompanhando o movimento da Terra, o tempo todo. Por isso é
que ela caiu no mesmo lugar. Nós acompanhamos esse movimento, todos
acompanharam, e a pedra também.

     AAAAA – Não se percebe porque se está dentro desse movimento. Só se
percebe externamente.

     BBBBB – Só se percebe externamente. Nós não conseguimos perceber o
movimento absoluto, só o movimento relativo.

     AAAAA – Nós somos o artista dentro do navio. O passageiro dentro do trem.
Então, não dá para perceber.

 B B B B B – Há um texto de Galileu, “A mensagem das estrelas”. Esse texto é
muito interessante, primeiro, porque tem uma excelente introdução e, se-
gundo, porque, no próprio texto, percebem-se as discussões que
Feyerabend faz, ou seja, como Galileu tem uma crença, a crença na não
diferenciação entre o céu e a Terra, e como consegue argumentar em
favor de sua crença.

     AAAAA – É interessante até que a crença dele é tão forte na semelhança
entre os corpos celestes e os corpos terrestres, que atinge a hierarquia exis-
tente no espaço proposta pela igreja. Ele chega a afirmar, observando pelo
telescópio, coisas que não via, como, por exemplo, a partir da sombra que
podia ver, levou a crer de que a lua tem mares, tem atmosfera, e que,
eventualmente, pode até ter seres humanos. A crença na igualdade é tão
grande, que chega a propor coisas que não observou.

     BBBBB – Isso no século XVII. É a crença que o leva a fazer essas colocações.

     AAAAA – É.

     BBBBB – A razão de toda perseguição que Galileu sofreu tem muito a ver
com essa questão. Basicamente isso. Não se podia tirar a Terra do centro,
porque o homem, criação divina, deveria estar no centro do Universo; a
Terra teria de ser fixa.
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     AAAAA – Era toda a questão da ideologia medieval, que estava em questão
a partir dessas afirmações de Galileu.

 BBBBB     – O que era importante na concepção da separação entre o céu e a
Terra, era a perfeição do Universo. O Universo era considerado uma coisa
perfeita. A Terra tinha irregularidades, enquanto o céu era o lugar da perfei-
ção, onde os corpos eram todos esféricos, faziam movimentos circulares
perfeitos. As estrelas eram fixas. Ou seja, existia uma perfeição absoluta.

     AAAAA – Uma harmonia preestabelecida.

     BBBBB – Uma harmonia celeste. E hierarquizada: o céu era superior à Terra.
Galileu desconstruiu a hierarquia. Por exemplo, na Biologia, Darwin colocou
o homem como um animal igual a todos os outros; desconstruiu a hierarquia
entre o homem e o animal.

     AAAAA – Por que as concepções de Copérnico foram para o Index, depois
da descoberta de Galileu? Para o Index da Igreja, para os livros condenados?
Porque viabilizava a proposta de Copérnico, que não podia ser aceita pela
Igreja. Assim, era conveniente para a Igreja que a Terra se mantivesse como
o centro do sistema, uma vez que o homem era considerado a imagem de
Deus, centro do próprio Universo.

     BBBBB – Não ao heliocentrismo.

     AAAAA – Galileu mexeu com o céu e a Terra e, conseqüentemente, com a
estrutura de poder.

     BBBBB – Vamos revisar o que discutimos. Consideremos os paradigmas 1 e
2. São dois tipos de movimento, que servem de paradigmas para uma colo-
cação teórica posterior. O paradigma 1 fala do movimento de objetos com-
pactos; pode-se pensar numa criança andando num pátio, pode-se pensar
numa carruagem, pode-se pensar em qualquer movimento. Então, esse
movimento é sempre observável. Um observador, de fora, num ambiente
amplo e estável, consegue perceber sempre o movimento de um objeto
compacto. Então, tomando esse movimento como paradigma de todo mo-
vimento – ou seja, todo movimento é do tipo desse movimento, portanto,
esse é o paradigma 1 – pode-se pensar que todo movimento é operativo, ou
seja, pode-se observar todo movimento. Se a pedra está caindo da torre,
em linha reta, afirma-se categoricamente que a Terra está em repouso. En-
tão, é perfeita a observação aristotélica, a lógica aristotélica, o argumento.
Se a Terra estivesse em movimento, segundo esse paradigma, haveria um
movimento oblíquo da pedra.

     AAAAA – Ela faria um círculo. O aristotélico tem esse argumento, só poderia
justificar que a Terra está em movimento se a pedra girasse também. Para
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eles, é um argumento de peso. Portanto, como a pedra não faz nenhum
movimento oblíquo, a Terra está em repouso.

     BBBBB – Agora, o segundo paradigma é o movimento de objetos em navios,
carruagens e outros sistemas em movimento, em que, por exemplo, obser-
vações dependerão de estarmos dentro do navio ou fora dele; algumas coi-
sas conseguem-se observar, outras não. Consegue-se observar os movi-
mentos que estão dentro do navio, mas não se consegue observar o movi-
mento do navio como um todo – é o exemplo de Galileu. Então, é um tipo
diferente de movimento, que toma como paradigma, o paradigma 2, e que
leva à seguinte interpretação natural: somente o movimento relativo tem
caráter operativo. Ou seja, só se pode observar o movimento relativo. Como
só se pode observar o movimento relativo, o que a pedra caindo prova? Que
não há movimento relativo entre o ponto de partida e a Terra. Com a pedra
caindo verticalmente, não se consegue discernir se a Terra está se movi-
mentando ou não. O movimento da pedra só diz isso, porque não se conse-
gue perceber o movimento absoluto, o movimento de fora; esteja numa
Terra parada ou numa Terra em movimento, ver-se-á a pedra caindo do
mesmo jeito. Se, na Terra que se move no espaço, a pedra cai reta, é
também verdade que, se a Terra não se move no espaço, a pedra também
cai reta. Dentro da Terra, não se pode decidir, é indecidível. Mas, então, vem
uma outra hipótese, a da inércia, para poder reforçar a idéia do movimento
da Terra. Vejam que a construção que Galileu faz não permite decidir sobre o
movimento da Terra. Mas Galileu decide, a partir de sua crença.

     AAAAA – Há um segundo ponto no movimento da Terra que diz o quê? Não
há movimento entre o ponto de partida e a pedra. Não dá para se decidir
isso. Então, a grande questão é que se toma uma concepção que é absurda
para a época, e, em socorro dessa concepção, usam-se duas outras con-
cepções que são absurdas também. Galileu usa três fatos absurdos, para
poder demonstrar, para poder evidenciar, para poder convencer o leitor do
absurdo do movimento da Terra. Tudo é absurdo, e prevaleceu o absurdo da
construção de Galileu na história, devido à força da argumentação.

     BBBBB – Tem o recurso psicológico também, da argumentação que Galileu
utiliza. O Feyerabend sempre se refere a isso. Por exemplo, Simplício diz o
seguinte: “Então, você não fez uma centena de testes, ou, pelo menos,
um? E com tanta facilidade assevera que isso (a questão da inércia) é cer-
to?” Salviati, que é o próprio Galileu, afirma: “ Sem ter realizado experimento,
estou certo de que o efeito será o que menciono, porque assim há de ser; e
eu poderia acrescentar que você próprio sabe que as coisas não se poderi-
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am passar de outra maneira, embora possa fingir ignorá-lo… Contudo, sou
tão habilidoso em dominar cérebros alheios que, a despeito de você mesmo,
eu o farei admitir aquele ponto.

     AAAAA – Agora, o que Galileu afirma, e também Feyerabend, é que, em
toda observação, faz-se isso; às vezes, fica oculto; nesse caso, Galileu
escancara a argumentação. Mas o que Feyerabend afirma é que não exis-
tem noções observacionais, que toda noção observacional carrega alguns
pressupostos, que são pressupostos de convencimento psicológico, ideoló-
gico, político. Sempre se faz isso.

     BBBBB – Para Galileu assumir uma argumentação típica, sem estar preocu-
pado com a experimentação, significa que estava apaixonado pela idéia, era
capaz de avançar ao nível de conceito, e de convencer os outros, a partir de
seu convencimento.

     AAAAA – Isso fica claro em Galileu, por causa dessa paixão, por causa da
sua grande obra, mas o fundamental, ressaltado por Feyerabend, é que isso
é sempre feito. Todo o conhecimento é produzido dessa forma. Mesmo ago-
ra. Então, não existe neutralidade, não existem os fatos falando por si, não
existe mesmo essa pretensa verdade da ciência. Existe uma concepção de
verdade positivista, que pressupõe a verdade como objetivo. A verdade exis-
te, e nós podemos alcançá-la por aproximação. É uma concepção, bem
medieval, buscar a essência do objeto – na essência do objeto se tem a
verdade, sabe-se qual é a verdade e apropria-se dela. Isso muda quando se
passa a estabelecer relações, a fazer uma nova ciência, matematizada, da
modernidade. A idéia de verdade passa a estar relacionada à idéia de
cumulatividade, passa pela concepção de que não podemos alcançar a ver-
dade, apesar de sempre caminharmos em sua direção. Vamos nos aproxi-
mando sucessivamente dela. Há uma incompleticidade de gênese e o que
Feyerabend critica é a existência da verdade. Pensando em termos matemá-
ticos, a questão da verdade está relacionada à evolução do pensamento ma-
temático. A matemática, no medievo, era uma matemática finita, os objetos
eram bem determinados, discretos. Não existia o conceito matemático de
infinito, e a verdade era fixada na essência. Na modernidade, o que caracteriza
essencialmente a matemática é a idéia de infinito, que vem desde Galileu e
Newton, e constroem-se estruturas matemáticas que falam do infinito, e que
são seqüências infinitas, que levam ao cálculo diferencial e integral de Newton.
Vem o conceito de limite, significando uma seqüência infinita de números, em
que vai se aproximando tanto quanto se queira de determinado ponto, de tal
forma que, no limite, obtemos um valor determinado. Ou seja, vai-se fazendo
uma seqüência de termos que vão sempre caminhando numa determinada
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direção, e, no limite, converge para um valor finito. Essa é a idéia que passa de
verdade alcançável, verdade alcançável no limite.

     BBBBB – Nós sempre nos aproximamos dela tanto quanto se queira. E hoje,
na Física probabilística, onde as possibilidades estão dispersas numa curva
de Gauss, curva em forma de sino, existem regiões de maior probabilidade,
mas um determinado evento pode ocorrer em qualquer ponto. A verdade
passa a ter uma estrutura de caos, descrita pela curva de probabilidade. Isso
acompanha a própria evolução do pensamento matemático para a busca do
infinito. A verdade pode ser pensada; num segundo momento, pode ser
alcançada, através de passos sucessivos, no limite, no infinito, chega-se à
verdade. Em um terceiro momento, a verdade não está em lugar nenhum,
porque não existe essa verdade. Então, é fundamental, o questionamento
de Feyerabend.

     AAAAA – E se começasse a se ver a questão da verdade sob o ponto de
vista histórico? A verdade histórica, a verdade dos homens, a história deles
na sociedade, quer no século passado, quer na contemporaneidade, quer
em qualquer época?

     BBBBB – Isso é importante. Quer dizer que existe uma verdade num deter-
minado momento da história. E, além disso, a verdade que existe em um
determinado momento da história, existe para essa sociedade, fundamenta-
da em um critério de ciência e de política. Estipula-se uma verdade histórica.
Mas essa verdade histórica não só é mutante com as mudanças históricas,
como não segue um padrão de cumulatividade na direção de uma verdade
absoluta. Nem mesmo é uniforme.

 A A A A A – Correto. O processo é aleatório, e a verdade depende dos movi-
mentos da história, e estes podem caminhar através do movimento dos
homens, em qualquer direção.

 B B B B B – Sim. A história caminha com o movimento dos homens, e, nesse
sentido, é que se está usando a idéia do aleatório.

 A A A A A – A verdade não é nem estática, no sentido de que existe uma
verdade que se possa fixar, e nem linear, no sentido de que converge no
infinito. Em cada momento da história, se as relações históricas mudam,
tem-se rupturas completas, que nascem a partir do passado. E passa-se a
constituir uma nova verdade.

 B B B B B – Impressionante essa visão de produzir um conhecimento pela apro-
ximação sucessiva. Na educação, tenta-se entender o objeto segundo esse
enfoque.
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 A A A A A – É, essa tendência, quase que natural à humanização, apresenta-
se, inclusive, na concepção da evolução do homem.

 B B B B B – É. Agora, pergunta-se: essa tendência, o que é? O que é
humanização, então? São conceitos históricos, também, da mesma forma.

 A A A A A – O próprio crescimento obriga essa interpretação, obriga-se a ver
os conceitos de antes, em relação ao que vem depois, obriga-se a uma
revitalização desses conceitos. Por quê? Porque eles, agora, não são mais
isolados, mas fazem parte de um conjunto maior, onde todas as partes estão
se redefinindo, e vão modificar os conceitos anteriores.

 B B B B B – Nessa linha de reinterpretação, pode-se também imaginar que a
verdade preexistia e que não conseguíamos percebê-la. O que se está en-
tendendo do movimento histórico é que há o movimento dentro da própria
história, que constrói o todo, é um movimento da própria natureza da histó-
ria. Tem-se um mundo externo – tanto a linha positivista, quanto a linha do
materialismo dialético admitem isso. Mas, dentro do positivismo, este mundo
pre-existe, e vai se apropriando dele à medida que as teorias vão aparecen-
do. Mas, a pergunta é: é somente isso? Porque, do ponto de vista da outra
concepção, está se entendendo o mundo como um objeto construído. Essa
construção é simplesmente de reinterpretação, ou o próprio processo histó-
rico também produz essa reconstrução?

 A A A A A – Na concepção dialética, está fora e está dentro do processo. Na
positivista, não, só está fora. Está fora e está dentro, no sentido de que há
uma ação do sujeito. São as duas coisas. É simplesmente dizer, vamos
começando a compreender, por reinterpretações, o que já está? Ou o que
está lá também está em processo, e em movimento?

     BBBBB – São as duas coisas. É na linha que a verdade é construída. Na linha
positivista, ela já existe. Justamente a reinterpretação é um salto qualitativo
na transformação do que se conhece, em certo momento, e que, na verda-
de, vai se refazendo, reconstruindo. É mais a construção do conhecimento,
no sentido da posição coletiva do sujeito, na apropriação do conhecimento
no sentido dinâmico.

AAAAA – Na verdade, são duas discussões. Uma no sentido de onde está o
conhecimento; outra de como esse conhecimento é apropriado pelo sujeito.
São duas coisas diferentes.

BBBBB – Essas coisas não se separam, só se pode construir a história cole-
tiva a partir do individual. Mas, a princípio, poderíamos tratá-las de formas
distintas, mas teriamos duas dinâmicas históricas diferentes, ligadas a mo-
mentos distintos na história. O saber de um determinado momento histórico
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pode ser reapropriado pelo momento seguinte da história, através da educa-
ção, através do conhecimento que ficou sistematizado e organizado. Assim,
esse conhecimento vai se constituir, nesse segundo momento, em uma
construcão, a partir da qual se colocam mais tijolos.

     AAAAA – Já é um conhecimento modificado. Como uma coisa incorporada
e reinterpretada. Quer dizer, vai além do que o que se coloca ao nível do
estado anterior.

     BBBBB – Quando consideramos dois momentos distintos, e entre eles houve
uma mudança de caráter do que é conhecer, uma ruptura grande entre
uma compreensão e outra, vamos perceber que não há um avanço de um
conhecimento para o outro, no sentido positivista do termo. Esses momen-
tos estão ligados por um processo tal, que o conhecimento leva em conside-
ração duas coisas: uma, a realidade concreta, ou seja, o próprio conheci-
mento da época (é a materialidade e a cultura existentes naquela época) que
constrói o concreto. Mas é o movimento do próprio conhecimento, através
dos homens interagindo, que possibilita essa transformação, esse processo
de transformação, que vai acontecendo gradativamente na história, para
chegar a um conteúdo qualitativamente diferente. Então, quando se tomam
dois momentos distintos, e se faz uma fotografia, percebe-se essa mudança
qualitativa, e, na hora de fazer uma interpretação, por causa da nossa pró-
pria linguagem, acaba-se fazendo uma interpretação que não leva em con-
sideração o movimento, não se consegue falar sobre ele.

     AAAAA – Mas, se pensamos a distinção entre os dois tipos de conhecimento
nesses dois momentos; e se considerarmos que um surge do outro, no
processo de transformação de um para o outro, é que vai ser possível perce-
ber as duas coisas, vai se poder perceber que o conhecimento está fora e
está dentro.

     BBBBB – O conhecimento está fora, é reflexo, mas também depende da
subjetividade. No caso, como se está pensando em termos históricos, a
subjetividade coletiva é a subjetividade histórica. Além disso, pode-se perce-
ber também uma segunda coisa: a “subjetividade coletiva” só é construída a
partir das interpretações individuais. A história é construída por homens con-
cretos; então, o movimento também está dentro de cada um, e é na cultura
que se trava a ação de todos. A cultura, que é uma coisa externa a cada
indivíduo, está dentro dele, mas também está fora, e está em todos; pode-
se considerar algo, de certa forma, distinto da materialidade, da matéria
mesmo, mas constituinte desse concreto, que será modificado. Por quê?
Porque não é a “palavra da verdade”, porque essa verdade se modifica na
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história. Então, ao mesmo tempo que a verdade está na história, também
está fora dela. Essas duas coisas existem juntas, mas é difícil captar esse
movimento, é difícil falar sobre ele.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈

Jilvania Lima2

jlimas@faced.ufba.br
Felippe. Estou encantada com seu texto. Aliás, isso não é novidade.

AMO sua escrita (e tudo que ela expressa: pensamentos, idéias, atitudes =
trabalho). Minha inquietação é a seguinte. Se, do ponto de vista da teoria da
relatividade (onde o relativo seria a partir do referencial) e da perspectiva de
Feyerabend “tudo vale”, então, os próprios genocídios cometidos pelas
hegemonias universais se autojustificariam, ou melhor, teriam seus
referenciais. Daí, nada temos a acrescentar/dizer/fazer? E agora? Viver so-
mente na tensão entre essa possibilidade e uma outra ainda a-se-pensar?

Serpa
serpa@ufba.br
Cara Jil, o seu exemplo demonstra a compreensão da relatividade como

relativismo; se é uma teoria da relatividade do espaço-tempo, é também
uma teoria do absoluto do movimento. Em nenhuma teoria, há uma relativi-
dade absoluta; em Galileu, temos uma relatividade do movimento e um
absoluto do espaço e do tempo. Além disso, seu exemplo de relativismo é,
na verdade, um exemplo da existência de grandes narrativas. Em uma soci-
edade humana livre, não haverá grandes narrativas.

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Felippe, querido, obrigada. [Agradeço-lhe por estar celebrando a vida].

Concordo, meu texto revela a “existência de grandes narrativas”. Também
concordo “em uma sociedade humana livre, não haverá grandes narrativas”.
Mas, quero compartilhar contigo que, mesmo concordando em número, grau,
gênero e pessoa, minha inquietação não passou/passa, principalmente, di-
ante de perguntas dos meus alunos. A juventude deles (o pensamento “novo”,
jocoso, descomprometido: livre) me lança para esse universo tensivo entre,
por exemplo, a manifestação da crueldade humana e a possibilidade de
fazermos algo (conjuntamente, na nossa individualidade coletiva) para cons-
truirmos uma humanidade mais justa, respeitosa e sereno-jovial... Sei que
estou falando muito (risos, escrevendo), mas, quero registrar ainda meu
encantamento por compreender, via teoria da relatividade (seu texto), a
nossa incapacidade de perceber o absoluto do movimento, que, por sua vez,
é o absoluto do espaço e do tempo. [Rindo, tomara que eu tenha escrito
alguma “bobagem”; assim impulsionará nosso diálogo e ele não acabará
nunca... rindo, naquela perspectiva do Feyerabend (ou Anísio Teixeira) de
fortalecer as teorias que estão enfraquecidas]. Abraços. Jil
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Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Estou no vazio criativo a pensar sobre o nosso silêncio...

Serpa
serpa@ufba.br
Jil, seu estado é o que eu julgo mais significativo.

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Obrigada. Carinho para você, querido Felippe.

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Verdade. Ah! Verdade. Ontem, assisti ao filme Carandiru. Poderemos

estabelecer relações entre esse seu texto e meus sentimentos a partir do
que vivenciei no cinema? Vamos lá. Sabe, Felippe, o que mais me impressi-
onou nem foi tanto o enredo, a fotografia, a trilha sonora (etc e tal), mas
como as pessoas riam e riam diante de tudo aquilo que estava sendo trans-
mitido... Fiquei pensando se eu era uma “não-humana”, já que aquelas
pessoas, que ali estavam, supostamente, eram humanas... e riam e riam...
no final, saí, rapidamente, da sala, corri até o salão principal e fiquei olhan-
do as pessoas saindo e atenta ao que falavam... impressionante como elas
saiam felizes... renovadas... vigorosas... como se nada daquilo fosse com
elas. Provavelmente, como eu, existiam poucos, naquela sala, comparti-
lhando os mesmos sentimentos.

Serpa
serpa@ufba.br
Jil, Com certeza existiam poucas pessoas como você naquela sala.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
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Diálogos: método e teoria

Felippe Perret Serpa

A A A A A – O único princípio que não inibe o progresso é “tudo vale”, afirma
Paul Feyerabend, demonstrado pelo exame dos episódios históricos e pela
análise da relação entre idéia e ação.

Este exame evidencia que:
“A idéia de conduzir os negócios da ciência com o auxílio de um método

que encerre princípios firmes, imutáveis e incondicionalmente obrigatórios,
vê-se diante de considerável dificuldade, quando posta em confronto com os
resultados da pesquisa histórica.”

Assinala ainda que as regras sempre são violadas e que “tais violações
não são eventos acidentais”, pois elas são necessárias para o progresso.

“Muitas invenções ocorreram porque alguns pensadores decidiram não
se deixar limitar por certas regras metodológicas ‘óbvias’, ou porque
involuntariamente as violaram. Essa maneira liberal de agir não é um fato da
história da ciência. É algo razoável e absolutamente necessário para que se
desenvolva o conhecimento.”

B B B B B – O autor defende também hipóteses ad hoc, isto é, hipóteses que se
colocam em contradição com resultados experimentais bem estabelecidos e
aceitos, ou hipóteses de conteúdo mais reduzido que o da teoria existente e
empiricamente adequadas como alternativa, ou hipóteses autocontraditórias,
e assim por diante.

Salientando a relação entre idéia e ação, destaca:
“Cabe esperar, por exemplo, que a idéia de liberdade só se faça clara

por meio das mesmas ações que supostamente ‘criaram’ a liberdade. Cria-
ção de uma coisa e geração associada à compreensão de uma idéia correta
dessa coisa são, muitas vezes, ‘parte de um único e indivisível processo’,
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partes que não podem separar-se, sob pena de interromper o processo”, e,
em seguida, (...) “as teorias só se tornam claras e ‘razoáveis’ depois de
terem sido usadas, por longo tempo, várias partes incoerentes que as com-
põem. Essa operação desarrazoada, insensata, sem método é, assim, con-
dição inevitável de clareza e de êxito empírico.”

A esse princípio do “tudo vale”, Feyerabend chama de anarquismo
teorético:

“E minha tese é a de que o anarquismo favorece a concretização do
progresso em qualquer dos sentidos que a ele se decida emprestar”. E ain-
da: “É claro, portanto, que a idéia de um método estático ou de uma teoria
estática de racionalidade funda-se em uma concepção demasiado ingênua
do homem e de sua circunstância social. Os que tomam do rico material da
história, sem a preocupação de empobrecê-lo para agradar a seus baixos
instintos, a seu anseio de segurança intelectual, esses vêem claro que só há
um princípio que pode ser defendido em todas as circunstâncias e em todos
os estágios do desenvolvimento humano. É o princípio: tudo vale.”

AAAAA – Para ele, o movimento do todo está relacionado à metodologia
pluralista. Vejamos:

(...) “O cientista que deseja ampliar ao máximo o conteúdo empírico das
concepções que sustenta e que deseja entender aquelas concepções tão
claramente quanto possível, deve, portanto, introduzir concepções novas.
Em outras palavras, o cientista deve adotar metodologia pluralista.” E em
seguida:

(...) “Nada é jamais definitivo, nenhuma forma de ver pode ser omitida
de uma explicação abrangente. Plutarco ou Diógenes, Laércio e não Dirac
ou von Neumann são os modelos para a apresentação dessa espécie de
conhecimento, onde a história de uma ciência se faz porção inseparável da
própria ciência – essencial para seu posterior desenvolvimento, assim como
para emprestar conteúdo às teorias que encerra em qualquer momento dado.”
E ainda:

(...) “A tarefa do cientista não é mais a de ‘buscar a verdade’ ou a de
‘louvar ao Deus’ ou a de ‘sistematizar observações’ ou a de ‘aperfeiçoar as
previsões’. Essas são apenas efeitos colaterais de uma atividade para a qual
sua atenção se dirige diretamente e que é ‘tornar forte o argumento fraco’,
tal como disse o sofista, ‘para, desse modo, garantir o movimento do todo’.”

BBBBB – Observe que ele, firmando esses pontos, procura garantir o movi-
mento do todo. Então, essa separação – idéia e ação – não está no interior
do processo, e, assim, a unidade da práxis é fundamental. A separação
entre as duas coisas se apresenta com muita clareza... A palavra teórico
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está impregnada de um pólo do movimento do todo; como as pessoas não
percebem o movimento do todo, elas elaboram as duas partes separadas,
que é aliás a prática da pesquisa em diversas áreas. Então, Feyerabend está
propondo uma concepção de totalidade. A prática está distante da idéia do
todo, definido como o movimento dessa unidade contraditória na produção
do conhecimento. Quer dizer, o critério que identifica essa produção, auto-
maticamente, é realmente uma unidade, porque vai substituir o objeto por
um conjunto de relações. Então, esse conjunto deve traduzir a unidade entre
teoria e prática. Não há nenhuma mediação, e a unidade é o movimento.
Então, quando ele fala, para garantir o movimento do todo, está se referindo
a essa totalidade.

A A A A A – Por exemplo, os estudos teóricos da educação popular que estive-
ram em voga desde o golpe de 1964. Há uma vertente que afirma o teórico
como importante – aplicação das teorias já sistematizadas, e outra vertente
que dá importância à prática, ou seja, a ênfase no saber popular. Essas
posições, centradas em um dos pólos do movimento, acabam em uma rela-
ção de confronto muito grande. Quer dizer, na medida em que você come-
ça, realmente, de um lado e do outro, a querer firmar posições polares,
então o conhecimento fica dicotomizado e estático.

B B B B B – Repare, inclusive, que é a forma de apropriação da produção do
conhecimento que apresenta essas características, mas não a produção
histórica do conhecimento. É a forma da apropriação que aliena. Inclusive o
processo de produção do conhecimento faz parte do movimento da totalida-
de, que é realmente um movimento no sentido da não alienação. A totalida-
de está na parte, considerada como o processo de produção do conheci-
mento. O movimento está na parte e esta se encontra imersa na totalidade.

AAAAA – A divisão do trabalho, o nível de divisão social do trabalho – intelec-
tual e manual – a divisão entre teoria e prática, são apropriações do proces-
so que ocorrem histórica e concretamente. O processo histórico da produ-
ção do conhecimento é uma parte da totalidade. A análise de um período
histórico sobre o processo de produção material feita por Marx, no passado,
deve ser rediscutida hoje, por conter coisas que eram inimagináveis em outras
décadas. O aprofundamento da crise societária, envolvendo a totalidade, acar-
reta uma necessidade de se fazer uma avaliação do processo histórico. Acho
que um ponto fundamental ao se fazer a crítica à ciência física, de onde surgiu
o critério de produção do conhecimento da ciência moderna, é apoiar-se na
visão de mundo marxiano, da crítica feita ao processo de produção material –
uma crítica ao nível da super-estrutura, que se apóia nos conceitos da crítica
do processo de produção material. Conceitos de movimento, de totalidade, de
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dialética podem estar presentes nessa crítica. Situando em termos do objeto
da pedagogia, a base da alienação é histórica, no sentido que a história é feita
por nós e, ao mesmo tempo, estamos imersos nela, independentemente de
nossa vontade – nós fazemos história e vivemos dentro dela.

BBBBB – Penso que esse resgate – e também não é à toa que todos os
estudos críticos do processo passam pela historicidade – é um indicador da
inspiração na visão de mundo marxiano. Está inspirado numa visão de mun-
do em que a história está inserida necessária e independentemente da nos-
sa visão do processo. Esse é um aspecto do humanismo. Omitir esse fato é
mutilar o processo, quando a grande contribuição, realmente, é esse aspec-
to humanista: a consciência do homem é histórica e não abstrata. Acho que
os marxistas, os neo-marxistas e os marxistas ortodoxos não exploram esse
aspecto consistentemente.

A A A A A – Em outras partes, Feyerabend destaca o princípio da contra-indução:
“Cabe, por exemplo, recorrer a hipóteses que contradizem teorias con-

firmadas e/ou resultados experimentais bem estabelecidos. É possível fazer
avançar a ciência, procedendo contra-indutivamente.”

O autor salienta a importância de se proceder contra-indutivamente:
“A ‘contra-regra’ a ela oposta aconselha-nos a introduzir e elaborar

hipóteses que não se ajustam a teorias firmadas ou a fatos bem estabeleci-
dos. Aconselha-nos a proceder contra-indutivamente.”

(...) “a história de uma ciência se faz porção inseparável da própria ciên-
cia – essencial para seu posterior desenvolvimento, assim como para em-
prestar conteúdo às teorias que encerra em qualquer momento dado. Espe-
cialistas e leigos, profissionais e diletantes, mentirosos e amantes da verdade
– todos estão convidados a participar da atividade e a trazer contribuição
para o enriquecimento de nossa cultura.”

E salientando a contra-regra afirma:
(...) “não há uma única teoria digna de interesse que esteja em harmo-

nia com todos os fatos conhecidos que se situam em seu domínio. Não há,
pois, que indagar se as teorias contra-indutivas devem ser admitidas em
ciência; a questão é, antes, a de saber se as atuais discrepâncias entre a
teoria e os fatos devem ser aprofundadas ou reduzidas, de saber o que se há
de fazer com elas.”

O autor assinala que:
(...) “não podemos descobrir o mundo a partir de dentro. Há necessida-

de de um padrão externo de crítica: precisamos de um conjunto de pressu-
postos alternativos ou – uma vez que esses pressupostos serão muito ge-
rais, fazendo surgir, por assim dizer, todo um mundo alternativo – necessita-
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mos de um mundo imaginário para descobrir os traços do mundo real que
supomos habitar.”

(...) “Temos de inventar um sistema conceptual novo que ponha em
causa os resultados de observação mais cuidadosamente obtidos ou com
eles entre em conflito, que frustre os mais plausíveis teóricos e que introduza
percepções que não integram o existente mundo perceptível. Esse passo é
também de caráter contra-indutivo.”

O autor diz que essa conclusão será desenvolvida em pormenor, com
exemplos retirados da História.

“Meu objetivo não é o de substituir um conjunto de regras por outro
conjunto do mesmo tipo; meu objetivo é, antes, o de convencer o leitor de
que todas as metodologias, inclusive as mais óbvias, têm limitações.”

BBBBB – Acho que esta é a chave. Tudo estará girando em torno desse prin-
cípio, dessa posição. Na verdade, o que se faz já é uma ideologia. Quando se
diz que a ciência é uma ideologia é porque o processo de produção do conhe-
cimento da ciência está desvinculado do produto. A apropriação do produto
transforma a ciência em uma ideologia. Vejamos, novamente, o autor:

“A condição de coerência é muito menos tolerante. Elimina uma teoria
ou uma hipótese não porque esteja em desacordo com os fatos; elimina-a
quando ela se põe em desacordo com outra teoria. Com uma teoria, acen-
tuemos, de cujas instâncias confirmadoras partilha. E dessa maneira trans-
forma em medida de validade uma parte da teoria existente que não foi
submetida a teste. A única diferença entre essa medida e uma teoria mais
recente é apenas o tempo de existência e o contato maior que temos com
a teoria usada como ponto de referência. Se a teoria mais recente fosse a
mais antiga, a condição de coerência operaria a seu favor. A primeira teoria
adequada tem o direito de prioridade sobre teorias posteriores, igualmente
adequadas. Sob esse aspecto, o efeito da condição de coerência é similar
ao efeito dos mais tradicionais métodos de dedução transcendental, de aná-
lise de essências, de análise fenomenológica, de análise lingüística. Contribui
para a preservação do que é antigo e familiar, não porque seja portador de
qualquer inerente vantagem – não porque esteja melhor fundamentado na
observação do que a alternativa de sugestão recente ou porque seja mais
elegante – mas apenas por ser mais antigo e familiar.”

Isso, historicamente, é pura verdade.
“E assim é – contanto que os fatos existam e a eles se possa chegar,

independentemente de se ter ou não em conta alternativas da teoria a ser
submetida a teste. A esse pressuposto, do qual depende, de maneira deci-
siva, a validez do argumento precedente, denominarei pressuposto da auto-
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nomia relativa dos fatos, ou princípio da autonomia. Não assevera esse prin-
cípio que a descoberta e a descrição de fatos sejam independentes de todo
teorizar. Assevera, porém, que é possível chegar aos fatos integrados ao
conteúdo empírico de uma teoria, sejam ou não consideradas as alternativas
dessa teoria.”

AAAAA – A partir da teoria e de diversos fatos empíricos, independentemen-
te de teorias alternativas, essa idéia de autonomia é a base da apropriação
do produto do conhecimento. É o ponto que toca no aspecto modal da
produção da ciência, como ela foi apropriada historicamente. Feyerabend
toca num ponto fundamental e que vai resgatar um pouco na física a uni-
dade e também o caos. Mas essa unidade do processo é necessária. Há
necessidade dessa análise pelo próprio processo histórico, e deve-se ter
uma certa curva de densidade de alternativas teóricas, porque estas con-
têm uma unidade: o universo da prática do indivíduo. Então, quanto mais
variedade no universo empírico da teoria, um maior número de fatos
empíricos são abarcados; quanto menos teoria se tiver, existirá menor nú-
mero de fatos empíricos. Então, no fundo, o aspecto das operações do
processo da construção de paradigmas em ciência reduz a potencialidade
do universo empírico da ciência; este é ampliado se mantemos o princípio
da produção de teorias, que dá uma maior vitalidade ao processo de pro-
dução do conhecimento. Então, se se chegasse à teoria newtoniana, nun-
ca mais se sairia dela, porque a teoria contém o universo empírico sobre o
qual ela fala em termos da nossa ciência. Várias alternativas de teoria, que
contêm o mesmo universo empírico, podem constituir outros fatos empíricos
distintos dele. O que vai diferenciar é o universo de fatos empíricos sobre o
qual a teoria fala. Então se se acredita que se descobrem fatos empíricos a
partir do universo empírico contido naquela teoria, outros fatos empíricos já
estão nela contidos e simplesmente continua-se reconstruindo aquela teo-
ria ad aeternum. Feyerabend dá uma série de exemplos teóricos e mostra
que esse princípio de autonomia não é uma verdade histórica. O processo
da produção do conhecimento se dá, não pela descoberta de fatos novos
que contrariam a teoria, mas, pelo confronto entre teorias, que já contêm
os universos empíricos.

BBBBB – O universo empírico de uma teoria contém princípios de uma teoria
alternativa que muitas vezes já são conhecidos. Há dois exemplos que são
muito distintos, mas que estão ligados entre si. Um trabalha com a capaci-
dade de observação, que é o seu registro mental, e não depende da anoma-
lia, no sentido da teoria estatística de erros, anomalia em termos de falha de
atenção. Mas esse é um instrumental de coisas que são então observadas.
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Outro exemplo é o da partícula browniana. Ocorre pelo fato de o movimento,
também instrumental, ser externo a qualquer teoria. Não é um fato ligado a
uma teoria vigente, mas é considerado uma anomalia, uma coisa fora do
esquema dos fatos empíricos, porque o indivíduo atribui ao movimento, pos-
sivelmente, outra teoria.

Por exemplo, o desenvolvimento da teoria do elétron possibilitou que
essa teoria contivesse fatos empíricos ligados à própria teoria do elétron e à
teoria da luz; a possibilidade de desenvolver o instrumental necessário possi-
bilitou observar o fenômeno. Os fatos são observações empíricas que, em
um dado momento histórico, são colocados à parte. Esse evento é chama-
do de anomalia, fora da teoria.

A A A A A – Agora reparem que essas anomalias estão vinculadas a observa-
ções que foram possibilitadas por equipamentos que estavam contidos em
outra teoria. Quando se analisa a anomalia, vê-se que se trata de um con-
fronto entre teorias.

Então, a anomalia estava contida em uma das teorias. Quando se vê
uma anomalia, podemos elaborar uma questão fundamental: qual é a teoria
desse instrumental que mediou a observação?

É a forma de apropriação da produção do conhecimento que vai possi-
bilitar aparecer a anomalia; o que se está questionando é a forma de apropri-
ação do conhecimento, distinto do próprio processo de produção. Fazer
avaliação significa desenvolver a crítica do que se está querendo procurar, no
sentido de mostrar que a forma histórica de apropriação desse conhecimen-
to é, na verdade, uma alienação. O processo histórico de produção do co-
nhecimento é rico e plural; o que é pobre está na forma de apropriação. Todo
método historicamente se tornou uma meta-teoria, que começou a determi-
nar o próprio processo de produção.

BBBBB – Se questionamos e criticamos o procedimento anterior, e destruimos
o método antigo, propondo a ruptura desses instrumentos, significa que se
vai estabelecer um outro.

A A A A A – Que Feyerabend chama de metodologia pluralista.

BBBBB – Exatamente.

AAAAA – Mas o que ele está dizendo é que o método da forma como hoje se
apresenta é resultante do que, historicamente, foi uma forma de apropriação
do conhecimento, e que o processo histórico da produção do conhecimento
tem uma pluralidade de métodos. Ele não está propondo nada, simplesmen-
te está fazendo uma crítica e constatando que a forma de apropriação tor-
nou-se o método.
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BBBBB – Feyerabend é contra todo e qualquer método. Se ele está propondo
um outro método, então está destruindo o método que está propondo.

A A A A A – Mas o ato de criticar, de destruir um método, significa, por si só, que
está sugerindo um outro procedimento.

BBBBB – Essa é a forma convencional de proceder. Isso está claro.

AAAAA – Então, na medida que ele desenvolve a crítica, está querendo uma
outra coisa. Então, se está querendo outra coisa, ele está propondo um
novo procedimento. Agora, como procedimento, ele não explicita.

BBBBB – Feyerabend afirma: “Meu objetivo não é o de substituir um conjunto
de regras por outro conjunto do mesmo tipo: meu objetivo é, antes, o de
convencer o leitor de que todas as metodologias, inclusive as mais óbvias,
têm limitações.”

AAAAA – Contra todos os métodos, talvez, inclusive, contra o próprio método
que considera a história.

BBBBB – Na verdade, como ele é contra todos os programas, ele é a favor de
tudo. É o princípio do tudo vale.

AAAAA – Ele está realmente marcando o processo e questionando a forma
de apropriação.

BBBBB – E não seria novo? Penso que na forma nova parece implicada outra
proposição. Ele dá exatamente a ênfase, nesse movimento contraditório, a
uma coisa que está dentro da outra. E o que está querendo aflorar é exata-
mente isso, é essa compreensão; há uma proposta, um procedimento.

A A A A A – Mas, quando ele diz para reforçar o conhecimento procede contra-
indutivamente. Isso é uma metodologia.

BBBBB – Sim, mas é uma forma de se colocar frente a esse conhecimento.

AAAAA – Na verdade, contra-indutivamente é como historicamente se pro-
cessou. Ele não está inventando uma forma. Ele está dizendo que, historica-
mente, o processo de produção do conhecimento assim ocorreu. Não é
tentar uma nova forma de ser. É o processo de apurar, é o processo de ler e
reler as coisas, é o procedimento. Nem que não se especifique, mas é isso.

BBBBB – Outra questão é a da separação entre o observador e o observável.
Esta é reformada na Física Quântica e coloca como uma unidade o par
observador-observável. A Física Quântica, historicamente, representa um pro-
cedimento contra-indutivo, que apareceu desde 1915, mais ou menos. Ba-
sicamente o que está contido nessa unidade é a idéia de que é impossível
determinar-se com precisão o estado de movimento de uma partícula. Isso
significa que, em um dado instante, saber a posição e a velocidade da partí-
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cula é determinar o seu estado de movimento. Então, é impossível saber as
duas coisas no mesmo instante. Toda vez que se quer aumentar a precisão
da localização da partícula, aumenta-se a imprecisão da determinação da
velocidade e vice-versa; toda vez que se pensa em aumentar a precisão da
velocidade da partícula, aumenta-se a imprecisão na localização dessa par-
tícula. Essa é a questão básica, que joga por terra toda a teoria clássica. Não
há, dentro da Física, mais conceitos de separação entre sujeito e objeto.
Agora acontece que, na estrutura matemática que suporta a relação de
incerteza de Heisenberg, existe uma outra relação que emerge dessa estru-
tura. Existem estados possíveis do sistema que são proibidos pela Física
Quântica e que são permitidos pela relação vinculada à estrutura matemáti-
ca que a suporta. Esse é um exemplo típico de que, dentro da própria teoria,
podem-se provar as seguintes proposições: o estado do sistema físico é um
estado impossível; e seu oposto, isto é, que esse estado é um estado possí-
vel. Tem-se, então, a contradição interna à teoria. Assim é muito mais difícil
se colocar uma proposição empírica que “falseie” uma teoria, dentro da pró-
pria teoria. É muito mais fácil se obter uma proposição contraditória que
possa ser provada dentro da própria teoria. Tem-se uma teoria, e dentro dela
mesma, pode-se provar uma proposição de modo afirmativo e negativo.

AAAAA – Dentro da própria teoria?

BBBBB – O que se falou está ligado à condição de inconsistência. No todo do
processo histórico, há movimentos específicos, e devem-se analisar sempre
esses movimentos na totalidade. E a idéia básica é a de que o processo de
produção do conhecimento científico avança através do confronto de teorias
que já contêm os seus universos empíricos. A inconsistência das teorias
matemáticas vem ao encontro do pluralismo metodológico.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
“O cientista que deseja ampliar ao máximo o conteúdo empírico das

concepções que sustenta e que deseja entender aquelas concepções tão
claramente quanto possível deve, portanto, introduzir concepções novas (...)
o cientista deve adotar metodologia pluralista’”. Felippe, fiquei a pensar: O
QUE É CONTEÚDO EMPÍRICO?... ainda estou...

Serpa
serpa@ufba.br
Cara Jil, o empírico está de acordo com Popper. Feyrabend discorda de

Popper e propõe o confronto de teorias, daí a multiplicidade das teorias, ou
seja, o anarquismo teorético.
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 Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Ok. Mas, o que é o empírico? Na perspectiva de Feyerabend, por exem-

plo, as teorias (o anarquismo teórico) seriam/representariam o empírco?

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Felippe, essa é uma dúvida sincera. Queria muito entender essa coisa

chamada “empírico”.

Serpa
serpa@ufba.br
Cara Jil, no geral, com formas distintas, o empírico é a realidade exter-

na a nós, os “fatos”. O positivismo e a indução são expressões que privilegi-
am o empírico. Popper vai demarcar quando uma proposição é empírica com
a falseação. Para ele, o grau de empiricidade de uma proposição é dado
pelo seu potencial de falseação, ou seja, quanto mais proíbe mais alto é o
grau de falseação da proposição, e, portanto, maior sua empiricidade.
Feyrebend afirma que a ciência é produzida a partir de teorias, que, inclusi-
ve, criam “fatos”. Portanto, o critério popperiano não tem nem sentido e nem
significado para Feyrebend.

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Obrigada. Obrigada. Estou saltitando de alegria. Gostaria muito de po-

der dizer para todos (aliás, já estou dizendo para alguns) que convidem
amigos, pesquisadores, estudantes em geral para que esse nosso encontro
virtual se enriqueça mais e mais... Obrigada, Felippe. Obrigada. Bem, então
tudo que é externo a nós é o empírico. A subjetividade não seria também
um campo extraordinário de produção de dados empíricos? (Alguém mais
para participar desse diálogo... rindo, vamos polialogar, pessoal).

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
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Diálogos – metáforas

Felippe Perret Serpa

AAAAA – A Revolução Francesa – até então a Igreja era ligada ao Estado –
inicia a formação da modernidade. No entanto, é a partir da revolução indus-
trial, quando surge um novo modo de produção de bens materiais, que o
modo de produção de conhecimento estende-se a todas as áreas, e a soci-
edade moderna se afirma hegemonicamente no século XIX. Vê-se que todas
as revoluções nas áreas das ciências biológicas, das ciências do homem,
como indivíduo, e das ciências do homem, como sociedade, se dão no sé-
culo XIX, concomitantemente, em meados do século XIX. Assim, a Revolu-
ção Francesa, que os historiadores chamam de Idade Moderna, constitui o
início do período de formação do homem moderno. Entre a Revolução Fran-
cesa e a Revolução Industrial, os traços dominantes da sociedade ainda
eram medievais. Era a transição entre a sociedade medieval e a sociedade
moderna. Foi a Revolução Francesa que criou condições objetivas de apare-
cerem as revoluções da ciência moderna nas outras áreas do conhecimen-
to, distintas da mecânica, porque a relativização da sociedade moderna, a
quebra das hierarquias, a criação da cidadania, enfim a divisão das socieda-
de em duas instâncias, civil e política, permitiu as metáforas necessárias para
as revoluções darwiniana, freudiana e marxiana. Quer dizer, permitiu aos
sujeitos elaborarem as metáforas que representaram essas revoluções. A
metáfora darwiniana é: o homem é igual ao animal. Esta metáfora seria
inviável numa estrutura social hierarquizada, tornando-se viável depois de
relativizada a forma de organização social.

B B B B B – A metáfora freudiana é mais profunda ainda, pois afirma que o
homem normal é igual ao anormal. E a metáfora marxiana afirma que o
indivíduo é igual à sociedade.
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 Então, essas metáforas só foram possíveis depois da Revolução Fran-
cesa. A concepção de homem moderno é dada pela forma como este se
organiza em sociedade, como produz conhecimento e como produz bens
materiais. Esses processos foram marcados respectivamente pelas revolu-
ções política, científica e industrial.

AAAAA – A metáfora galileana foi possível no âmbito da ciência medieval: o céu
é igual à Terra. Claro que a metáfora não foi expressa explicitamente. Marx,
claramente, e de alguma forma Freud, expressam a metáfora explicitamente.
Em Marx, quando afirma claramente, ao discutir as teses de Feuerbach, que
o homem é o conjunto das relações sociais. A consciência do homem não
gera a vida do homem, mas esta é que gera a sua consciência.

Freud, de maneira explícita, apresenta os pontos principais de sua me-
táfora, pois discute a questão da histeria, usa a hipnose, esta como labora-
tório e aquela como um sintoma do indivíduo anormal. Em função disso,
estende sua análise para o homem normal, ao criar a fundante relação in-
consciente-consciente e afirmando que o psíquico se dá no inconsciente; a
consciência é uma manifestação de qualidade da percepção, mas o psíqui-
co é o eixo da identidade da ciência sobre o indivíduo. É uma revolução,
inclusive porque não há nenhuma transposição de teoria de outra área do
conhecimento. Há uma especificidade do que significa estudar o indivíduo.
Explicitamente, Freud aborda uma situação do homem normal, através da
memória; por exemplo, o sujeito que foi abrir uma reunião – as reuniões
anteriores tinham sido muito conflitantes – e, ao verificar que havia quorum,
diz: já que existe quorum, está encerrada a reunião, retificando em seguida,
não, está aberta. Freud atribui como ato do inconsciente, pois, como o ho-
mem tinha perspectiva de uma reunião desagradável, preferia encerrá-la do
que abri-la. Na verdade, está explícita a metáfora, pois o ato humano é
denso de historicidade. Freud não afirma que as pessoas não possam traba-
lhar só com as manifestações qualitativas da consciência para viver em soci-
edade, mas há momentos não explicados pelo próprio indivíduo, que procura
justificar-se de alguma forma (esqueci-me, equivoquei-me), porém todos os
indivíduos têm potencialmente, em sua formação, a historicidade.

A metáfora galileana, o céu é igual a Terra, foi assumida por Newton e
expressa na história da queda da maçã, a partir da qual, diz a história, formu-
lou a lei da gravitação universal. Essa história tem subjacente a metáfora de
Galileu modificada: a maçã é igual à lua. O céu é igual a Terra é uma metá-
fora mais ampla, mas, a partir da idéia de que a maçã é igual a lua, Newton
elabora a interação gravitacional entre os corpos materiais, independente-
mente de serem terrestres ou celestes.
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BBBBB – Em Freud, a questão da consciência, de certa forma, seria a atua-
lização do inconsciente. Dentro dessa concepção, a percepção de Freud,
em relação à consciência, caminha para a conscientização. O que seria
trabalhar a consciência?

A A A A A – Na verdade, Freud faz uma crítica forte à questão da conscientização,
porque a consciência é uma manifestação de qualidade, que Marx talvez
chamasse de relações de aparência; as de essência, em Freud, são exata-
mente as do inconsciente. Inclusive há correntes lacanianas que entram nas
questões do sentido e do significado, ou das estruturas das palavras, das
configurações, e pleiteiam o silêncio do analista e sua ligação com o analisa-
do, através da correspondência do inconsciente do analista com o inconsci-
ente do analisado. Essas correntes trabalham com a geometria e a topologia
do inconsciente.

BBBBB – Na verdade, a crítica de Freud baseia-se no fato de o objeto psíqui-
co estar no inconsciente, e as manifestações de qualidade serem dadas pelo
consciente. Considerava-se que as idéias inconscientes eram de intensidade
muito baixa, enquanto que as idéias pré-conscientes seriam aquelas que
vêm ao consciente, que têm força, são eficazes. As inconscientes são frá-
geis, não têm uma dinâmica forte. Freud inverte essa questão: as idéias
latentes, que não chegam ao consciente, têm força, são eficazes, mas são
rejeitadas pelo consciente; assim, o problema da conscientização, em última
instância, significa sim, mudar a manifestação qualitativa do consciente, sem
modificar o inconsciente. O outro será o meu espelho.

AAAAA – Os aspectos do inconsciente coletivo, manifestados através de ar-
quétipos ligados à ancestralidade, também têm, na sociedade, uma dimensão
de classe, histórica. Assim, torna-se mais grave a questão da conscientização,
porque, além de transformar o outro como meu espelho, modifica toda a cul-
tura de um grupo humano, ancorando-a na cultura base a partir da
conscientização. Como quem se preocupa com a conscientização é quem
domina, o processo de conscientização significa invadir o último território do
dominado, sua percepção e sua intuição nas manifestações externas. Nesse
sentido, a conscientização, em Paulo Freire, é a expressão contemporânea da
catequese em Vieira. Vê-se que toda formalização visa a transformar o outro
no eu, o que também invalida as concepções dos partidos de esquerda, ou
seja, a vanguarda do partido e suas palavras de ordem. Em última instância,
transformar o outro no eu constitui-se em uma profunda forma de catequese.

BBBBB – A concepção em Gramsci é diferente?

A A A A A – Na verdade, os intelectuais orgânicos sempre existiram, ou organi-
camente associados à classe dominante, ou à classe dominada. Gramsci
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explicita esse traço em sua análise, mas atribui um papel iluminista ao inte-
lectual. E esse Iluminismo tem raízes históricas no catolicismo, na catequese.
O Iluminismo, apesar de ser um movimento vinculado ao declínio da teologia,
é uma expressão laica dessa conceituação medieval; nesse sentido, quando
se diz que a sociedade medieval vai mais além da Revolução Francesa,
expressa-se a laicização da sociedade feudal, do cristianismo. O importante
é conviver com as diferenças, e isso constitui-se a dimensão política da
incomensurabilidade. Exatamente porque se quer tornar as coisas
comensuráveis, tem-se de reduzi-las à sua consciência. O cultivar o diferen-
te é conviver com a alteridade. Devemos radicalizar o discurso crítico em
relação à ciência, à sociedade ocidental, européia, branca, pela necessida-
de de discutir a alteridade. Fundamentalmente, na questão da alteridade,
não está imaginada nenhuma conscientização. A consciência se forma em
todos seres humanos, coletiva e individualmente, mas ela se forma diferente-
mente nos grupos humanos e nos indivíduos dentro de cada grupo. No sen-
tido darwiniano, existe a variação dos indivíduos dentro de uma mesma es-
pécie, o que cria condições objetivas para a dinâmica da transformação das
espécies. Se todos os indivíduos de uma espécie fossem idênticos, não ha-
veria variações e, assim, não haveria condições processuais da mutabilidade
das espécies.

B B B B B – Na sociedade moderna, a idéia do reducionismo – todos os possíveis
pluralismos no processo social devem se reduzir no processo dominante –
precisa ser submetida a uma análise crítica. Na sociedade contemporânea,
esse reducionismo é mais perigoso, porque hoje se tem um arcabouço instru-
mental muito mais poderoso do que se tinha nas sociedades pretéritas. Esse
reducionismo é mais agressivo, mais forte, ao ponto de muitos intelectuais já
trabalharem com uma sociedade de massa, porque o arcabouço instrumental
está fortalecido pela produção da sociedade nos últimos trezentos anos.

A A A A A – Os primeiros trabalhos de Paulo Freire, aos quais se associam os
movimentos do teatro e da cultura popular, são iluministas. Vê-se que o
chamado método Paulo Freire necessitava de uma equipe interdisciplinar
para criar as condições de manipular o contexto, a fim de criar um espaço
que fosse mais adequado à transformação da consciência do trabalhador
em uma consciência do eu. O que ocorreu, como efeito desse processo, é
que, por exemplo, as ligas camponesas ficaram perdidas quando veio o gol-
pe militar, porque as lideranças populares foram dizimadas naquele período.
As pessoas ficaram perdidas, porque a consciência delas foi formada como
reflexo da consciência do outro. Invadiu-se o último reduto da privacidade de
qualquer sujeito, mesmo dominado, a sua consciência.
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BBBBB – É fundamental que os grupos sociais desenvolvam sua consciência
a partir da dinâmica do conflito com outros grupos sociais, com o capital,
com o Estado, mas por processos endogenamente elaborados pelos própri-
os grupos. Antônio Conselheiro é um exemplo histórico de processo endógeno.
Apesar do massacre praticado pelo poder dominante, todos os massacra-
dos sabiam porque estavam lutando. As razões podem até mesmo serem
absurdas para nós, mas para eles essas razões tinham consistência. A cons-
ciência só existe como autoconsciência. Processo de conscientização que
tem sua gênese de fora para dentro de um grupo humano, deixa este grupo
mais sem identidade do que antes do processo.

AAAAA – A crítica à concepção da educação como reprodução da socieda-
de leva a se defender a sociedade sem escola. A educação escolar não se
constitui em uma interferência na consciência das pessoas, enfim, não é
também conscientizar as pessoas?

BBBBB – Acho que não. A escola tem uma dimensão de reprodução e,
inclusive, a universalização da escola é uma necessidade da sociedade mo-
derna, já que esta ficou relativizada, sem hierarquias a priori; precisou-se ter
uma instituição social que mantivesse a ordem social na relativização. Nessa
ordem relativizada, a instituição fundamental é a escola universalizada. Ago-
ra, como o processo é histórico e dinâmico, na verdade há um potencial
transformador junto com essa reprodução, pelas próprias contradições do
processo social. A escola nunca é, de forma absoluta, reprodutora ou
transformadora somente. Qualquer experiência escolar que pretenda ser
unicamente transformadora está equivocada, bem como aquela que preten-
da somente ser reprodutora. A questão da conscientização pode se dar na
história, mas quando é dirigida intencionalmente, porque, no processo esco-
lar, os professores podem falar de conscientização, mas estão em um pro-
cesso de trabalho onde não há explícita uma forma de transformar o outro no
eu. Agora, existem escolas que têm essa intenção explícita; por exemplo, as
escolas que têm uma finalidade específica, e os pais colocam os seus filhos
em virtude dessa finalidade específica, como as escolas confessionais e as
escolas militares. Essas escolas têm a preocupação evidente de formar no
sujeito uma consciência específica; no caso, religiosa ou militar, respectiva-
mente. A escola pública laica é reprodutora da ordem social, mas não tem
explícito esse objetivo em seu planejamento. O determinante do sujeito
escolarizado é o desenvolvimento da sua consciência crítica, que não de-
pende somente da escola, mas vai depender também da classe em que
está inserido, do grupo social em que convive, enfim da sua vida concreta.
Ao contrário, as práticas escolares que entram em conflito com a vida con-
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creta do sujeito produzem um confronto entre este e a escola pública laica.
No caso anterior, isso não ocorre.

AAAAA – Acredito que a sociedade pós-moderna terá um outro tipo de esco-
la. Penso até que o declínio da educação no mundo inteiro, educação esco-
lar, já é uma manifestação de uma crise para uma mudança. Agora, a escola
só poderá mudar de forma universal, significando concomitância de rupturas
nas diferentes dimensões da sociedade moderna.

BBBBB – A grande mudança, a mudança mais profunda será na escola,
porque esta escola, criada pela sociedade moderna, nasceu com uma fun-
ção específica, e a forma que ela tomou atendeu a essa especificidade,
vinculada com a forma da organização da sociedade, com o modo de pro-
dução do conhecimento e com o modo de produção dos bens materiais.

A  A  A  A  A  – O que leva à universalização é exatamente a ênfase no
reprodutivismo. Não haverá uma não-razão como superação da razão, uma
desescolarização como superação da escolarização, mas sim uma nova
razão e uma nova escola e não des-razão e des-escolarização, porque a
negação, historicamente, não é superação, ao contrário, negar é manter.
No processo histórico é que se cria a condição necessária para surgir a
superação.

BBBBB – É necessária, mas não suficiente.

AAAAA – Exatamente. Sob o ponto de vista histórico e não sob o ponto de
vista da lógica formal, porque sob esse último ponto de vista, valendo o
princípio do terceiro excluído, o não do não é o sim.

BBBBB – O não do não aplica-se à questão do Leste Europeu e da União
Soviética. A queda do muro significa a vitória do capitalismo, sob o ponto de
vista lógico, porém, não sob o ponto de vista histórico. Sob o ponto de vista
lógico, pode-se mostrar que o falso do falso é verdadeiro. É por essa razão
que muitos teoremas de matemática são demonstrados por um método
denominado demonstração por absurdo. Tem-se uma tese a qual se preten-
de demonstrar a partir das hipóteses, usando as regras de dedução, mas a
demonstração direta da tese é muito complexa. Então supõe-se a não-tese
e mostra-se que a não-tese leva a um absurdo e, conseqüentemente, a
tese é verdadeira. A demonstração por absurdo, que se pratica em mate-
mática, foi colocada em xeque pelos teoremas de Goedel, que eliminam o
princípio do terceiro excluído, porque afirmam que as estruturas matemáti-
cas são contraditórias, o que gerou, inclusive, uma escola logicista denomi-
nada construtivista, para a qual os teoremas demonstrados por absurdo não
valem. Tem que se construir uma demonstração afirmativa. Outros lógicos
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criaram lógicas de sistemas inconsistentes, onde vale a contradição. Agora,
a força da logicidade é tão grande, que se chega a imaginar uma dialética
sob o ponto de vista da lógica formal. A dialética é histórica e ocorre no
processo histórico. Esta é a inversão feita por Marx na crítica a Hegel: a
dialética em Hegel ocorre no pensamento e a dialética em Marx, na história.

A A A A A – Uma questão importante, que talvez seja interessante ressaltar aqui,
é a epistemológica, determinada pela relação sujeito-objeto. Há uma solu-
ção positivista, que pode se considerar uma solução materialista, no sentido
da teoria do reflexo: o objeto se impõe ao sujeito e este simplesmente o
descreve, isto é, as relações a conhecer já estão dadas no objeto. Uma
outra é a solução em que o sujeito constrói o objeto, e, nesse caso, quem
comanda a relação é o sujeito, através de sua atividade, isto é, o pensamen-
to e as idéias elaboram o real. Essas duas concepções têm, em seu substrato,
a logicidade da relação, onde é permanente a razão moderna no sentido
cartesiano, no sentido do discurso sobre o método. Cada uma delas gera
uma concepção de história: a positivista, no sentido de que o historiador
simplesmente tem de narrar os fatos históricos a partir dos documentos após
testados em relação à sua credibilidade. As fontes históricas são documen-
tos oficiais, e a relação do observador com o objeto é praticamente de obser-
vação, de contemplação. Há um viés com a relação contemplativa da ciên-
cia medieval. O objeto é reificado. Como se faz a história? Contando, narran-
do em ordem cronológica, com apoio em documentos oficiais, como uma
ciência rigorosa. A idealista também gera uma concepção de história, que é
aquela contada pelos historiadores, aquela feita pelo sujeito. Diz-que a histó-
ria é sempre contemporânea, porque, basicamente, é a que é contada pelo
historiador, e este está vivendo naquele momento. O historiador projeta o
presente no passado e lê o reflexo da projeção, o que se denomina
presentismo. Também existe um presentismo pragmático, que além de pro-
jetar o presente no passado, projeta o que julga importante no presente
sobre o passado, e o que julga importante é o que é útil e operacional no
sentido do pragmatismo. Por exemplo, Dewey é um presentista pragmático.
O que se quer chamar a atenção é que as duas soluções, sob o ponto de
vista lógico, são as duas possíveis. A relação centra-se no sujeito ou no
objeto.

Evidentemente, há uma terceira alternativa, aquela da interação do su-
jeito com o objeto, indefinida, pois, sob o ponto de vista da lógica, essa
solução é ambígua.

Agora, há o posicionamento do materialismo histórico, que, sob o ponto
de vista lógico, caracteriza-se como uma metalinguagem, uma metateoria
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ou uma metaciência. E, por esse motivo, Marx ganha condições de fazer a
crítica à modernidade. A má compreensão da teoria marxiana deve-se ao
fato de que sua crítica à sociedade moderna é tomada como sendo a sua
teoria. Esta, na verdade, é externa à crítica e é o que a permite.

B B B B B – Como Marx começa?

A A A A A – Marx inicia fazendo a crítica às duas soluções mais relevantes, na
época expressas por Feuerbach e Hegel; como a solução de Marx não é
lógica, e sim histórica, o caminho não é a interação, e sim a superação
histórica. É a historicidade do objeto e do sujeito que torna sem significado a
própria relação. Não há, em Marx, a discussão da relação sujeito-objeto, e
sim a crítica às soluções baseadas na logicidade. Para Marx, é a gênese da
relação, através da historicidade, que assegura a unidade. Não se trata de
uma combinação, porque o objeto está no sujeito pela concepção de que
este é sociedade e o sujeito está no objeto, exatamente pela subjetivação do
objeto.

BBBBB – O enfoque lógico gera a fragmentação, e o enfoque histórico resga-
ta o todo. É isso?

A A A A A – Exatamente. O todo liga-se com a gênese, com uma ordem de
origem e não com uma ordem da razão lógica. A forma de superar a frag-
mentação é mudar o modo de produção do conhecimento, o que significa
mudar o modo de produção dos bens materiais e, também, significa mudar
a forma de organização da sociedade. Uma mudança no modo de produção
do conhecimento não se consolida se essas outras dimensões permanecem
imutáveis. Nesse sentido é que a superação em Marx é universal, pois, para
ocorrer, necessita abranger o todo. O universal, então, não pode se confun-
dir com o internacional.

BBBBB – De fato, repare que a revolução galileana foi a primeira, mas ante-
cedida por uma expansão material da Europa, do sistema feudal. Na verda-
de foi uma necessidade gerada pela expansão, necessidade esta que mu-
dou o modo de produção do conhecimento. A expansão dá condições de
superação do medievo, porque firma-se na lógica da história e não na lógica
da razão.

AAAAA – Vê-se que hoje há também uma expansão mais célere do que a
anterior, e o seu caráter fundamental são os limites do planeta Terra e do
homem.

B B B B B – O livro de Bohm dá a seguinte impressão, usando-se uma analogia:
um sujeito chega para se consultar e o médico faz um excelente diagnóstico,
elabora uma receita com ingredientes cujos elementos são criativos em rela-
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ção ao diagnóstico. Se entrega a receita ao farmacêutico, pelo grau de
criatividade, a receita desanda, e o sujeito, ao tomar os remédios, morre ou
continua doente. Se, no caso da receita, é a criatividade dos elementos da
mesma a responsável pelas dificuldades do farmacêutico em aviar a receita,
no caso de Bohm, é a logicidade do seu diagnóstico e da sua receita que vai
ser responsável pela fragilidade histórica de sua proposta.

A A A A A – Gostaria de retomar a discussão em relação a Bohm, Feyerabend
e Kuhn, que consiste na questão do paradigma em Kuhn e na concepção
das estruturas tácitas em Bohm.

BBBBB – O jogo fundamental aqui, em relação a Kuhn, é que este imagina
que a atividade científica ocorre primeiro num período que ele chama de pré-
paradigmático, período este onde há conflitos entre grupos, até que se che-
gue a um processo de consenso, quando nasce o paradigma. E, a partir
deste, a comunidade científica sabe quais são os problemas relevantes, co-
meça a trabalhar neles e esse período é pleno de atividade normal, que
ocorre como uma solução de quebra-cabeça. O paradigma propõe uma
série de quebra-cabeças, pois sabe-se a figura a ser formada, tem-se os
elementos dessa figura e vamos manipulá-los para formá-la. Esse é o perío-
do da ciência normal, e entre a fase pré-paradigmática e a paradigmática,
há uma ruptura, porque, antes, a comunidade estava em conflito e, a partir
do paradigma, passa-se a formar consenso. Mesmo sendo histórica, a aná-
lise de Kuhn tem uma dimensão estruturalista. Daí a dificuldade de caracte-
rização da passagem nos pontos de ruptura. Essa passagem é enfrentada
por Kuhn atribuindo dinâmicas acidentais, conjunturais, as quais sugerem o
questionamento do paradigma. Isso é pouco aceitável, porque, na verdade,
todo trabalho que enfatiza o aspecto estrutural dá conta plenamente do que
se faz no corte sincrônico, mas tem dificuldade nas mudanças. Nestas, reto-
ma a história, através do parâmetro temporal, de forma “ad hoc”.

AAAAA – Falou-se que o paradigma surge em um determinado momento, e
que, posteriormente, vem a crise do paradigma. Não seria porque, mesmo
quando há consenso, esse é relativo? Talvez, na hora do consenso, alguma
coisa fique fora e se mantenha durante o período da ciência normal de forma
periférica e que, em um dado momento, emerja novamente na história.

BBBBB – Na verdade, mesmo depois de uma ruptura de um paradigma, esta
não é absoluta. Sob o ponto de vista histórico, a afirmação é correta, porque
certas relações permanecem invariantes na mudança e é o que Bohm cha-
ma de infra-estrutura tácita. Há exemplos históricos, como a questão do
espaço na revolução galileana, que permanece absoluto como era na ciên-
cia medieval.
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A A A A A – Bohm coloca exatamente isso, só que no nível do subconsciente, e
nisso é comum com a concepção da resistência da comunidade científica
em Kuhn. Este vê como resistência de mudança ao paradigma compartilha-
do, pois, no período normal, a atividade científica constitui-se em atacar pro-
blemas para os quais já se sabe a solução. Não é um caminhar ao desco-
nhecido, e sim ao conhecido, e o trabalho consiste em determinar as regras
para se explicitar a solução e, por isso, é uma solução de quebra-cabeça. A
ciência se torna dogmática, bem como a sua comunidade. A crítica de Bohm
é exatamente que essa passagem não é absoluta, pois existe uma série de
coisas que estão compartilhadas de forma ambígua e que, ao longo do pro-
cesso, vão gerando pequenas rupturas. No fundo, Bohm diz que existe sem-
pre, em algum grau, um conflito entre paradigmas que tenham ligeiras dife-
renças, ou, às vezes, profundas diferenças, porém não percebidas pela co-
munidade.

B B B B B – Nesse ponto, Bohm aproxima-se de Feyerabend, porque este, em
sua análise, principalmente da revolução galileana, defende a pluralidade de
teorias. Feyerabend diz, fundamentalmente, que paradigma e ruptura são
construtos teóricos, porque a ciência se move por um conflito permanente
de paradigmas, e, portanto, não há as fases propostas por Kuhn. Há uma
diferença em extensão, pois existem determinados momentos em que uma
teoria é mais extensamente compartilhada pela comunidade científica e exis-
tem outros momentos em que as teorias compartilhadas são menos exten-
sas em relação à comunidade, mas que a ciência não avança, pela verifica-
ção ou pela falseação como pensa Popper. E, assim, deve-se abandonar a
separação dos contextos da descoberta e da justificativa. Praticamente, para
Feyerabend, o processo de continuidade se traduz em um processo de con-
flito que produz descontinuidade permanente dentro da continuidade. É mais
radical do que Bohm, pois este aceita a análise de Kuhn fazendo-se peque-
nas correções. Para Bohm, não há uma ruptura absoluta, e sim relativa, que
vai sendo trabalhada no período que Kuhn chama de ciência normal.

Agora, Feyerabend vai ao radicalismo de colocar que não há uma dife-
rença essencial entre os limites da ciência e da não-ciência na atividade
humana. Este limite não é bem definido. Inclusive, na obra de Galileu, que
Feyerabend analisa em profundidade, estão presentes concepções que são
não-ciência moderna e outras que são o embrião da ciência moderna.

Em síntese, metáforas têm a propriedade de associar elementos inco-
mensuráveis.
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Humanismo e História

Felippe Perret Serpa

AAAAA – A questão da história como ciência fundamental deve ser compre-
endida no sentido que todos os objetos cognoscíveis e todos os sujeitos
cognoscentes estão imersos no “mar da história”. O fundante é a diferença,
e a dinâmica do processo é dada pelo movimento das relações.

 B B B B B – O fundamental são as relações de produção, diz Marx; é a partir
daí que se insere o homem nesse processo. Marx, em sua abordagem críti-
ca, afirma que na Alemanha fazem o contrário, ou seja, partem de categori-
as idealistas, e a partir daí, começam realmente a escrever a história, e que
isso deturpa a análise, porque não levam em consideração a própria condi-
ção de vida e a natureza.

 A A A A A – Ao mesmo tempo, pode-se cair num determinismo, ao se dar um
peso tão grande a essa questão econômica. O importante é trabalhar com o
movimento das relações, onde há a contradição; na produção filosófica, re-
ligiosa, artística, teremos que olhá-las como conseqüência da base material?
E como se faz realmente esse jogo?

 B B B B B – Como falar nesse homem concreto e real, a partir da realidade em
que está vivendo, originário de determinada classe social, dentro de determi-
nado tipo de sociedade?

 A A A A A – O artigo do Manacorda desenvolve o olhar não no que denomina-
mos “O Economicismo de Marx”, e sim no “Humanismo de Marx”, o
humanismo contemporâneo. Quando se fala em humanismo, estamos, na
verdade, reportando-nos ao humanismo da sociedade moderna, que é aquele
onde existe a dominância do processo de produção-consumo. O homem
produtivo, o homem consumista, esse é o homem da modernidade. É o
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homem que manipula a natureza, manipula em nível, inclusive, intelectual; a
produção do conhecimento se faz através da manipulação do objeto e do
contexto, para obter as relações. Existem dois momentos históricos em rela-
ção ao conhecimento moderno: no século XVII, na área das ciências físicas,
com Galileu; no século XIX, na área das ciências sociais com Marx, na área
das ciências biológicas com Darwin e na área das ciências do homem com
Freud. A mutação dos critérios de produção do conhecimento, no momento
histórico de Galileu, está inserida no todo das transformações societárias, e,
inclusive, seus critérios contêm esse todo. No século XIX, a elaboração dos
critérios, nas novas áreas do conhecimento, enriquece-se em relação ao
critério galileano, mas são feitos dentro de um mesmo processo societário e
de sua afirmação.

 B B B B B – Quais seriam esses critérios?

 A A A A A – Qual é a transformação? O processo histórico, sob o ponto de vista
do homem concreto e das questões concretas, tem uma escala de tempo
que não é a escala da vida humana, mas também não é a escala geológica.
No processo histórico de mutação do todo da sociedade, só se pode fazer
certas marcações mais relevantes, mais indicativas, a posteriori, e não du-
rante o processo. Por exemplo, a transformação da sociedade medieval para
a sociedade moderna inicia-se no século XV. Do século XV em diante, todos
os esforços foram no sentido da expansão da Europa, esforços esses que
significaram a expansão da sociedade medieval. E, nessa expansão, a Igreja
precisava, sob o ponto de vista teológico, difundir a fé cristã, o Cristianismo.
Sob o ponto de vista econômico e político, o medievo se expande no sentido
de encontrar novos bens materiais, novos processos de exploração material,
porque o feudo, naquele momento, já estava se exaurindo e emergia a cria-
ção do Estado-Nação. Os Estados mais avançados, naquele período, eram
Espanha e Portugal, que detinham a tecnologia de ponta do sistema, princi-
palmente Portugal, devido à Escola de Sagres, um grande centro de produ-
ção de conhecimento. Começa no século XV, e, na verdade, vai se comple-
tar, sob o ponto de vista econômico e político, com a Revolução Francesa,
no século XVIII e a Revolução Industrial, no século XIX. Dentro desse período,
ocorrem eventos que se completam. Na área da produção do conhecimen-
to também o processo se caracterizou pelo expansionismo do conhecimen-
to medieval, que continha a negação desse conhecimento. O expansionismo
da Igreja, iniciado no século XV, já continha também a negação daquela
sociedade, porque, evidentemente, ao se expandir o Cristianismo, tornaram-
se importantes novos processos, que, até então, não apresentavam nenhu-
ma relevância. Conseqüentemente, trouxe à luz uma nova estrutura de po-
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der, novos segmentos, que detinham a produção material e o conhecimento
sobre a navegação, e que passaram a ter mais influência no processo social.
Ora, “navegar é preciso, viver não é preciso”. Há um movimento
superestrutural, que é a expansão do Cristianismo. E, ao mesmo tempo, um
movimento da estrutura, definida pela posse material de terras e de bens.
São processos concomitantes e não separados. É o que se chama do todo
da sociedade, os movimentos estão dentro dessa totalidade.

 B B B B B – Agora, quanto à produção do conhecimento de Galileu, o mais
importante foram os critérios dessa produção. Esses critérios são a manifes-
tação também de totalidade. Os critérios abandonam a essência (que signi-
ficava hierarquia, absolutismo, etc.), e privilegiam o relativismo, as relações, o
que expressava um conflito com o conhecimento medieval e com o todo
societário. Considerando os ciclos históricos, quando se tem um declínio de
uma sociedade, em seu interior surge um processo de afirmação de uma
nova sociedade. E é exatamente no encontro do declínio com a afirmação
que vai se dar a ruptura. Localiza-se num tempo histórico distinto do tempo
físico. Por exemplo, se quisermos privilegiar a ruptura política, que foi a vitória
da burguesia, tem-se de considerar a Revolução Francesa, já no século
XVIII; se privilegiarmos a produção do conhecimento, estaríamos no século
XVII, o período galileano. Galileu, no seu processo de mudança de critérios
da produção do conhecimento, tem uma correspondência clara com as
relações de produção no processo de produção de bens materiais, apesar
de estar ao nível de superestrutura. Os critérios que Galileu estabelece, e
que não são enfatizados, são exatamente critérios onde a essência não é
importante, mas sim as relações. Conhecer algum objeto significa ter clara-
mente uma síntese das relações dele com o todo, pelo menos com o con-
texto; e isso só pode ser feito submetendo o empírico à razão.

 A A A A A – Em Marx, a essência surge no sentido da dimensão histórica das
relações, o que significa obter uma síntese das relações. A concepção de
Marx de que o homem é um conjunto das relações sociais, ou da totalidade
das relações, histórica e concretamente determinadas, é significativa, e traz
o critério galileano para as ciências sociais.

 B B B B B – Agora, voltando a Galileu e aos critérios. É menos importante a
produção de Galileu, como é menos importante a produção de Darwin, de
Marx e de Freud, em relação aos novos critérios de produção que eles tra-
zem para as áreas do conhecimento de cada um. No caso galileano, vive-se
num momento de mutação do todo societário. Assim, o estabelecimento
dessa mudança qualitativa de critérios é fundamental, e, como conseqüên-
cia, surge a importância das estruturas matemáticas no conhecimento da
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natureza. A matemática é essencialmente a ciência das relações. Na verda-
de, isso não é um critério, é uma conseqüência. A outra conseqüência é que
a produção de conhecimento, a partir desse critério, exige que a relação
sujeito-objeto seja uma relação manipulativa; submete-se o empírico à ra-
zão, e, portanto, necessitamos manipular o empírico. É um novo humanismo.

 A A A A A – No interior desse critério, numa análise mais cuidadosa, verifica-se
a manifestação tanto da totalidade daquele momento histórico, como da
perspectiva histórica da construção dessa sociedade. Quer dizer, saindo da
hierarquia, surge o relativismo, da relação contemplativa do critério da es-
sência, passa-se para um critério manipulativo, onde já há a fragmentação;
a gênese do processo contém o que vai ocorrer no todo: a fragmentação do
conhecimento e a divisão do trabalho. Esta está contida no próprio critério de
produção do conhecimento. No processo histórico, sob o ponto de vista
dialético, verifica-se que a qualidade do processo, o seu caráter, já estava
subjacente; a afirmação histórica dessa sociedade só veio explicitar, com
mais clareza, aquilo que já estava implícito na sua gênese.

 B B B B B – A crítica que se pode fazer a Paul Feyerabend é que, no seu ponto
de vista, não há diferença fundamental entre a produção de Galileu e seu
modo de produção. Essa diferenciação é a questão básica.

 A A A A A – Depois, tem-se de diferenciar claramente a produção de Darwin,
no século XIX, ao trazer esse critério galileano para a área das ciências bioló-
gicas e enriquecê-lo. Note-se que essa transposição de critério às ciências
biológicas já é decorrência de uma totalidade histórica: o expansionismo foi
um sucesso, a mudança das relações de produção, nesse movimento, co-
meçou a acontecer com a Revolução Industrial, a estrutura de poder
sedimentou-se com a vitória da burguesia, e os critérios de Galileu só conse-
guiram chegar às outras áreas do conhecimento no século XIX, em pleno
imperialismo e em pleno ápice da hegemonia da sociedade moderna. Não é
coincidência que só cheguem nesse período e concomitantemente nas dife-
rentes áreas do conhecimento.

 B B B B B – Os papeis de Darwin nas ciências biológicas, de Marx nas ciências
sociais e de Freud nas ciências do homem formam uma tríade fundamental da
ciência moderna. A produção de Freud baseia-se em um critério inventado
(relação inconsciente-consciente), que permitiu o desenvolvimento do seu tra-
balho. Todo o processo seqüencial, dentro dessa área do conhecimento, é
demarcado pelos que são freudianos e pelos que não são freudianos; mas,
independentemente de ser freudiano ou não, todos que passaram a trabalhar
nessa área baseiam-se no modo de produção freudiano, apesar de não usa-
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rem os resultados da produção freudiana. Como também todos aqueles que
queiram trabalhar na área das ciências sociais, têm de usar o modo de produ-
ção de Marx, sem necessariamente usar os resultados da sua produção.

 A A A A A – Agora, como os critérios são enriquecidos? No caso dos biólogos,
que podem concordar ou não com a produção de Darwin, os seus critérios
estão presentes sempre na produção científica da biologia. Quais são os
critérios? É o critério relacional de Galileu, enriquecido por Darwin; esse enri-
quecimento dos critérios é a dinâmica das transformações das relações, de
origem não espaço-temporal, ou seja, o evolucionismo.

 B B B B B – No caso galileano, as transformações são espaço-temporais, e
assim o movimento das relações é puramente uma mudança de posição –
isso é o que significa o determinismo mecanicista: só as engrenagens mu-
dam de posições relativas, e há um movimento nesse processo, porém um
movimento mecânico. Acreditava-se que isso inclusive ocorria em todos os
níveis, tanto em nível da ciência, como em nível da filosofia.

 A A A A A – No caso de Darwin, nas ciências da vida, as relações entre os
organismos vivos e o meio ambiente, e o movimento dessas relações não
são um processo mecânico, e sim um processo que procura sempre o equi-
líbrio, e que nunca o alcança; é um processo do devir tal que as relações
estão em perpétua transformação, no sentido da procura do equilíbrio, que
não é conseguido e que dá origem ao chamado evolucionismo. Existe, en-
tão, essa idéia do processo de produção de Darwin dentro do evolucionismo;
ele a enriquece, enriquece os critérios de produção e contraria a exclusivida-
de do movimento espaço-temporal, o que havia se afirmado em termos das
ciências físicas.

 B B B B B – Das áreas da ciência, que, por contingência histórica, se iniciou
com a Física, onde surge a transformação dos critérios de produção, é na
Física que os critérios apresentam-se mais pobres. Em termos dos critérios
de produção das ciências biológicas, os critérios foram enriquecidos.

 A A A A A – Marx queria, para a posteridade, ser identificado como o homem
que transformou os critérios de produção do conhecimento das ciências
sociais, independentemente do produto do seu trabalho. E o que ele fez?
Considerou exatamente a concepção de Darwin, as relações do homem, e
introduziu um traço mais rico ainda: o devir, que não se dá no tempo físico, e
sim no tempo histórico. Então, as relações sociais têm um enriquecimento
pelos próprios critérios de produção. A grande mudança do critério de produ-
ção, por exemplo, realizada por Freud, foi a maneira como introduziu as rela-
ções na análise da consciência, com a invenção do inconsciente em relação
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dinâmica com o consciente. Há uma semelhança muito grande nos critérios
de produção das ciências sociais e das ciências do homem, pós-Marx e pós-
Freud, pois há uma identidade, a nível de critérios, entre Marx e Freud. Pode
não haver essa identidade em termos do produto do conhecimento desenvol-
vido pelas dois pensadores, e sim, em termos dos critérios da produção do
conhecimento. No caso de Freud a invenção do inconsciente possibilitou sair
da essência para a relação. Há um processo também de devir, em Freud, pois
as regras das relações são buscadas na história do processo. E nesse proces-
so, Freud privilegiou o aspecto das estruturas mais ligadas ao indivíduo. E mais,
nas análises de sonhos, o homem emerge como um produto social, isto é,
com uma dimensão conceitual, segundo o critério de Marx. É fundamental a
introdução do devir dessas relações, que produz as mutações, as transforma-
ções; que se dão no tempo histórico. Então, não são lineares, o que significa
que o homem não é o ápice da evolução. Há um processo não linear, pela não
linearidade do tempo histórico, que é definido pela totalidade das relações num
determinado momento físico.

 B B B B B – A história passa a ser uma ciência fundamental por tudo isso. A
história é uma ciência fundamental pelos critérios trazidos, construídos histo-
ricamente, no processo societário. Em Marx, a história passa a ser uma
ciência fundamental, porque passa a ser um critério do processo de produ-
ção do conhecimento. A dificuldade fundamental é que se parte do princípio
de que o homem faz a história, e aí a história fica externa ao homem; em
Marx, o homem está na história e faz história.

 A A A A A – E isso é muito freudiano. É uma invenção freudiana a dinâmica do
jogo interno-externo. Claro que o homem faz história, mas o homem tam-
bém está imerso na história. A história, como ciência fundamental, surge
depois da mudança de critérios de Marx. Marx estabeleceu os critérios de
produção, na nossa civilização, a partir de critérios de produção de conheci-
mentos elaborados historicamente, desde a mutação da revolução galileana,
já no século XIX, com Darwin e com Freud em áreas distintas. É o que
estabelece uma síntese do que o homem é, e do que o homem é na nossa
sociedade. É o ápice do humanismo. O humanismo é isso: dizer o que é o
homem. O humanismo, na civilização medieval, era o homem contemplativo,
o homem preocupado com a essência, o homem preocupado com a hierar-
quia, o homem preocupado com a manutenção de estratificação social e o
homem que negava o relativismo. Então, basicamente, cada homem é
construído num processo histórico, concreto, e os homens são diferentes,
para cada processo. A dinâmica do devir constrói e des-constrói o homem
permanentemente.
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 B –  B –  B –  B –  B – O conceito de essência de Marx significa a subjetivação do concre-
to e a objetivação do sujeito, isto é, essa essência é completamente diferen-
te da essência da ciência medieval. A essência da ciência medieval pré-
existia nos objetos, não era construida, e, a partir de categorias de pensa-
mento e de observações do empírico, poder-se-ia explicitar essa essência, o
que mostra que o homem medieval era diferente do homem moderno.

 A A A A A – Não há um homem abstrato. A construção histórica, que leva a
essa idéia do homem abstrato é exatamente aquela de que a história é feita
pelo homem, mas está fora do homem. Agora, uma grande contribuição que
permitiu Marx avançar foi introduzir o tempo histórico nos critérios de produ-
ção do conhecimento, diferente do tempo físico.

 B B B B B – Engels no trabalho “Dialética da Natureza”, é um exemplo caracte-
rístico. Em termos de produção científica, sua obra contém vários equívocos,
alguns equívocos pelo fato de que, naquele momento, não havia um certo
conhecimento sobre alguns pontos; depois, com um maior conhecimento,
se vê que há equívocos, em termos de produto, e outros equívocos, sob o
ponto de vista do conteúdo. Mas o que é importante, na obra “Dialética da
Natureza” não é o produto, e sim o fato de Engels ter mostrado que homem
e natureza têm uma história. A dialética desse concreto, que é histórica,
permitiu a Marx imaginar que, além do aspecto do devir do critério darwinista,
do devir das relações sociais, isso não se daria no tempo físico, mas sim no
tempo histórico, porque homem e natureza formam uma unidade. Então, só
é possível separá-los e contar o tempo, porque o tempo físico é externo.

Como distinguir? Se o homem é história, então toda história de qualquer
homem é uma história importante, é uma história significativa, que pode ser
privilegiada?

 A A A A A – Este homem que se fala é o homem do humanismo marxiano, é o
humanismo de Marx, é o homem totalidade das relações sociais.

 B B B B B – E o homem indivíduo?

 A A A A A – A consciência é uma consciência determinada pela totalidade das
relações sociais. O processo de produção, a produção de Marx, a partir da
introdução do critério do tempo histórico, junto com os outros critérios das
outras áreas, considera o homem determinado historicamente. Os marxistas
acabam reduzindo tudo isso a um economicismo estreito, a uma estrutura
muito pobre, em termos de luta de classes ou de problemas infra-estruturais,
o que continua sendo um economicismo; na verdade, na medida em que
Marx aplica esse processo naquilo em que está imerso, que é a civilização
industrial, é claro que tem de privilegiar as estruturas, o processo de produ-
ção, enfim, o problema da produção de bens materiais.
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 B B B B B – A produção de Marx privilegia as estruturas que se constituem
exatamente dos processos da produção de bens materiais. O que ele acres-
centa aos critérios da produção é o movimento do todo, o devir.

 A A A A A – A questão do critério e da produção do conhecimento são coisas
distintas, e o importante é a utilização de determinados critérios, embora se
discorde da produção. Mas não se pode, por exemplo, na medida que se
utiliza critérios que estão presentes em Marx, questionar a sua produção?

 B B B B B – Após Galileu, ninguém conseguiu fazer ciências físicas sem usar os
critérios estabelecidos por Galileu. Porque aquilo que identificou a nova soci-
edade, e que nos identifica, são esses critérios.

 A A A A A – Então, significa que o critério é o ponto fundamental.

 B B B B B – Uma sociologia científica, identificável como científica, tem de usar
os critérios estabelecidos por Marx. No entanto, os processos de produção
de bens materiais, historicamente, vêm se transformando, mas os critérios
não se modificaram, e o critério mais essencial de todos eles, tanto na pro-
dução de bens materiais, como na produção de conhecimento, mais funda-
mental, é a relação do homem com a natureza e com os outros homens,
que tem caráter manipulativo. É o critério que está subjacente a todos os
critérios; porque o nosso processo societário está claramente num processo
limite, porque há uma finitude da vida no planeta e do próprio planeta, onde
a relação de manipulação do homem com a natureza e com os outros ho-
mens tem se mostrado em um nível crítico, em que essa manipulação torna-
se cada vez mais delicada, em termos da própria sobrevivência da espécie.
Essa é a questão fundamental da modernidade.

 A A A A A – Nesse caso, está se privilegiando a relação do homem com a
natureza, e mostrando que há um distanciamento, mas não se está privilegi-
ando a relação do homem com o outro homem.

 B B B B B – Na verdade, quando se fala o homem e a natureza, também refe-
re-se ao homem e outro homem, na medida que esses critérios, historica-
mente já firmados, geram toda essa produção, tanto de bens materiais,
como de conhecimento. Interessante que, como o critério fundamental é
relacional, na medida que esse critério gera todo um processo produtivo, na
medida que se firma historicamente, se afasta cada vez mais da natureza.
Porque exatamente o critério fundamental é relacional.

 A A A A A – Há um exemplo do caso das ciências biológicas. Na mesma época
de Darwin, um monge chamado Mendel elaborou um trabalho com ervilhas,
que, na verdade, já é um processo de produção dentro dos critérios que
estavam sendo estabelecidos por Darwin. Esse trabalho foi, inclusive, apre-
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sentado para a comunidade científica, foi ouvido, e até publicado, mas a
comunidade dos naturalistas não deu a mínima importância, porque não
tinha nenhum significado, naquele momento histórico, a produção de Mendel.
Isso porque os critérios que estavam, naquele momento, sendo estabeleci-
dos por Darwin, e que seriam lentamente disseminados por três ou quatro
décadas na comunidade dos naturalistas na Europa, só ganhou significado
na medida que a comunidade dos naturalistas passou a produzir segundo
aqueles critérios. Então, diz-se que Mendel é resgatado; na verdade, o tra-
balho de Mendel só ganhou significado com os novos critérios aceitos na
comunidade dos naturalistas, no início desse século. Então, origina-se toda a
genética. No início da produção da genética, o mais fundamental, constante
do trabalho de Mendel, são os cruzamentos. Na medida que o processo do
conhecimento, na área da genética, avança, o paradigma vai mudando para
outro paradigma, e surge o paradigma celular. Na medida em que isso avan-
ça, ao nível molecular, os cruzamentos, que Mendel definia, no século XIX,
transformam-se na produção de hoje, que é essencialmente a de decifrar
códigos. Então, decifrar códigos é uma atividade da comunidade dos
geneticistas, muito mais ligada à comunicação, à leitura de hieroglifos do que
a de efetuar cruzamentos. O afastamento da natureza, à medida que o
processo se desenvolve, o distanciamento da sua origem, dessa relação do
homem com a natureza, é muito grande, e é esse processo todo, do
distanciamento, que ocorre também na produção de bens materiais.

 B B B B B – De fato, a produção de bens materiais, no início do processo, era
uma produção ligada ao homem, e, no fundo, mediada por algumas máqui-
nas. Na verdade, quando começou a ser mediada por máquinas, houve con-
flitos, porque a mediação já afastava o homem do processo de produção. À
medida que esse processo de produção vai sendo mediado cada vez mais por
coisas mais afastadas do processo original, as formas do capitalismo, cada vez
mais, vão se tornando mais elaboradas e mais complexas. Hoje, não há como
pensar que se espere uma revolução social, na medida que as relações de
produção esgotem a exploração de todas as forças produtivas. E isso é colo-
cado na concepção de Marx, mas a sociedade de Marx pode ser a sociedade
planetária. O aumento das diferenças, o acúmulo do capital e a miséria estão
presentes hoje, não dentro de uma sociedade, mas na totalidade das rela-
ções. Hoje, as sociedades desenvolvidas conseguiram transferir essa explora-
ção, não esgotando as relações de produção e transferindo a contradição
principal, através da exploração das sociedades não desenvolvidas.

 A A A A A – Com isso, está se negando o processo, porque está se perdendo
o conceito de nação, como se perdeu o conceito de feudo e se criou o
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conceito de Estado, naquele processo de mutação. Está se perdendo o
conceito de nação. Hoje, dada a existência de sociedades como a sueca e
a alemã, conclui-se que Marx falhou, porque não houve a revolução social, e
o capitalismo se manteve naquelas sociedades. Isto ocorre, porque as rela-
ções entre sociedades conseguiram transferir a exploração das forças pro-
dutivas daquelas sociedades para outras. Então, o operário sueco trabalha
trinta horas por semana e tem um salário bom e uma vida praticamente
muito semelhante ao burguês, à classe dominante, à burguesia, porque, na
América Latina, porque, na África, estão sendo exploradas as forças produ-
tivas.

 B B B B B – Assim, voltando a Manacorda, o industrialismo na superestrutura,
nesse movimento, porque exatamente é através das superestruturas que se
faz a transferência de uma sociedade para outra, a fim de evitar a exaustão
das relações de produção com dadas forças produtivas, impedindo a revolu-
ção em uma sociedade desenvolvida; transfere-se, através de superestrutu-
ras e de organizações multinacionais, para as relações entre nações desen-
volvidas e não desenvolvidas.

 A A A A A – Todas as interpretações marxistas privilegiam as relações de pro-
dução, a luta de classes. Inclusive, os não-marxistas criticam exatamente
essa abordagem por não ser humanista.

 B B B B B – Na verdade, precisamos buscar prescrições para uma história
descontínua, apostar na diferença, apostar na busca da heteronomia. E isso
é, de alguma maneira, uma resposta frente a essa aparente destruição ou
dissolução dos campos da fé, dos campos do imaginário. Então, a idéia é
tentar situar o questionamento da ciência, a fim de criar outras alternativas.

 A A A A A – Concordamos que estamos com uma pluralidade de manifesta-
ções da própria crise. Uma delas é a idéia de avaliar e incluir, por exemplo, o
processo histórico, não como uma história da ciência, como narrativa, mas o
processo histórico como totalidade, para se fazer uma avaliação. Então, é
importante, na análise da produção do conhecimento científico, a dimensão
do tempo histórico.

 B B B B B – Creio que o processo histórico da afirmação desses critérios é o
caminho. A produção de bens materiais se afirma historicamente nas gran-
des estruturas de produção que chegam a um nível hoje que tem como
conflito fundamental o contexto do Estado. Veja, agora, o esforço que a
Europa Ocidental está fazendo para se transformar, em termos de produção
material, e, ao mesmo tempo, coloca em xeque o conceito de Estado-Na-
ção. Há um conflito e há oposições sérias dentro da Europa, em face da
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identidade do Estado-Nação. O processo histórico da sociedade moderna
tem sua raiz na criação do conceito de Estado-Nação. Na medida que o
processo da União Europeia cresce, entra em conflito com esse conceito, é
um indicador de ruptura.

 A A A A A – Até que ponto a produção do conhecimento que vem sendo
institucionalizada responde ou não, ao questionamento, à inquietação do
homem?

 B B B B B – Fundamentalmente, estamos já num momento do questionamento
dos critérios, mas esses critérios continuam presentes historicamente ainda,
e o processo de produção do conhecimento é determinado por esses crité-
rios. Agora, estamos num momento histórico de início de questionamento
dos critérios, dos próprios critérios. O aspecto da institucionalização, que é a
afirmação histórica dos critérios e o próprio processo de produção, que se dá
através da própria estrutura institucional e das superestruturas, acontecem
simultaneamente. São exatamente os limites do planeta que colocam em
xeque a própria sobrevivência humana e, inclusive, põem em xeque o as-
pecto do critério fundamental, que é o critério manipulativo, que está presen-
te no processo de produção. Então, na verdade, esse critério está em xe-
que, porque o planeta é limitado, é finito, e vivemos dentro desse espaço
finito, como se fosse uma bolha. O homem está dentro da bolha, então, o
homem não pode destruir a bolha, o que acarreta um certo limite da manipu-
lação. Isso sob o aspecto histórico em termos de produção de bens materi-
ais. Neste contexto, emerge um movimento concreto de ambientalistas, de
ecologistas, das mulheres e todos esses movimentos, em geral, aparecem
com força no núcleo do próprio processo, porque aparecem com força na
Europa. Vê-se claramente que a institucionalização, a afirmação histórica
desse processo, tem uma capacidade de metabolizar, ou, usando um termo
bem sertanejo, de “mascar” essa crise, “mascar”, vai “mascando” e vai
reduzindo aquilo ao próprio processo, à própria produção, tanto de bens
materiais, como de conhecimento nas estruturas institucionais. Mas só que,
ao fazer isso, também está aprofundando em seu seio os limites do planeta
e do homem. Por exemplo, quando há ênfase no aspecto sistêmico da pro-
dução, com trabalho interdisciplinar no interior da instituição, constitui-se em
uma forma de metabolizar o aspecto da fragmentação. Mas, ao metabolizar
institucionalmente está se criando o conflito com o próprio critério que gerou
esse processo de produção.

 A A A A A – Há uma forma de pensar que diz o seguinte: se conheço bem as
partes, e se essas partes se articulam organicamente, então conheço o
todo. Na verdade, a crise, que concorreu para isso e que obrigou a
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metabolização, a “mascar”, de forma institucional, e a se apropriar disso de
outra maneira diz diferente: diz que o todo do processo se manifesta em
cada parte. Assim, nos critérios da produção da ciência, é impossível, ao
produzir determinado conhecimento, saber a relação com o todo, pelos pró-
prios critérios do processo desse conhecimento, e pelos próprios critérios de
afirmação histórica dos processos de produção dos bens materiais, de acu-
mulação do capital. Então, é impossível fazer previsões. Quando surge a
questão do todo sobre a produção daquele conhecimento, surge como um
dado concreto, historicamente concreto, e o que acontece, então, é a ne-
cessidade de metabolizar institucionalmente, fortalecendo o processo da pro-
dução, os critérios, mas, na verdade, também os fragilizando.
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Tempo e História

Felippe Perret Serpa

AAAAA – Considerando a frase de Marx, a história é a ciência fundamental,
ou mais radicalmente, é a única ciência, pode-se fazer uma crítica a Schaff.
Assim, a história deve ser vista como a base dinâmica e evolutiva da totalida-
de das relações referenciada pelo devir, no seguinte sentido: o devir consti-
tui-se no todo das relações em movimento, onde as estruturas parciais de
relações estão imersas (estruturas parciais de relações são as que você
privilegia no seu estudo). Então, as relações parciais têm um movimento que
não é separável do todo; suponha que as relações parciais estivessem fora
do todo, então teríamos um tipo de movimento; se colocamos essas rela-
ções dentro do todo, o movimento delas é diferente, porque estarão imersas
no movimento do todo. Então, não há como separar o movimento devido só
ao movimento das relações que você privilegiou com o movimento dessas
relações devido à totalidade.

 B B B B B – Quando se estuda o movimento dessas relações, está se estudan-
do esse movimento fora da totalidade, e, assim, está se congelando e estu-
dando um movimento que é aparência, não é essência, pois esta estará no
movimento dessa relações, no interior do movimento da totalidade. Então,
uma estrutura de teoria da história deve dar conta da estrutura desse espa-
ço-tempo-histórico, onde as relações parciais estão inseridas; a história des-
sas relações denominamos história de ... a história de reticências, a história
de alguma coisa. Essa alguma coisa exatamente vai ser definida pelas rela-
ções que se privilegiam (por exemplo, a história do período tal, ou políticas
públicas do período tal na Bahia); então, ao privilegiar determinadas relações,
uma estrutura parcial de relações, deve-se estudar o movimento dessas
relações no espaço-tempo-histórico, isto é, na totalidade do movimento das
relações, sem separar umas das outras.
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 A A A A A – Então, podemos colocar uma concepção para uma análise do
espaço-tempo-histórico através de uma estrutura que poderá viabilizá-la. O
que é o espaço-tempo-histórico? É a totalidade possível das relações, isto é,
é um espaço de relações, onde tempo e espaço não estão separados.

 B B B B B – Você coloca a idéia de possível porque há um certo limite?

 A A A A A – Possível é no sentido do pensado, é o concreto pensado. Então,
você estudou o movimento de estruturas parciais de relações dentro de uma
totalidade, que é pensada por você. Obviamente, há todo um condiciona-
mento de classe, de grupo, ideológico, etc. Mas, quando estou falando na
totalidade possível, é como expressão desses condicionamentos (o próprio
espaço-tempo-histórico), que são objetivos. É um sujeito coletivo, que define
determinada classe, determinada época, etc.; assim, a totalidade possível
está nesse sentido. Isso no concreto, mas, idealmente, o espaço-tempo-
histórico é constituído pela totalidade das relações.

 B B B B B – E a idéia de infinidade?

 A A A A A – Não é uma questão de infinidade. O importante é a referência do
devir, uma referência absoluta e única. A essência constitui o movimento do
todo; evidentemente que a totalidade pensada tem um movimento, e que,
no caso concreto, considerando todos os condicionamentos objetivos, já é a
totalidade. Então, a referência absoluta é o devir. Quando se introduz a idéia
da infinidade, cria-se o problema de um processo cumulativo, onde haveria
um limite. Deve-se considerar o devir não como o limite, mas como uma
referência absoluta, que também está em movimento, isto é, o espaço-
tempo-histórico tem uma dinâmica, as relações estão em movimento.

 B B B B B – Faça uma diferença entre esse infinito e o absoluto. Infinito como
uma pressuposição de que você tem um ponto de chegada, e o absoluto
não tem esse ponto de chegada.

 A A A A A – É, o absoluto significa que todo o conhecimento, todo o privilegiar
uma estrutura de relações parciais no movimento de uma totalidade de rela-
ções pensadas é referenciada, é referenciada a esse movimento da totalida-
de, que é o devir. Ser referenciada não quer dizer um processo limite. É claro
que há uma infinidade de referências, mas haver uma infinidade de referênci-
as é uma coisa e colocar como processo finito, com apreensões finitas no
processo cumulativo para chegar a um limite que é o infinito é uma concep-
ção que pressupõe uma continuidade, você tem que pressupor uma
cumulatividade, não há como fugir se você toma como limite, mas se você
toma como referência, não; isto significa que, para quem estivesse pensan-
do em termos de estruturas matemáticas, essa estrutura espaço-tempo, o
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devir, é uma referência; então o que estou colocando não é o que se chama,
em matemática, de uma estrutura de análise, e sim uma estrutura topológica;
quando o sujeito coloca um limite, ele está pressupondo uma estrutura de
análise que pressupõe uma continuidade, quer dizer, constitui uma sucessão
de coisas, que não chega nunca àquele limite, mas como limite você pode
abstrair e dizer: tende para aquele limite, isto é, pressupor que pré-existe um
limite: o que nós estamos imaginando é que há uma referência absoluta do
movimento da totalidade que estamos chamando de devir, e isso não é um
limite, porque em movimento, qual é o limite? Como a totalidade das rela-
ções está em movimento, só poderá servir de referência, mas não de limite.

 B B B B B – Você coloca que não há um movimento teleológico, não há uma
teleologia. A física hoje mostra que há uma teleologia no processo, pois exis-
tem umas partículas novas que viajam acima da velocidade da luz, estão no
futuro, e atraem as partículas do presente.

 A A A A A – É pura especulação, não existe nenhuma consistência ainda, a
idéia da velocidade da luz ainda como referência absoluta do movimento
está muito clara. Isso são especulações teóricas, são contradições coloca-
das pela física das partículas, porque esta permanece com a idéia de explicar
o movimento, de explicar o universo a partir das partes, através de estruturas
teóricas que mantêm a idéia de partícula. Os físicos que acreditam que o
universo pode ser estudado através do conceito de que o todo é formado por
partes estão mais ou menos nessa linha. Existem partículas que ultrapassam
a referência absoluta, a velocidade da luz; então isso seria o futuro mesmo,
estão nos cones do futuro no espaço de Minkovsky. Parece-me que a solu-
ção desse problema é introduzir a totalidade histórica nas equações da física;
a única maneira de proceder com o tempo e considerar essa especulação.

 B B B B B – Há um trabalho interessante que é o seguinte: coexistiram, conjun-
tamente, na pré-história, os dinossauros e os primatas; acontece que houve
uma catástrofe, que destruiu os dinossauros e o processo evolutivo dos
dinossauros acabou, e continuou o dos primatas, que se transformaram. Há
um estudo que mostra que existe uma teleologia no processo evolutivo, que
projeta como é que se transformariam esses dinossauros no futuro do mes-
mo jeito que o primata se desenvolveu em homo sapiens.

É interessantíssimo para se discutir a questão da teleologia. Em outros
planetas, como não aconteceu a queda desses meteoros, a grande catás-
trofe que acabou com essa espécie, poder-se-ia encontrar indivíduos desse
tipo que conseguiriam evoluir do dinossauro, enquanto nós evoluímos dos
primatas.
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 AAAAA – Fundamentalmente, é a questão de como se explica a origem do
universo, principalmente a origem da vida a partir do material inorgânico. Até
determinado tempo, acreditava-se que o material orgânico entraria num ci-
clo vicioso, porque precisaria do início da vida. A partir de pesquisas de
astrofísica, de química, etc., mostrou-se que existe material orgânico nos
espaços inter-estelares; assim, a partir de um material inorgânico, podería-
mos ter a formação de moléculas orgânicas. Criou-se a possibilidade de
explicar a origem da vida a partir de uma dinâmica evolutiva de um material
inorgânico. Existe um trabalho clássico de Oparin, que discute a origem do
universo, origem da vida (mais ou menos na década de 30) a partir de um
material inorgânico. Agora, o que é interessante no material de Oparin – e
acho que a crítica mais forte a esse tipo de especulação é que, na análise da
origem, coloca-se uma teleologia, uma finalidade até na formação das molé-
culas inorgânicas – é que, até na região que não tem vida, acaba-se
subjacente colocando essa teleologia. Por exemplo, Kant entendia que era
perfeitamente possível explicar a formação do universo a partir dos materiais
inorgânicos, e inclusive era perfeitamente aceitável entender a origem da
vida no surgimento de materiais orgânicos a partir dos inorgânicos, mas que
necessitava, no caso da vida, de uma proposição “a priori” que era teleológica,
de finalidade. Agora, quando se introduz essa teleologia desde a origem dos
materiais inorgânicos, possibilita-se desenvolver a crítica: porque razão você
vai colocar essa ordem? Na verdade, outra maneira de abordagem é aceitar
o caos na origem.

 B B B B B – Posso afirmar que há uma organização nesse caos?

 A A A A A – É exatamente essa tendência de nós colocarmos o caos ou a
ordem. Para se compreender o processo todo, precisamos trabalhar com o
caos e a ordem, e não o caos ou a ordem. O “ou” é uma postura não
dialética; na verdade, é caos e ordem. Monod discute muito o problema do
azar e da necessidade. Bohm discute exatamente a chance e a causalidade
na física quântica. Então, fica claro que as duas coisas são necessárias, o
movimento entre caos e ordem é fundamental.

 B B B B B – Um professor, numa aula, discutindo essa questão, disse para os
alunos que estava falando sobre as características do homem do futuro: a
cabeça bem grande, corpo pequeno em relação à cabeça, os dentes bem
pequenos, porque eram vegetarianos, e não carnívoros. O que é anedótico
e engraçado é que há estudos mostrando e provando que esse homem do
futuro já existiu, já existiu na África e com essas características. Como é que
se explica a questão da teleologia?
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 A A A A A – Essa questão, no processo dinâmico, histórico, pode ser vista em
determinados momentos, quando alguma ordem se instala e o processo
ocorre com a dominância da ordem, o que vai gerar outros tipos de caos; no
interior dessa ordem, existe um caos, e que vai dominar em algum momen-
to. A idéia que o professor coloca em termos anedóticos cria a contradição,
por imaginar uma certa continuidade no processo, sem rupturas.

B B B B B – São as formas que podem ter existido e na aparência parece que já
existiram, e agora estão falando que vão existir. Mas os indicadores, isto é, o
conteúdo dessas formas tem outros significados, por exemplo: no caso dos
dentes, você pode até imaginar que esse indicador é comum, porque antes
eram também mais vegetarianos, mas, no caso da cabeça, é claro que os
indicadores que estão levando a essa especulação do futuro pela idéia do
uso excessivo da cabeça e pouco uso do corpo, mais ou menos, é uma idéia
na linha de Lamarck; isso pressupõe uma falta de ruptura no processo histó-
rico. Ao contrário, o homem do futuro é completamente imprevisível, porque
estamos num momento de ruptura histórica, e a nova ordem que vai acon-
tecer no novo processo ainda é uma coisa imprevisível; se supomos que não
aconteça essa ruptura, pode-se especular dessa forma. Então, os significa-
dos são distintos em cada momento histórico; você pode ter a mesma coisa,
mas com outro significado. Por exemplo, a questão da adaptação em Lamarck
e da síntese de Darwin são coisas diferentes, apesar de ter o mesmo nome
de adaptação, é o conceito que importa. Lamarck é um pré-darwinista, e,
como todo homem, não está fora da sua história, está condicionado histori-
camente, está na sua época.

 AAAAA – Agora, a época de Darwin não é teleológica?

 B B B B B – Não, não há essa teleologia. Na obra de Darwin, Origem das Espé-
cies, há um desenho da evolução das espécies, em que há um diagrama
que você vê que não há no processo uma determinada origem que você
esperaria que desse uma variedade no futuro. As variedades que surgem no
futuro não estão na origem esperada e sim em outra. Acontece que a inter-
pretação que se deu desde o momento da síntese de Darwin foi toda influen-
ciada pelo determinismo mecanicista, então dominante. Kant filosoficamente
estruturou a conceituação newtoniana para todos os outros campos do co-
nhecimento, inclusive com o conceito de tempo absoluto, do espaço abso-
luto. Se você lê Kant e lê Newton, você vê que Kant faz uma reflexão sobre
a teoria newtoniana, os “a priori” são os axiomas. Então, num momento
daqueles, haveria sempre uma apreensão no sentido de um direcionamento
muito claro no processo evolutivo, que não está em Darwin. A coisa mais
fundamental, no período de Darwin, não é nem a produção dele, são exata-
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mente as duas conceituações fundamentais que mudam o modo de produ-
ção das ciências que envolvem a vida. Na verdade, a síntese de Darwin
acaba com a história natural e funda a biologia moderna. Funda, porque dá
um modo de produzir diferente do modo de produção dos naturalistas, pois
considera como significativa a relação entre os organismos e desses organis-
mos com o meio ambiente e que essas relações estão em permanente
movimento, permanente transformação. Então, é com base nesses dois
critérios que se define o modo de produzir das ciências biológicas.

 A A A A A – Você não pode tomar a síntese de Darwin, no momento histórico
de Darwin, porque a comunidade era uma comunidade de naturalistas; en-
tão, para o processo se disseminar na comunidade, e tornar-se um
metaparadigma, quer dizer, uma nova maneira de produzir paradigmas, pre-
cisamos chegar ao final do século XIX. Lendo Haeckel, vê-se que, já em
torno de 1870, ele tem a percepção clara de que o que estava em jogo era
a mudança do modo de produção da ciência biológica.

 B B B B B – De fato, era um elemento importante ter a adesão da comunidade,
mas essa adesão da comunidade a esse modo de produzir ciência biológica
vai se dar mesmo no fim do século XIX. Assim, pode-se dizer que a biologia,
no sentido moderno, tem um século, não tem mais de um século, é uma
ciência novíssima, tem mais ou menos a mesma idade da sociologia, porque
a anterior não tem nada a ver com esse modo de produção.

 A A A A A – Então, na época de Darwin, a tentativa de colocar um direcionamento
para a relação de continuidade, de aspecto causal, é fundamental para o
determinismo mecanicista prevalecer, e o acaso é jogado de lado.

 B –  B –  B –  B –  B – Na obra de Piaget, quando ele diz que a tendência do desenvolvi-
mento da criança é chegar ao operatório concreto e, posteriormente, ao
operatório formal, há uma teleologia nisso?

 A A A A A – Se você atribuir que todas as coisas que ocorrem em determina-
dos estágios, estão ocorrendo para se chegar àquele outro, então, você
também tem uma direcionalidade no processo, e essa é uma crítica forte à
idéia de pressupor uma direcionalidade.

 B B B B B – Mas também esse outro não é o ponto de chegada. Está aberto,
porque o que resulta é imprevisível.

 A A A A A – Nesse sentido, dá uma direcionalidade ao processo, mas não dá
uma terminalidade, não é uma finalidade; então elimina-se o aspecto
teleológico, apesar de haver uma direcionalidade, porque o aspecto teleológico
pressupõe uma finalidade, tudo está sendo feito para aquele fim, e aí existe
uma direção no processo dinâmico.
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 B B B B B – Mas, para pensar nessa estrutura do espaço-tempo, considera-
mos as moedas ou os dados ou qualquer outro objeto de jogo. A moeda é
mais fácil. A construção que desenvolvemos começa com o conceito de
evento. Então, no caso da moeda, os eventos são cara e coroa, isto é, há
duas possibilidades; se pego muitas moedas, então haverá muitas possibili-
dades de cara e coroa.

 A A A A A – Cara é o evento? E coroa outro evento?

 B B B B B – É. Se fosse um dado, face um é um evento, face dois é um evento,
face três é um evento, face quatro é um evento, face cinco é um evento,
face seis é um evento. Se fosse outro jogo mais complexo, talvez de baralho,
que tem mais cartas, então você tem uma quantidade maior de eventos
possíveis.

 A A A A A – E inclusive, cada vez que você repete o jogo, esse evento pode se
repetir. Embora seja único e singular, pode se repetir.

 B B B B B – Pode. Se pegarmos duas, quatro, seis ou sete moedas e jogar-
mos, vemos que há eventos da mesma forma: cara e coroa. O isomorfismo
significa que a estrutura de um evento tem uma correspondência biunívoca
com a do outro evento. Então, o que acontece é que você tem uma
multiplicidade de eventos; no caso do exemplo da moeda, se encararmos o
jogar cada moeda como um evento, temos um universo com sete moedas e
sete eventos possíveis; se tivéssemos mil moedas, teríamos um universo de
mil eventos possíveis. Cada uma jogada é um evento.

 A A A A A – Cada cara e cada coroa é um evento. Então, se houvesse mil
moedas eram mil eventos?

 B B B B B – Não, o evento é jogar, ou seja, é o acontecimento; jogo essa
moeda, o que ocorre (dá cara ou coroa), há duas possibilidades, mas o
evento é único, não dá cara e coroa ao mesmo tempo.

 A A A A A – Então há a possibilidade de ser cara e coroa?

 B B B B B – Há a possibilidade de ser cara e coroa, mas, no evento, a moeda
colapsa em uma das duas possibilidades; antes de ser jogada, a moeda tem
duas possibilidades; no caso do dado, seriam seis possibilidades; mas, quan-
do há um evento, a moeda colapsa em uma das possibilidades. O tempo só
pode ser pensado com eventos, essa é a idéia fundamental. O evento é uma
coisa que vai conceituar tanto o espaço quanto o tempo, e a própria existên-
cia do Universo. O que acontece classicamente? Você tem um conceito de
espaço e de tempo e coloca no interior desse conceito os eventos; nossa
idéia básica é que os eventos criam o conceito de espaço-tempo e não o
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contrário. São as relações que definem o conceito de espaço-tempo e a
existência do Universo.

 A A A A A – Se você abstrai todos os acontecimentos de um processo, o que é
espaço-tempo? É o vazio, poderia ser o vazio? Ausência de relações?

 B B B B B – O vazio é o vazio. Você tem de ter relações, sob o ponto de vista
de espaço, até no sentido clássico, com a mesa, entre você e os outros,
com as paredes, etc.; você perde um pouco esse conceito de espaço quan-
do as relações são muito frouxas. Suponhamos, no interior de um elevador,
você tem o conceito de espaço a partir das quatro paredes, mas, fora das
quatro paredes, não há outras relações; são poucas relações, e então o teu
conceito de espaço no interior do elevador é um conceito pobre.

 A A A A A – Na Gestalt, eles colocam isso: você só pode determinar o espaço
em relação à figura, quando há a relação com o fundo.

 B B B B B – É porque a Gestalt discute mais o problema da percepção.

 A A A A A – Então, não há espaço absoluto; o espaço é definido em função das
relações entre figura e fundo.

 B B B B B – O tempo é um dado fora do processo. Marx introduz o tempo
como relação. Não pensamos nesse evento como sendo um evento históri-
co, pois o evento isoladamente introduz o conceito de tempo e espaço, é
um acontecimento que gera esse conceito espaço-tempo. O conjunto de
eventos isomorfos vai definir uma certa conjuntura de relações e uma certa
conjuntura de tempo. Todos os eventos que são isomorfos definem o que
nós chamaríamos de espaço de relações conjunturais ou de tempos
conjunturais: assim, o conceito de conjuntura seria dado por uma estrutura
de eventos que são isomorfos.

 A A A A A – Um exemplo só para entender: estava-se falando sobre a questão
da organização da Universidade, então pode-se pensar o que delimitou o
início da organização dos professores universitários foram os eventos isomorfos
que, num determinado tempo e num determinado espaço, produziram essa
organização, é isso? Você pode pensar assim?

 B B B B B – Esses eventos isomorfos produziram relações ou produziram uma
relação conjuntural e um tempo conjuntural que chamamos, quando se ana-
lisa historicamente, de uma determinada conjuntura, que é um espaço-tem-
po conjuntural definido. E o fato histórico está ao nível da conjuntura e não ao
nível dos eventos; é por isso que um evento em si, sob o ponto de vista de
análise, não é um fato histórico. O fato histórico é composto de eventos
isomorfos, e está ao nível do tempo conjuntural e não ao nível do evento.
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Agora, a moeda tem duas possibilidades; então, posso ter milhares e milha-
res de todas as moedas do mundo, todos os eventos vão definir duas con-
junturas, dois tempos conjunturais e duas relações conjunturais, porque to-
dos os eventos serão ou isomorfos à cara ou isomorfos à coroa. Agora va-
mos ter somente um tempo estrutural, que é a estrutura da moeda. Então,
você, no caso da moeda, teria dois tempos conjunturais ou duas relações
conjunturais, para um tempo estrutural e uma relação estrutural, a moeda.

 A A A A A – Desculpe-me, mas houve um momento que escapou e não con-
segui acompanhar mesmo. Por favor, repita.

 B B B B B – Cada evento é ou cara ou coroa. Então, você tem todas as moe-
das do mundo, todas essas moedas do mundo definem um número muito
grande, mas finito, e define o número finito de eventos, mas esse número
finito muito grande de eventos é de dois tipos de isomorfismo: o isomorfismo
cara e o isomorfismo coroa, e é isso que vai definir o tempo e o espaço
conjuntural, isto é, há duas conjunturas, uma cara e outra coroa; são esses
tempos conjunturais que vão conceituar o tempo estrutural e o espaço es-
trutural. A partir deles, pode-se dizer que o espaço-tempo estrutural de rela-
ções é dado pela estrutura da moeda, há uma relação estrutural, e há duas
relações conjunturais e dois tempos conjunturais e ainda há uma infinidade
de eventos. Assim, você vai de um evento ao tempo estrutural.

 A A A A A – Então, o dado teria seis tempos conjunturais, seis relações
conjunturais que me dariam um conceito de espaço estrutural e tempo es-
trutural que são diferentes do tempo estrutural e do espaço estrutural da
moeda.

 B B B B B – É claro que, indo-se à história e ao tempo, a complexidade é maior,
inclusive para entender essa ligação. A questão de rebater a crítica à história
estrutural é que gerou a história das mentalidades e a do cotidiano. Em
relação à crítica que fizeram à história estrutural, a forma de rebater seria
abordar o espaço-tempo-histórico e ligá-lo ao cotidiano. O evento, que é o
cotidiano, e o espaço-tempo-histórico só ganham sentido concretamente, a
partir do cotidiano. É uma questão fundamental, porque a conseqüência da
crítica à história estrutural é começar a trabalhar com o cotidiano e com as
mentalidades, com a história de idéias, mas não se consegue identificar os
tempos conjunturais, que são definidos pelo isomorfismo desses eventos e a
partir desses tempos conjunturais, formalizar o tempo e as relações estrutu-
rais. Na verdade, uma relação estrutural é isomorfa às relações de produ-
ção. Então, na verdade o espaço-tempo é o espaço de relações; então,
esse espaço-tempo estrutural é definido pelas relações estruturais; o que
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Marx faz é exatamente trabalhar, a partir da análise de desenvolvimentos
desiguais, dentro do mesmo parâmetro de tempo com relações conjunturais
e tempos conjunturais, descritos por acontecimentos isomorfos; a essência
é exatamente o aspecto da estrutura desse espaço. Qual é a estrutura do
capitalismo, quer dizer, a concepção, o que é imutável? O que é permanen-
te? São as moedas, os dados. Não há como se libertar das conjunturas das
moedas, se não nos libertarmos das moedas, não há como se libertar da
conjuntura dos dados se não nos libertarmos dos dados.

Marx evidencia, inclusive, relações estruturais a partir de análises con-
cretas de conjunturas e chega ao Capital. As relações de produção são as
relações mais estruturais da teoria. Ele define elementos de forças produtivas
entre as diversas conjunturas, os diversos espaços-tempo conjunturais; opta
por aquele de maior desenvolvimento, é onde se encontra o evolucionismo
da teoria, pois, com desenvolvimentos desiguais, opta em termos de maior
complexidade, a fim de desenvolver inclusive a análise. Mas, o tempo não é
o tempo cronológico, é o do espaço das relações. Então, para interpretar
que toda sociedade caminha para aquela direção com o tempo externo,
recai-se no determinismo mecanicista. Agora, interpretar o tempo como re-
lações significa considerar uma dinâmica de transformações.

 A  A  A  A  A – Alguém falou outro dia que estava desenvolvendo experiêcia com o
I Ching, uma estrutura complexa. Por que? Porque tem uma diversidade de
conjunturas, e então você tem várias relações estruturais, que vão definir o
espaço-tempo do I Ching, que são devidas a uma diversidade de espaço-
tempo conjunturais muito mais amplos. Que é o caso também da teoria do
capital, porque o espaço-tempo estrutural conceituado por Marx tem uma
variedade de relações estruturais que são conceituadas, a mais importante
sendo a relação de produção.

 B B B B B – No evento, você fala do futuro e do passado. A questão em xeque
é o problema do pressuposto, ainda do racionalismo cartesiano, que vai ex-
plicar o universo a partir das partes, das partículas; repare que, nesse racio-
cínio, no evento da moeda, no evento único, singular, já está embutido o
espaço-tempo conjuntural e o espaço-tempo estrutural; no evento singular,
a totalidade que está se falando está embutida no singular, então não há
como explicar o total por uma composição.

 A A A A A – Quando você fala espaço-tempo conjuntural é o fato de ter duas
possibilidades, no caso da moeda, cara ou coroa?

 B B B B B – Não, esse é o evento.

 A A A A A – Sim é o evento. O que é espaço-tempo conjuntural?
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 B B B B B – A estrutura dos eventos isomorfos é que vai formar o espaço-
tempo conjuntural; é o conjunto de eventos isomorfos que forma a conjuntu-
ra. Então, por esses eventos, acontecimentos isomorfos, todas têm uma
mesma correspondência biunívoca.

 A A A A A – E o que é o espaço-tempo estrutural?

 B B B B B – É exatamente o universo de todos os espaços-tempo conjunturais.
É a essência em Marx, está presente em todos os espaços-tempo
conjunturais. A aparência é exatamente o espaço-tempo conjuntural.

 A A A A A – Você poderia falar sobre a estrutura do mundo ocidental, o espaço-
tempo do mundo ocidental?

 B B B B B – No espaço-tempo do mundo ocidental, você tem de conceituar a
variedade de conjunturas e tirar a essência que são as relações que estão
presentes em todas elas. A aparência é exatamente as relações da própria
conjuntura. Agora, essas relações, que estão presentes em todas, podem
não estar presentes explicitamente em nenhuma delas; se você se detém só
na conjuntura, no tempo conjuntural, no espaço-tempo conjuntural, a rela-
ção estrutural pode não estar explícita; é uma relação que vai se explicitar
exatamente pela compreensão de todos os espaços-tempo conjunturais;
assim, podemos obter uma relação nova, que é a relação estrutural.

 A A A A A – Mas você não pode, dentro da conjuntura, entender a própria
estrutura que existe no interior dessa conjuntura?

 B B B B B – Sim, pode. Você pode ter o reconhecimento de uma certa dimen-
são do espaço-tempo estrutural, que é o caso da moeda e o caso do dado,
que formam uma estrutura específica para essas conjunturas. Assim, pode-
se ter relações estruturais que fazem parte de várias conjunturas desse tipo
e essas relações podem não ser nenhuma das explícitas, pode ser uma
nova. Uma nova relação estrutural, imersa na estrutura de isomorfismos em
relação a um conjunto de eventos.

 A A A A A – Assim, a explicitação das relações do espaço-tempo histórico es-
trutural, de relações estruturais, é a essência em Marx e a aparência é exa-
tamente o espaço-tempo conjuntural. O estrutural seria o capitalismo.

 B B B B B – O evento é uma condição necessária, é um acontecimento, uma
condição até para você falar em espaço-tempo. É uma necessidade, o es-
paço-tempo não é uma coisa dada “a priori”, e o evento é uma necessidade
para conceituação do espaço-tempo. No caso da modernidade, tem-se
conjuntos de eventos isomorfos, formando os espaços-tempo conjunturais,
os quais formarão os espaços-tempo estruturais. O espaço-tempo estrutural
da modernidade, em síntese, é dado pelo capital.
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 A A A A A – Minha preocupação é pensar alguns instrumentais e o recurso
fundamental é o espaço-tempo-histórico das relações. Existe um aparato
nas estruturas matemáticas que se chama operador, que são entidades
abstratas. Um tipo de operador como, por exemplo, o operador chamado de
Identidade. Este é um operador que, aplicado a qualquer ente, transforma o
ente nele mesmo. Para se pensar em termos de transformações, esses
operadores, em um espaço-tempo abstrato, são fundamentais para o de-
senvolvimento da teoria. Então, coloco três conjuntos de operadores: um
que seria representativo das relações; outro, que seria representativo das
translações temporais nesse espaço-tempo (translações temporais são aque-
las que privilegiam só o tempo). Então, a esse operador chamamos de ope-
rador representativo dessas translações (estou chamando de translação em
analogia com a geometria); são transformações localizadas nesse espaço-
tempo e passa-se de uma localização para outra localização; um terceiro,
que se aplicaria a esses dois; este representaria o movimento do conjunto de
operadores representativos das transformações das relações e das translações
temporais no espaço-tempo-histórico. Então, este tipo de operador dá o
movimento entre configurações conjunturais e o movimento de configura-
ções estruturais, enfim, produz a dinâmica. Com esses três operadores, pode-
se começar a conceituar, de uma maneira mais precisa, essas coisas sobre
as quais já tínhamos discorrido qualitativamente: relação conjuntural, tempo
conjuntural, tempo estrutural, relação estrutural e evento.

 B B B B B – Observo que a matemática tem esse privilégio de ser uma lingua-
gem estrutural da ciência, mesmo que não seja usada explicitamente. No
discurso, está subjacente um jogo de estruturas matemáticas, mesmo que
não esteja explícita.

     AAAAA – O que estamos tentando aqui é explicitar um aparato matemático
para começar a trabalhar de uma maneira mais precisa. Agora, reparem para
a dimensão da pesquisa educacional, do objeto pedagógico, onde esses con-
ceitos fundamentais que discutimos são suficientes para se trabalhar em situ-
ações concretas e tentar, com essa conceituação, ver o movimento, ver as
conjunturas e ver as relações. Na verdade, em termos de estrutura matemá-
tica, estamos interessados em fazer a ponte entre tempo histórico e tempo
físico. O tempo físico é externo à dinâmica do processo; ele é um parâmetro,
e, na história clássica, constitui-se em cronologia; 1789 marca a Revolução
Francesa, mas, na verdade, funciona só como cronologia no caso. Na física,
também o tempo funciona como um parâmetro (como chamamos nas equa-
ções), e é invariante em relação a qualquer observador, isto é, qualquer sujeito
observando um fenômeno físico, olharia o tempo da mesma maneira, ou seja,
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o tempo seria invariante em relação ao observador. A primeira vez que surge a
dependência com o espaço é com a relatividade, e, assim, com a posição do
observador. Mas isso não modifica, na sua essência, o conceito de tempo;
pela primeira vez, o tempo passa a ter uma dependência com uma relação
espacial, mas ainda, de alguma maneira, tem sentido ainda de parâmetro,
porque não está no conteúdo dos processos físicos. Vamos supor, falando em
termos de teatro, não está no conteúdo da peça, está no cenário. O tempo
antes não estava nem no cenário, era um medidor do cenário, da peça etc.;
era um parâmetro que norteava o que vem antes, e o que vem depois, etc.
Com a relatividade, esse tempo tem uma dependência com uma relação
espacial. Com o conceito quântico, o tempo é colocado nas relações do pró-
prio processo, não só espacial, mas nas próprias relações dentro do processo,
isto é, o tempo passa a ser conceituado a partir do evento.

BBBBB – Não existir um tempo absoluto vem da relatividade, pelo fato de já
depender de uma relação espacial; mas, mais do que isso, no tempo quântico
se introduz que o próprio conceito de tempo depende do evento, do conteúdo
do evento, além de depender de relações espaciais. Essa dependência com o
próprio processo coloca o tempo no interior dos próprios processo físicos.

 A A A A A – Assim, pode estar presente exatamente porque o tempo agora é
definido pelos eventos. O futuro ser depois e o passado ser antes e o presen-
te o momento, já não é mais um dado a priori, e sim definido pelas estruturas
dos eventos.

 B  B  B  B  B – No entanto, em termos do modo de produzir o conhecimento,
essa conceituação de tempo foi introduzida por Marx. O tempo é conceitu-
ado no interior das relações, não é conceituado fora das relações.

 A A A A A – Para os fenômenos pedagógicos, precisamos desenvolver pesqui-
sas no sentido de trabalhar o processo histórico como sendo fundamental
para demarcação do objeto pedagógico; acho que a conceituação de tem-
po histórico, no sentido conjuntural, no sentido estrutural e no sentido do
evento, gera uma compreensão para a pesquisa do fenômeno pedagógico,
trabalhá-lo com essa conceituação de movimento. Agora a pesquisa no es-
paço-tempo-histórico necessariamente vai ter de se ligar com instrumental
teórico ligado a esse tempo quântico. Quando você trabalhar um universo
empírico de uma pesquisa qualquer, você deverá exercitar a identificação
dos eventos isomorfos, de relações conjunturais, etc., e tentar desvelar as
determinadas relações estruturais desse processo, e, com isso, você de-
marcará muito melhor o objeto pedagógico. Então, a pesquisa na área de
educação, consiste em aprofundar o conhecimento do objeto pedagógico,
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colocando este movimento histórico e esta conceituação nas análises. Na
medida que exercitarmos, vamos obter resultados melhores, com demarca-
ções melhores. É a história da coisa, mas, dentro do movimento da coisa, é
preciso pensar no espaço-tempo-histórico.

 B B B B B – Voltemos ao formalismo. O primeiro conjunto de operadores é o
conjunto de operadores representativos das relações no espaço-tempo-his-
tórico, representado por R. Podíamos interpretar o seguinte: se cada objeto
ou cada evento é definido pelas relações que ele traça com a totalidade,
então esse conjunto, na verdade, pode ser explicitado dando a cada um dos
elementos desse conjunto o fato histórico ou o evento que eles representam,
o objeto que ele representa, ou seja, o objeto é o conjunto de relações.

 A A A A A – Vou começar com evento: é qualquer elemento nas estruturas
isomorfas das representações dos operadores do conjunto R.

 B B B B B – Então, nesse sentido, diríamos que cada um dos elementos desse
conjunto é constituído pelos fatos históricos, pelos fatos ou pelos eventos?

 A A A A A – Eu posso dizer pelos fatos e pelos eventos da relação.

 B B B B B – Mas cada fato, cada evento não é uma relação? Nós não pode-
mos defini-los essencialmente. Ele é um conjunto de relações, cada fato ou
cada evento ou cada objeto é um conjunto de relações.

 A A A A A – O evento é uma relação.

 B –  B –  B –  B –  B – É uma relação, então seria uma relação que estaria representada no
conjunto que representa todas as relações. Denominaríamos esse conjunto
de operadores, onde cada um dos operadores seria um evento em si, um fato
em si, um objeto em si? Em si, entendido como um conjunto de relações.

 A A A A A – O evento é o elemento desse conjunto de operadores, isto é, pode
ser representado por um operador. Você tem um conjunto de operadores,
que são representativos dos eventos; então, há um outro operador que é da
relação conjuntural, não mais evento.

 B B B B B – E esse conjunto é formado então por que elementos: o de relações
conjunturais ou de eventos ou de ambos?

 A A A A A – O espaço-tempo-histórico seria exatamente uma representação
da totalidade das relações; agora, você tem uma hierarquia nessas relações.

 B B B B B – Para facilitar a comunicação, pode-se, em vez de dar nomes a
essas relações, ou seja, identificar um operador com cada um deles, fazer o
que já se faz, que é chamá-los pelo próprio nome que ele tem hoje, então
cada um desses operadores que pertence a eles ou é um evento ou é uma
relação. Desses eventos que dão a relação conjuntural; então podem ser
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tantos eventos como fatos históricos ou pode-se nomear por eles.

 A A A A A – Na estrutura, você vai ter uma hierarquia de operadores que
corresponderá também a uma estrutura de dividir espaço-tempo completo e
sub-espaços.

 B B B B B – Cada elemento desse conjunto ou é um evento, ou é um fato
histórico. Para facilitar a nossa comunicação, em vez de dar siglas matemá-
ticas para cada um desses elementos, pode-se chamá-los pelo próprio nome
que já existe no evento.

 A A A A A – Não, R é um grande conjunto, os elementos de R têm o nome de
eventos ou fatos históricos.

 B B B B B – Acontece que, se ficarmos somente na descrição, não avançare-
mos na teoria. Necessitamos da abstração, é uma coisa necessária para
irmos adiante.

 A A A A A – Continuando essa idéia, o segundo conjunto chamamos de T, o
conjunto dos operadores representativos das translações temporais no espa-
ço-tempo-histórico. É justamente o operador que, aplicado a cada evento, a
cada fato, vai dar a possibilidade de você estabelecer as relações de transfor-
mação, você vai ter a idéia do conjuntural. Então esses são operadores. É
uma contribuição importante na hora de colocar essa idéia desses operadores
no conjunto específico, isto é, você vai identificar o único operador que tem
uma estrutura que possibilita translações de um fato A para um fato B.

 B B B B B – É a dinâmica temporal.

 A A A A A – Que é justamente o que possibilita você estabelecer certas leis, isto
é, ele é a própria lei. Nós poderíamos dizer que certas leis, leis entre aspas,
entendidas nesse sentido, certas leis que se tem como conjunturais, são
estabelecidas por esses operadores. O último deles é o conjunto dos opera-
dores representativos das transformações das relações e das translações
temporárias do espaço-tempo-histórico. É o que vai construir a dinâmica
estrutural, quando aplicado sobre o conjuntural, vai possibilitar tirar as gran-
des leis estruturais. Agora: como T se aplica sobre R, se obtém a conjuntura.

 B B B B B – O próprio tempo são relações.

 A A A A A – Ou seja, pode ser feita essa aplicação e definirem-se as conjuntu-
ras, o que tem de comum entre elas. Agora, o segundo Y se aplicaria tanto
sobre os eventos quanto sobre a conjuntura, mas é redundante, porque se T
se aplica sobre R, e Y se aplica sobre T, logo Y também se aplica sobre R.

 B B B B B – Mas a redundância existe, porque T seria um operador que se
aplicaria somente ao conjunto das relações que definem o tempo, e o outro
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se aplicaria a todos. Mas não há como separar relações que definem tempo
das que definem eventos. Então, por isso é redundante, isto é, na verdade,
o operador T se aplica a todos os eventos e fatos históricos. Então, o Y deve
se aplicar somente a T.

 A A A A A – Porque, nesse T, já está contido R.

 B B B B B – Já está contido R, exatamente. Basta que não separem as rela-
ções que dominariam a dimensão temporal das relações que dominariam a
dimensão espacial.

 A A A A A – Em função disso, havia imaginado que uma das relações que você
estabeleceu poderia ser pensada como aplicação de um operador diferente
sobre outro operador. Então, nós teríamos o tempo estrutural definido sobre
o subconjunto de T, que é invariante sobre a aplicação de um subconjunto
de Y, ou seja, o operador Y aplicado sobre T vai dar o tempo estrutural que
são as grandes leis estruturais, são invariantes. A relação estrutural é definida
pelo subconjunto de R, que é invariante sobre aplicação de um subconjunto
de Y, então vai se pegar os operadores Y, aplicar sobre R e vai se ter a
relação estrutural.

 B B B B B – É, mas ainda persiste aquela separação, e a relação estrutural é
definida pelo subconjunto de T em R.

 A A A A A – T aplicado a R.

 B –  B –  B –  B –  B – Que é invariante sobre a aplicação do subconjunto de Y.

 A A A A A – Para não aplicar diretamente Y a R.

 B B B B B – É, para poder estabelecer hierarquia e estabelecer que T é respon-
sável pelos movimentos, pelas translações de R. Então, a invariância tem de
se referir a essas translações e não a R. Enfim, penso ser possível desenvol-
ver uma teoria de tempo e história, a partir de concepções matemáticas
análogas àquelas da teoria quântica.

 
¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
     
Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Felippe, “penso ser possível desenvolver uma teoria de tempo e histó-

ria, a partir de concepções matemáticas análogas àquelas da teoria quântica”.
(In)felizmente, ficou impossível não perguntar: COMO???

Serpa
serpa@ufba.br
Jil, Uma das formas do como está no próprio texto.
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Caos e Historicidade

Felippe Perret Serpa
 

AAAAA – Na verdade, o princípio básico da teoria do caos é a não linearidade
dos fenômenos, e a teoria constitui-se a partir dessa não linearidade. Dife-
rente da ciência clássica, que reduz a não linearidade ao linear. Mesmo nas
ciências exatas, essa redução se faz. Qual é a redução? A ciência guia-se
pelo pressuposto que pequenas modificações na configuração do sistema
dariam pequenas mudanças. Por exemplo: no sistema solar, pequenas per-
turbações na órbita de um satélite ou de um planeta dariam pequenas vari-
ações de trajetória, ou seja, o planeta oscilaria em torno da sua órbita esta-
cionária, se a perturbação fosse pequena. No caso do pêndulo simples (é um
barbante com uma bolinha presa na ponta), a ciência clássica estuda pe-
quenas variações de amplitude (é o ângulo formado pela inclinação do fio em
relação à vertical); então o pêndulo oscila em torno da posição de equilíbrio,
como o relógio de pêndulo; agora, se afastar-se muito da posição de equilí-
brio, o fenômeno da oscilação é não linear. O que faz a ciência clássica?
Obtém a descrição da parte linear e uma compreensão das variações em
torno desse movimento linear, simplesmente, acrescentando o efeito dessa
variação como perturbação; então, reduz o não linear ao linear. É o trata-
mento matemático por séries. Se há um termo de ordem zero, o termo de
primeira ordem, que é o termo linear, e depois os termos seguintes, que
serão não lineares, considera-se esses termos como perturbação. A ciência
clássica sempre fez isso; ao contrário, a teoria do caos considera fundamen-
tal a não linearidade.

     BBBBB – A ciência clássica não é satisfatória em alguns problemas simples;
por exemplo, o caso da água colocada a ferver. A ciência clássica compre-
ende relativamente bem a existência do líquido e do gás, mas quando se
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chega à temperatura de 100 graus, valor em que a água ferve, e nesse
momento está se fornecendo energia e a temperatura não está mudando, a
temperatura é fixa; então, toda energia está sendo usada para transformar o
líquido em gás, em vapor; se se esquece a panela no fogo com água, ela
seca e vira tudo gás. O fenômeno do contorno entre o líquido e o gás é um
fenômeno não compreendido pela ciência clássica, e é esse o fenômeno
que é abordado pela teoria do caos. Por exemplo, problemas metereológicos:
a turbulência quando o avião começa a sacudir, que é um fenômeno não
linear; no entanto, são questões clássicas resolvidas pela ciência clássica,
com aproximação linear. No contorno desses fenômenos, na região de tur-
bulência, na região da interface liquido-gás, na fervura da água, na região do
pêndulo, quando o afastamento é de maneira que a oscilação é não linear,
nesses contornos nada se pode afirmar. A água em ebulição, na interface
líquido-gás, gera uma situação que não se pode dizer que a água é líquido ou
que a água é gás, pois está num processo em que não se pode afirmar nem
uma coisa nem outra, e, ao mesmo tempo, pode-se afirmar que é líquido e
gás. Então, a ligação com a contradição é fundamental nas regiões de con-
torno.

     AAAAA – Basicamente a linha da teoria do caos surge historicamente na
década de 60. Pesquisadores de diversas áreas, enfrentando problemas que
são de interface, que são não lineares, graças ao recurso do computador de
poder simular situações e apresentar resultados rapidamente, graças a isso,
começaram a enfrentar essas questões. Então, em áreas separadas e inde-
pendentes, esses pesquisadores começaram a publicar trabalhos. Novas
categorias surgem nesses trabalhos: padrão, forma, contorno, escala e re-
petição, que são elementos topológicos; as topologias são estruturas mate-
máticas que diferem de uma geometria. A geometria dominante na ciência
clássica é uma geometria, em cuja métrica (a geometria se preocupa com o
aspecto de medida), a distância entre dois pontos é um segmento de reta. É
a métrica da geometria euclideana.

     BBBBB – Todas as coisas produzidas pela teoria do caos surgiram de proble-
mas não lineares, desde os mais diversos problemas de economia, da área
médica, da área biológica, principalmente na área da genética, com o cres-
cimento de populações, da área da física, com a física das partículas e até o
problema da roda d’água. No caso da roda d’água, quando a água cai muito
lentamente, o peso da caixa atua antes de encher a caixa; se a água cair
bem devagar, chega a um determinado peso que ela desequilibra e gira,
então a roda anda lentamente, mas a caixa não chega a encher. Há uma
velocidade (o parâmetro é a velocidade da água) ótima, a qual é tal, que o
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tempo que leva para encher a caixa com água é exatamente igual ao tempo
que leva para o peso atuar; então há uma sincronia, a roda gira, enche a
caixa e chega lá embaixo, esvazia, enche e esvazia; mas se passa desse
valor da velocidade, chega um momento que ela enche antes de rodar,
então há um momento de completa imprevisibilidade, e não se sabe se a
roda vai girar para a direita ou para a esquerda, constituindo-se a questão
substantiva da teoria do caos, isto é, a sensibilidade às condições iniciais;
essa é a idéia básica. Os sistemas são sensíveis às condições iniciais; varia-
ções pequenas no limiar do valor ótimo criam situações completamente
imprevisíveis; esse é um exemplo claro da idéia do não linear, da sensibilidade
às condições iniciais. Isso é muito comum na área dos processos históricos.

     AAAAA – O ditado popular diz “Isso foi a gota d’água no copo cheio”. É
exatamente a gota d’água no copo de água cheio que transborda. Essa é
exatamente a idéia, e a possibilidade de seu desenvolvimento foi graças ao
processo do computador. Robinson mostra que a máquina, que surge de
uma estrutura lógica, da lógica formal, contém a negação da própria lógica.
É impressionante como historicamente, hoje, a máquina nega essa lógica,
porque foi graças à máquina que ficou patente que a lógica formal não tem
uma associação mecânica com a matemática; ao contrário, a matemática
tem, no seu interior, a contradição, e essa contradição é mostrada por uma
máquina que foi gerada pela lógica formal, e é graças a isso que as estrutu-
ras matemáticas são mais ligadas à realidade do que à lógica, porque a
realidade é contraditória, e as estruturas matemáticas também o são.

     BBBBB – Classicamente, imaginava-se a questão da escala em números
inteiros. Os fenômenos do caos têm um número que define a escala, que é
universal, e esse número é um número fracionário qualquer. Desenhando um
triângulo equilátero e, em cada lado do triângulo equilátero, construindo um
outro triângulo equilátero, cujo lado é um terço do primeiro, e assim sucessi-
vamente, formam-se figuras complexas. Se se considerar um pequeno pe-
daço dessa construção e ampliar mil vezes, este reproduz o todo. Então
concretiza-se a idéia de que o todo está na parte, e isso é uma idéia que
contraria a ciência clássica. O racionalismo cartesiano não contempla isso,
enquanto a idéia de historicidade em Marx é exatamente esta, de que o todo
está na parte. Como Marx chega à teoria do capital? Estudando uma socie-
dade especifica, a inglesa. Porque o todo do processo, naquele momento,
estava representado pela sociedade inglesa. Marx é o primeiro que conse-
gue fazer isso em termos de ciência, e que se constitui na negação de todo
mecanicismo determinista, de todo um racionalismo cartesiano.
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     AAAAA – Tem se construído todos os cenários, por exemplo, de cinema, os
cenários de apresentação de televisão, tudo com a geometria fractal. É uma
das coisas fundamentais da historicidade e passa pela linha do pensamento
ecológico. O pensamento ecológico é completamente distinto do pensa-
mento científico moderno. O pensamento científico moderno baseia-se no
racionalismo cartesiano: conhecendo-se as partes, compõe-se o todo e,
para se conhecer o todo, tem de se dividir em partes e estudá-las. A ciência
toda avançou com essa idéia básica. Daí as especialidades, e a própria divi-
são do trabalho está ligada com esse processo.

     BBBBB – Então repare. Referindo-me às dissertações que analisei, a visão
do histórico passa exatamente pela história do objeto, concebida como o
desenvolvimento no tempo, externo ao objeto. Faz-se um capítulo à parte e
conta-se um pouco a história do objeto de estudo, quando, na verdade,
deveria surgir a história no interior do processo de abordagem do objeto. Por
exemplo, ao trabalhar com conceitos, considera-se a história da ciência em
termos do que trata essa história a respeito dos conceitos, porque é assim
que se vê a presença da história. Penso que, ao centrar na questão dos
conceitos, deve-se considerar a dimensão social e política desse conceito e
trabalhar exatamente a forma como esses conceitos foram construídos; se-
ria a perspectiva mais sociohistórica da própria evolução daquele conceito,
discutido do ponto de vista mais cultural, quer dizer: quando esse conceito foi
criado? Como é que se desenvolveu? Como é que ele hoje se apresenta? O
seu objeto de estudo é exatamente o conceito dentro de uma perspectiva
histórica, mas não é dentro da história da ciência que se deve buscar, mas
sim, através da historicidade do conceito.

     AAAAA – A ligação do pensamento de Marx com a teoria do caos é significa-
tiva; a ciência do caos não é a ciência do estado, e sim a ciência do proces-
so, não é do estado, mas do devir. Assim, o caos está ligado com a concep-
ção marxiana do movimento das relações, o devir.

     B B B B B – – – – – Os conceitos surgidos na teoria do caos são conceitos topológicos.
Quando esses diferentes trabalhos abordam, através do recurso do compu-
tador, essas questões, mostraram a contradição, porque a máquina tem a
capacidade de fazer cálculos muito rápidos e de longo tempo. Processo
reiterativo, como a construcão das figuras a partir do triângulo, o computa-
dor pode fazer uma composição de 5.000 triângulos em poucos minutos. E
graças a esse tipo de instrumento, começaram a surgir, para configurações
complexas, explicações muito simples, usando recursos topológicos, tais
como: escala, contorno, atrator, reiteração (correspondente ao conceito de
repetição), mas repetição no sentido da transformação, é uma repetição do
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diferente. São esses elementos que comporiam o espaço-tempo-histórico.
E o mais interessante é que, nas décadas de 60 e 70, produziram-se várias
explicações sobre fenômenos totalmente distintos, todos eles não lineares,
todos eles sensíveis às condições iniciais, com os mesmos tipos de elemen-
tos, inclusive em diferentes áreas, como meteorologia, economia, ecologia e
medicina. Começou a ser sistematizada, principalmente por Mandelbrot, a
geometria fractal. Mas o interessante é que se constitui em uma estrutura
espaço-tempo ligada a conceitos topológicos.

 A A A A A – Uma fonte de água na mesa e quatro buracos: então, a água come-
ça a formar padrões em torno desses buracos, que são os atratores. Se bota-
mos alguma substância capaz de colorir a água, coloração distinta, depen-
dendo da área em que ela esteja, vai se formar uma figura ou um padrão.
Então, fenômenos complexos têm padrões simples, e fenômenos simples po-
dem gerar padrões complexos; a contradição, em um estudo estrutural,
sincrônico, produz um movimento que é a historicidade do objeto epistemológico.
Suponha o seguinte: no espaço-tempo-histórico, um conceito como o de atrator
pode ser trabalhado em forma heurística, por exemplo, na análise de algum
processo histórico, como a Revolução Francesa. Em determinado tempo, num
corte estrutural, analisam-se todos os estudos históricos sobre aquele proces-
so, que produzirá um determinado padrão, uma configuração onde vai haver
pontos que são os centros de explicação do processo. Pode-se explicitar o
espaço-tempo-histórico através desse processo e pode-se também fazer a
análise com a heurística dos atratores, determinando esses pontos.

     BBBBB – Se mudarmos a escala, o padrão muda. No processo histórico,
seria mudar a relação do observado com o observador, e é por isso que
Schaff formula a questão: por que as interpretações históricas mudam? Mu-
dam exatamente porque muda a escala. Se contemporâneas da Revolução
Francesa, todas as interpretações vão estar dentro da escala de proximida-
de com o observado, e, assim, os atratores desse processo serão distintos
dos atratores dos sujeitos do século XIX, que analisam a Revolução France-
sa. Então, a dinâmica desse processo é uma dinâmica de mudança de
padrões, devido à mudança de escala, escala da relação observador- obser-
vado. O padrão daquele momento (século XIX), definido pela escala, pode
apresentar muitos atratores, exatamente porque, naquele momento históri-
co, expressam determinado conflito de classes, específica visão de mundo,
etc., mas isso seria descrito pelos atratores. Quer dizer, em cada período se
tem uma configuração especifica de atratores.

     AAAAA – Quando se trabalha com o conceito de escala, usando essa refe-
rência topológica para entender o fenômeno, nas ciências sociais, entende-
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se o processo de estratificação e pode-se explicar que a posição que os
indivíduos ocupam nesse processo de estratificação, à medida que ocupem
lugares diferentes, vão ter uma explicação para determinado acontecimento
histórico, por exemplo, para a Revolução Francesa; mas, nesse caso, temos
um problema: usar o conceito de escala com o mesmo sentido do conceito
de estratificação não é apropriado.

 B –B –B –B –B – Não se está dizendo isso. Afirma-se que o aspecto das diferentes
épocas, as diferentes visões de mundo, posição social, etc. devem aparecer
na análise como atratores do mesmo padrão. Porque, em todo o processo
histórico-social daquele período, em relação ao observado, os observadores
formam, na verdade, conjuntos de relações sociais, porque os observadores
também estão dentro do espaço-tempo-histórico, como relações sociais.
Assim, pode-se ter qualquer número de atratores, ou seja, é um problema
que vai se definir em termos da dinâmica social da época, mas o padrão é o
todo, e o padrão está ligado com a escala, e esta é um problema topológico
(do pensar da época ou da situação total da época em relação ao observa-
do) e é universal. Não se chega ao nível do número fracionário da geometria
fractal, mas se existir um número, esse número é o mesmo que definirá o
padrão para a época. Quer dizer, pode-se dizer: a época, em relação àquele
fenômeno, pode ser sintetizada numa escala cujo fractal é o número N.

     AAAAA – Tomando essa idéia básica, um estudo da historicidade de algum
objeto, considerando o espaço-tempo-histórico, deveria ter como produto
figuras de padrões, onde esses seriam definidos pela escala com que foram
obtidos. Essa escala é exatamente a relação daquele grupo em relação ao
fenômeno, em relação ao acontecimento, ao processo, e essa relação, que
é uma relação de vizinhança ou de diferença de vizinhança, é uma relação
topológica; a escala definirá o padrão. Assim, obtém-se uma figura, que
pode ser muito complexa.

     BBBBB – Esses atratores é que dariam a dinâmica da época. As três épocas
que Schaff analisa sobre os estudos históricos da Revolução Francesa po-
dem ser descritas por padrões, que traduziriam a história daquele fenômeno,
pois poderia ser analisado o movimento dos padrões. A história da Revolução
Francesa seria estudar o movimento dos padrões. Em termos de escalas e
padrões diferentes, como isso ocorre? Como a figura muda no tempo? As
respostas definiriam o espaço-tempo-histórico do fenômeno. No fundo, o
que acontece? O que acontece é que se terá uma compreensão do fenô-
meno pela sucessão de padrões que se obtenha dos estudos de diversos
momentos. Cada padrão, com a escala do momento específico, é exata-
mente a historicidade sincrônica do fenômeno. O objeto Revolução France-
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sa tem, em cada corte, uma historicidade que é exatamente o padrão, os
atratores e a manifestação das contradições expressas pelos contornos,
etc. A historicidade do objeto, no corte sincrônico, dará a compreensão da
história da Revolução Francesa.

 A A A A A – O jogo se dá entre o corte estrutural do objeto epistemológico, o
sincronismo, e o diacronismo, que é a história desses cortes. Agora, esses
cortes contêm essa historicidade; é a mesma idéia do todo e da parte, o todo
está na parte. A questão é colocada de uma forma específica com a teoria do
caos, com a reiteração. É interessante que se tem uma reiteração, mas essa
reiteração produz padrões distintos, e só mudando a relação com o padrão é
que se pode verificar o todo na parte. Então, na aparência, usando uma lin-
guagem marxiana, são diferentes, porque com uma só escala vêem-se coisas
diferentes, mas se muda a relação do observador com o observado, na sua
essência, há uma reiteração; uma reiteração, com uma mudança de escala
no nível topológico, e, na mesma escala, há uma transformação. Então, a
idéia do todo-parte está ligada com a questão da escala. Dentro de uma certa
escala, há o movimento da transformação, e dentro do movimento da trans-
formação de escala há uma reiteração no que se observa.

     BBBBB – Se nós pudéssemos ser um homem do século XVIII, e também do
século XIX e do século XX, teríamos internamente uma transformação, que
seria o processo de transformação de escala da relação. Por exemplo, a
Revolução Francesa, na transformação de escala, teria uma reiteração da
configuração de atratores; agora, na variação de escala, haveria, ao mesmo
tempo, uma transformação de padrão. Então, conservação e transforma-
ção são categorias que dependem da escala, pois a mesma coisa pode ser
conservadora e transformadora, e não transformadora ou conservadora.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Felippe, fala um pouco mais sobre os atratores. Se você me perguntar o

que quero saber sobre eles, exatamente, não sei. Mas, queria entender
melhor esse processo e a relação com a teoria do caos. beijos. Jilvania

Serpa
serpa@ufba.br
Cara Jil, os atratores fazem parte do espaço caótico e instável, constitu-

indo-se nas fontes de auto organização. Por exemplo, o pêndulo de relógio
possui determinadas condições iniciais que tornam imprevisíveis as suas
oscilações. No entanto, o ponto mais baixo das oscilações constitui-se em
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um atrator, que é a fonte de auto organização do sistema. Como existe
somente um atrator, dizemos que o sistema tem um grau de liberdade. ok?

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Obrigada, professor. Mas, continuemos a pensar sobre o caos e a nossa

necessidade de aprender a viver e conviver movimentos de instabilidade.
Adoro ouvi-lo (falando ou escrevendo, (: ) sobre essa dinâmica...

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
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Crise?

Felippe Perret Serpa

AAAAA – A idéia básica da crise contemporânea do conhecimento científico é
que, na verdade, é uma crise do todo da sociedade moderna. Não é uma
crise só do conhecimento científico, mas uma crise societária. Tomando-se
como base a concepção de Toynbee de ciclo civilizatório, as descontinuidades,
as rupturas, vão explicar a dinâmica dos ciclos. Por outro lado, o caráter
incompleto da modernidade, desde sua gênese, indica a necessidade de
crise permanente nessa sociedade, a fim de alimentar a dinâmica do proces-
so da modernidade, superando a velha história baseada nos ciclos e inaugu-
rando uma nova história. Outras fontes da dinâmica da modernidade são a
desigualdade, a fragmentação, a manipulação e a lógica da acumulação. O
processo histórico tende a ser, sob o ponto de vista figurado, como uma
hélice, e o tempo físico não é o tempo fundamental para o processo, e sim o
tempo histórico, como a totalidade das relações do processo. O tempo his-
tórico tem o conteúdo do próprio processo em imersão. É um tempo do
referencial próprio do processo e não de um referencial externo a ele.

 B B B B B – Os indicadores que caracterizam a crise societária são vários. Den-
tre eles, a questão do paradigma científico é o indicador que privilegiaremos
neste diálogo. Para se compreender essa crise, é preciso entender como
surge a ciência moderna em um determinado momento histórico, qual foi o
ponto de ruptura do processo de produção do conhecimento, que é, junto
com o ponto de ruptura do próprio processo como um todo, o que dá origem
a um novo ciclo, o ciclo da sociedade moderna no mundo ocidental que, ao
mesmo tempo, desde sua gênese, apresenta o caráter da incompleticidade
e, assim, desenvolve sua dinâmica tendo a crise como necessidade. Basica-
mente, o surgimento dessa ciência se dá no século XVII. Na verdade, no
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século XVII, constitui-se em uma crise do modo de produção dos paradigmas.
É uma crise do caráter da produção do conhecimento.

 A A A A A – Sob o ponto de vista marxiano, há uma tendência dos autores
intérpretes de Marx separarem, no movimento, a quantidade da qualidade, e
isso gera a dificuldade de verificar se, no processo de produção quantitativa,
num determinado momento histórico, existe um movimento de transforma-
ção da qualidade da produção. Assim, as análises se localizam na quantida-
de, na produção, e começam a discutir o processo de produção, sem ver,
nesse movimento, a questão de que, nesse processo de produção, podem
acontecer duas coisas: pode estar sendo reproduzido o caráter da produ-
ção, ou estar sendo mudado esse caráter. Assim, existem determinados
momentos históricos em que o processo de produção está transformando o
caráter da produção e por este é transformado. É o caso do século XVII.

 B B B B B – Esse movimento, no século XVII, se faz pela contradição principal
da produção de Galileu e a produção vigente na época. Não foi o produto da
produção a fonte da contradição, mas exatamente o caráter do processo de
produção – essa era a contradição principal. Vê-se claramente que o pro-
cesso de produção do conhecimento, no medievo, enfatizava a essência do
objeto e o modo de conhecer se dava através da observação do comporta-
mento do objeto, segundo determinadas categorias de pensamento. Era
pela qualidade do comportamento do objeto, através de categorias de pen-
samento, que se inferia a essência do objeto. O caráter da produção locali-
zava-se na essência e nas qualidades do objeto e submetia as categorias de
pensamento às observações empíricas. Galileu, então, introduziu um novo
caráter para o processo de produção do conhecimento.

 A A A A A – E qual é esse novo caráter?

 B B B B B – Os novos critérios são: conhecer o objeto é explicitar as relações
desse objeto com o contexto; o conhecimento está nas relações do objeto
e, conseqüentemente, a natureza teria uma relação fundamental com as
estruturas matemáticas, porque esta é a ciência da relação. A matemática
existe desde a Antigüidade, mas, pela primeira vez, vincula-se a uma
cosmovisão relacionada com os processos que ocorrem na natureza. As-
sim, surge a dimensão quantitativa do movimento e não a qualitativa. Ora,
como é uma seleção de relações, significa que se privilegiará a relação.
Naquele mesmo momento, há toda uma elaboração sobre o método que
privilegia a razão – o racionalismo de Descartes. Ainda hoje acredita-se que
a natureza tem uma racionalidade e que ao homem cabe descobri-la. O
critério galileano de produção do conhecimento privilegia a racionalidade.
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Inverte-se a relação, pois não é mais a observação do universo empírico que
comanda as categorias de pensamento, e sim a razão, porque esta selecio-
na as relações, e, ao selecioná-las, privilegia determinadas relações do obje-
to com o contexto. Assim, é a razão que comanda o processo de produção,
ou seja, submete-se o empírico à razão.

 A A A A A – Inverte-se o processo, e é por isso que o conceito de experiência
não tem a conotação da observação na ciência medieval. Por exemplo, se
empurramos um livro na mesa, este se move e depois, quando deixo de
empurrá-lo, pára; isso significa que à velocidade do corpo está associada
uma força. Isso é o que seria aprender da experiência, a partir do empírico,
submeter a razão ao empírico. Se suponho que o livro se move com uma
velocidade constante, mesmo que não o empurre (lei da inércia), significa
submeter o empírico à razão. Então, tem de se elaborar todo um processo
de relações do objeto com o espaço e o tempo, para se chegar a uma lei do
movimento. Assim, o conceito de experiência, agora, é um conceito distinto,
em que a observação é feita a partir das condições de privilegiar determina-
das relações, a partir de um certo racionalismo, que, sob o ponto de vista de
reflexão e método, foi estabelecido por Descartes.

 B B B B B – A separação da emoção e da razão é feita por Descartes. Essa é
a ruptura da qualidade da produção, que não está separada da produção.
Foi o que aconteceu naquele momento histórico, gerando a ciência moder-
na, que nascia naquela época.

 A A A A A – Needham mostra, com clareza, que a única razão que diferenciava
a sociedade do Mediterrâneo da sociedade chinesa é que nesta havia uma
estrutura social estável, agrária e hierarquizada, enquanto, no Mediterrâneo,
surgia o mercantilismo associado ao expansionismo. É essa diferença essen-
cial, sem se constituir em uma fonte causal do surgimento da ciência moder-
na, o que havia no século XVII.

 B B B B B – Em síntese: é na civilização ocidental que se junta, de uma vez por
todas, as estruturas matemáticas ao conhecimento da natureza.

 A A A A A – Depois de dois séculos, chega-se à biologia com Darwin, em pleno
vigor do mecanicismo determinista, do sucesso da teoria newtoniana. Darwin
coloca aspectos que vão além das relações, pois traz também o conceito de
que essas relações não são transformadas somente sob o aspecto espaço-
temporal, mas há uma permanente dinâmica de transformações dessas re-
lações, um verdadeiro moto contínuo. Essa concepção se traduz na teoria
do evolucionismo. Mais uma vez, as análises confundem a produção de
Darwin com os critérios de sua produção. Hoje, por mais que sejam anti-
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darwinistas, os biólogos ainda produzem uma ciência com os critérios de
produção apresentados por Darwin. Não há forma de produzir ciência bioló-
gica que não seja com o critério de relações e com suas dinâmicas.

 B B B B B – Na mesma época de Darwin, no campo das ciências sociais, es-
ses dois critérios são considerados por Marx, que acrescentou o conceito de
tempo histórico, significando que o processo das transformações dessas re-
lações não se dá simplesmente no tempo físico, na cronologia, mas sim no
tempo histórico, que é intrínseco ao processo. Assim, os critérios de produ-
ção das ciências sociais, a partir de Marx, e os critérios de produção da
biologia, a partir de Darwin, originam-se dos critérios galileanos, porém são
mais ricos, pois além de incluirem as relações, consideram o movimento das
mesmas e sua história.

 A A A A A – Também ocorre, na mesma época, com Freud, quando este con-
segue libertar-se da essência do indivíduo com a invenção do inconsciente,
que deu um caráter relacional, transformacional, histórico ao conhecimento
sobre o indivíduo. E é por isso que a psicanálise é única dentre as teorias da
psicologia, porque não se constitui a partir da transposição de outra ciência,
e sim de um caráter que surge como um critério de produção – relação
inconsciente-consciente – enquanto as outras teorias surgem de critérios de
outra ciência.

BBBBB – Qual é a crise hoje? Os critérios de produção do conhecimento
baseiam-se em uma relação manipulativa. É necessário manipular o objeto
para substitui-lo por relações. Esse caráter manipulativo do conhecimento
moderno ocorre também na produção de bens materiais e identifica nossa
sociedade com o binômio produção-consumo. O poder da manipulação, em
razão da própria capacidade de produzir conhecimento, sob o ponto de vista
de gênese, não gerou a crise, e sim, sempre alimentou-se dela. Sua virtude
é o seu defeito. O que se produziu, por exemplo, em genética, foi impressio-
nante, porque a genética se desenvolveu como ciência na modernidade a
partir do século XX, apesar dos trabalhos pioneiros de Mendel no século XIX;
no entanto, a genética continua incompleta, alimentando-se da necessidade
de se completar, através da característica manipulativa do modo de produ-
ção do conhecimento.

 A A A A A – O crescimento quantitativo da produção do conhecimento exauriu
a manipulação, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Os limites
da manipulação estão traçados, pois o planeta e o homem são finitos. Sur-
gem, então, todas as questões ecológicas. Basicamente o indicador mais
forte dessa crise, sob o ponto de vista do conhecimento, não são as ques-
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tões ecológicas, mas o que está por trás dessas questões, ou seja, que o
pensamento com base na ecologia é qualitativamente diferente do pensa-
mento científico.

 B B B B B – No entanto, a capacidade de a ciência absorver o novo expressa-
se com a ecologia incluída no pensamento científico de acordo com o
paradigma sistêmico: pode-se obter o todo a partir da interação das partes.
Criam-se grupos interdisciplinares e, através da interação dessas diversas
especializações do conhecimento, procura-se obter o todo. É muito interes-
sante a figura de uma árvore em analogia com o processo histórico da pro-
dução da ciência moderna. A partir das raízes e do tronco, formaram-se os
galhos, os ramos, etc; e, no momento, as diversas especialidades do conhe-
cimento científico estão em algum ramo dessa árvore e perderam o sentido
das raízes e do tronco.

 A A A A A – Como se enfrenta essa crise dentro do próprio pensamento cientí-
fico? No paradigma sistêmico, imagina-se que devemos juntar vários especi-
alistas que estão em diferentes ramos da árvore para encontrar as raízes e o
tronco perdidos. Um programa de dez anos, envolvendo bilhões de dólares,
denominado Big Biology, desenvolveu muitos conhecimentos das partes, mas
fracassou no objetivo essencial, que era exatamente aplicar o paradigma
sistêmico e encontrar as raízes e o tronco. Apesar de os conhecimentos
adquiridos em cada parte terem sido importantes, o tronco continuou perdi-
do. Mas essa é a forma como a ciência metaboliza a crise, e cresce; a
questão ecológica e, assim, a ecologia, passa a ser mais uma ciência, em
contradição com o pensamento que afirma que o todo está na parte. O
problema da borboleta é uma questão levantada pelo pensamento ecológico
e nunca poderá ser compreendida pelo pensamento científico. Como com-
preender, no âmbito da ciência moderna, que o bater asas de uma borboleta
em Nova York pode provocar um furacão em Bombaim?

 B B B B B – A questão que gostaria de ressaltar e denominarei de dilemas
epistemológicos é exatamente captar o movimento do todo na parte, explicitar
esse todo na parte. Ao nível das idéias, tentar enxergá-lo numa determinada
estrutura social. Como se dá esse movimento? Como se faz essa tentativa
de captar o todo?

 A –  A –  A –  A –  A – Dentro dessa concepção de levantar questões, formularei algu-
mas. Uma primeira é a crítica de Feyerabend ao empirismo positivista da
teoria da ciência e, nessa crítica, diz que há um fato fundamental do proces-
so do conhecimento, que não é levado em conta, e que se chama história.
E ele assinala, “a educação científica, tal como é tratada hoje, simplifica a
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ciência, define o campo de pesquisa e esse campo é desligado da história. A
física, por exemplo, é separada da metafísica e da teologia, recebendo uma
lógica própria.” Diante disso, Feyerabend chega à conclusão que realmente
o critério da história é de fundamental importância no processo de produção
do conhecimento. Perguntamos: como devemos entender essa história?
Será que o entendimento do processo histórico deve ser linear, contínuo? Ou
esse processo histórico deve ter o seu entendimento descontínuo e o tempo
físico diferente do tempo histórico? Parece-me que é um ponto fundamental.
Assim são os obstáculos que a educação vem tendo, a ponto de não ter
conseguido avançar na elaboração de teorias educacionais. Uma segunda
questão parte da consideração de que a produção do conhecimento no
medievo se fez a partir de um critério onde as categorias de pensamento são
pré-estabelecidas, e o conhecimento é produzido a partir da observação.
Nesse processo, submete-se a razão ao empírico. No século XVII, Galileu
introduziu um novo critério, que submete o empírico à razão. Com esse
critério, Galileu manipula o empírico e, nesse processo de manipulação, cons-
trói o conhecimento. A questão relevante é o trabalho com o empírico. Como
trabalhar?

 B B B B B – Inclusive, hoje, alguns estudiosos da área de educação denunciam
que alguns trabalhos realizados apresentam uma insuficiente relação com o
empírico, e que acabam não conseguindo apreender o fenômeno estudado
na sua complexidade e no seu movimento. Impõe-se, portanto, questionar
essa realidade concreta, procurando apreender o real do movimento do todo.
Como então entender esse todo? Como que o objeto estudado pode conter
o todo? Inclusive porque, quando está se fazendo esse movimento, pode-se
fazê-lo de forma que o objeto escape do foco.

     AAAAA – “Ser e não ser” ou “ser ou não ser”? “Ser e não ser” são pólos
indiscerníveis no processo, pólos que formam uma unidade. É exatamente a
questão da contradição; ora, se a educação é uma realidade em movimento,
então dentro do próprio processo educacional existe essa questão. Como se
tratar essa questão? Como dar conta dessa contradição? Essa questão é com-
plexa, mas, dentro do processo de produção do conhecimento, essa categoria,
contradição, é de fundamental importância. Como fazer para estudá-la?

 B B B B B – Feyerabend toma a posição de que não há uma separação entre
ciência e não-ciência. Diante dessa afirmação de Feyerabend, observa-se
que, na literatura científica, a não-ciência – o senso comum – é colocada em
contraposição à ciência, chegando-se a afirmar que é preciso transformar o
senso comum em consciência filosófica. Realmente, devemos transformar o
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senso comum em consciência filosófica? Existe essa separação ou há a não
separação que Feyerabend afirma? Por que se deve colocar não-ciência no
interior do processo de produção do conhecimento científico?

 A A A A A – Quero falar sobre uma pesquisa que trata sobre o computador no
ensino como mais um exemplo da capacidade de a ciência crescer na crise.
Depois de uma trajetória procurando entender como que o computador po-
dia ser usado no ensino, pode-se perceber que o computador, usado como
um instrumento auxiliar do processo de ensino-aprendizagem, é análogo a
um eletrodoméstico em sala de aula, um liqüidificador, onde se colocam os
conteúdos, bate-se e depois devolve-se para as crianças. A idéia não é usar
como eletrodoméstico, mas entender o funcionamento desse eletrodoméstico,
ou seja, o enfoque é qualitativamente diferente. O ponto de vista é exata-
mente o oposto daquele que tem sido privilegiado nas pesquisas, que avali-
am, que tentam compreender o uso do computador no ensino. Dessa for-
ma, o que essa pesquisa procurou fazer foi entender o computador, como
um conteúdo, como uma matéria, como um objeto de estudo que precisa
ser compreendido. É a escola que tem o papel de fornecer, de transmitir
elementos para que o computador possa ser entendido no seu todo, não
unicamente de uma forma fechada, como um instrumento técnico, como
uma organização lógica em si, mas relacionado, articulado com todas as
esferas do conhecimento, do saber, da cultura, da produção. A própria cons-
trução desse instrumento está articulada com esse processo do todo da
produção. Assim, o computador só pode ser entendido dentro desse todo.

 B B B B B – Basicamente, qual foi a idéia central da pesquisa?

 A A A A A – Foi compreender o computador articulado com o todo da produ-
ção. Para operacionalizar isso, para delimitar esse objeto de estudo, o que se
tomou como centro de atenção, como foco, foi um instrumento lógico cha-
mado “máquina de Turing” ou “máquina de Post”, máquinas estas que foram
desenvolvidas concomitantemente por Turing e Post, respectivamente, na
década de trinta, após os teoremas de Gödel, que demonstraram a incon-
sistência e a incompleticidade das teorias matemáticas. Se não se pode
decidir sobre a verdade de uma proposição, então vamos operar com as
mesmas, e essas máquinas permitem operar com as proposições; são as
precursoras do moderno computador. A estrutura da máquina de Turing e da
máquina de Post, as quais são logicamente equivalentes, é exatamente aquela
do moderno computador digital. Todas as máquinas, todos os computadores
digitais atuais podem ser reduzidos à organização ou da máquina de Post ou
da máquina de Turing, e essas constituem-se conceitualmente em um com-
putador virtual.
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 B B B B B – Como entender o computador virtual?

 A A A A A – É aquele que pode executar, com lápis e papel, todas as funções
do moderno computador. Isso não quer dizer que a mente humana e a
tecnologia associada não possam criar, no seu processo de desenvolvimen-
to histórico, outros equipamentos, outros instrumentos, que difiram essenci-
almente das máquinas de Post e Turing, mas, no momento histórico atual, o
computador pode ser reduzido à estrutura dessas máquinas. Então, se po-
demos fazer essa redução, a compreensão do seu funcionamento pode ser
feita a partir do entendimento dessas máquinas. Se executarmos apenas
quatro operações com lápis e papel, conseguem-se obter todas as funções
do computador moderno.

 B B B B B – A partir dessa possível redução do computador às máquinas de
Turing e Post, como compreender a articulação das máquinas com o todo?

 A A A A A – Tomando-se a dimensão histórica, percebe-se a produção na his-
tória que é o caminho para compreendermos a relação entre o todo e a
parte. Por exemplo, existe uma estrutura chamada fractal, a qual é uma
estrutura matemática desenvolvida basicamente por Mandelbrot, que afirma
que a natureza tem uma estrutura fractal. São funções matemáticas, fun-
ções gráficas, que têm uma estrutura criada por Mandelbrot, e são funções
tais que sua estrutura se aproximaria da estrutura da natureza. É interessan-
te se ver a aplicação que Jorge de Luca, cineasta, e Spielberg, também,
fazem na criação de paisagens verossímeis, em estúdio, em laboratório, tra-
balhando com computadores e usando a estrutura fractal. Essas estruturas
fractais criam paisagens verossímeis, que se aproximam muito mais das es-
truturas reais da natureza.

 B B B B B – E em que consiste a estrutura fractal?

 A A A A A – É uma estrutura tal que, por exemplo, em uma árvore, pode-se
localizar a atenção no galho dessa árvore, de tal forma que se vai perceber
que o galho dessa árvore se parece com a árvore, ou seja, essa parte, que
é o galho, tem a mesma estrutura da árvore. Se pegarmos o ramo, este
mantém o padrão da árvore. Assim, a parte contém o todo. Se pegar um
ramo, vai se ver que se assemelha ao galho, que se assemelha à árvore.
Assim, vai se focalizando, e, cada vez que se focaliza mais, a parte mantém
o caráter do todo. Então, a estrutura fractal é uma construção simples,
consistindo de uma aplicação reiterada de um padrão.

 B B B B B – É interessante se ver que o computador é um instrumento que só
executa um passo de cada vez, que pode ser reduzido a uma máquina de
Post, uma máquina simples, que só faz quatro operações e, ao mesmo
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tempo, com essa estrutura bem simples, pode-se chegar a um tipo de cons-
trução tão elaborada, a estrutura fractal. A conclusão mais profunda desse
aspecto é de natureza epistemológica: o todo está na parte.

 A A A A A – Na concepção de tempo histórico, em que associamos o tempo
ao interior do processo, temos como conseqüência que o tempo histórico
não é um parâmetro. Assim, como o tempo histórico é definido pela totalida-
de das relações, o tempo histórico tem conteúdo. Assim, todos os proces-
sos estão imersos nesse tempo, e todas as partes desse processo estão
imersas nesse todo. É a contribuição fundamental de Marx, sob o ponto de
vista dos critérios de produção do conhecimento. O tempo físico torna-se
irrelevante na análise do processo, e o tempo histórico é o seu fundante.
Marx exercita essa concepção na teoria crítica que gerou O Capital, ao
colocar a parte (a sociedade inglesa) imersa, e expressão do todo no tempo
histórico.

 B B B B B – Uma estrutura como os fractais expressa o tempo histórico. Pode-
mos imaginar estruturas matemáticas, tipo fractal, onde, por construção, a
parte está imersa no todo, e o todo está contido na parte, caráter funda-
mental do tempo histórico, como totalidade das relações. Com essa
conceituação, pode-se fazer uma observação interessante: é possível ter
obras históricas que são a-históricas, o que significa simplesmente dizer que
não se considera o tempo histórico como totalidade das relações, e sim o
tempo cronológico como parâmetro relevante. E pode-se ter uma obra ma-
temática que é histórica, sem explicitamente envolver a história, porque tra-
balha com a historicidade dos objetos matemáticos.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
Ieda Castro
ielacastro@uol.com.br
A ciência e sua complexidade. Se compreendemos o todo a partir da

parte, é posível verificar vida em qualquer parte do planeta, é possível con-
siderar a não ciência como fonte passível de ser sorvida, é mesmo possível
aumentar a crença e com ela as possibilidades de descobertas em campos e
locais inexploráveis...

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
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O caráter da física ao longo do processo histórico

Luiz Felippe Perret Serpa  

Costuma-se falar da Física em diferentes momentos históricos como se
o seu caráter fosse invariante.

Queremos colocar em discussão a variação do caráter da Física ao
longo do processo histórico; para isso, consideramos três períodos:

1- De Galileu (século XVII) a Laplace ( início do século XIX).
2- Século XIX até a década de 60 do século XX.
3- Pós-década de 60 até nossos dias.

Período 1
Esse período, conhecido como o nascimento da ciência moderna, tem

um caráter de natureza teológica, pois a categoria Criador (Deus) se faz
necessária no pensamento dos seus fundadores, particularmente Galileu e
Newton.

Por exemplo, Galileu sistematicamente, em inúmeras cartas, defendia a
necessidade de estudar a natureza, como Criação Divina, a fim de melhor
interpretar as escrituras, que se constituíam na revelação do Espírito Santo.
O conceito de ciência, em Galileu, contém a dimensão teológica, como
nesse trecho de sua carta à grã-duquesa Cristina: ...É indiscutível que a
teologia lida com assuntos de natureza divina e que, portanto, ocupa uma
posição régia entre as ciências.

Também Newton equacionou Deus a um Geômetra Cósmico como a
Primeira Causa no escólio de sua obra maior, os Principia:...Para construir
esse sistema com todos seus movimentos, foi necessário uma Causa que
compreendeu e comparou as quantidades da matéria dos vários corpos ce-
lestes e do poder gravitacional resultante desta (...). E para ser capaz de
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comparar e ajustar todas essas coisas com tantos corpos diferentes, essa
causa não pode ser uma simples conseqüência cega do acaso, mas sim
uma especialista em mecânica e geometria.

No início do século XIX, em sua Mecânica Celeste, Laplace irá prescindir
da categoria Deus, o que se expressa no diálogo com Napoleão, que per-
gunta: Monsieur Laplace, por que o Criador não foi mencionado em seu livro
Mecânica Celeste?, obtendo a resposta:...Sua Excelência, eu não preciso
dessa hipótese.

Período 2
A partir do início do século XIX, a Física muda de caráter, pois da cate-

goria Deus passa para a Razão Instrumental, uma forma explícita de mani-
pulação da natureza; da compreensão da criação divina caminhou-se para a
transformação da criação, surgindo a Termodinâmica e o Eletromagnetismo.

O desenvolvimento da Física, como ciência, produziu técnicas, e, as-
sim, entramos na era da tecnologia, significando a associação da ciência
com a técnica. Acreditávamos que a ciência resolveria todos os problemas
da humanidade.

Toda a tecnologia gerada pela ciência constituiu-se em automação das
atividades humanas, envolvendo os sentidos do homem; assim, aumenta-
mos nossa capacidade de nos deslocar, de nos comunicar, de produzir arte-
fatos que se constituíram em bens materiais para uma melhor qualidade de
vida, ou seja, culturalizamos a natureza e maquinizamos as ações humanas.

É nesse contexto que surgem os teoremas de Gödel, os algoritmos
proposicionais de Turing e Post, e, assim, a possibilidade de maquinizarmos a
própria razão humana no que ela tem de computável.

O desenvolvimento da Física Quântica possibilitou a miniaturização dos
artefatos eletrônicos, o que permitiu tornar realidade a maquinização da ra-
zão humana no que ela tem de computável e, ao mesmo tempo, na dobra
homem-máquina, pudemos humanizar a máquina.

Período 3
Assim, a ciência adquire um novo caráter; se antes, através da Razão

Operatória, produzíamos tecnologia, agora a produção da ciência tem, em
seu interior, a própria tecnologia proposicional.

Essa tecnologia surge teoricamente com a possibilidade de manipular-
mos proposições computáveis, a partir das máquinas abstratas de Turing e
de Post e, materialmente, pelo surgimento do computador, que tem rápido
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desenvolvimento com a micro-eletrônica, resultante da combinação da me-
cânica quântica com a eletrônica.

O novo caráter da ciência, desde a década de 60 do século XX até
nossos dias, não é mais a Razão Operatória, e sim a Tecnologia Proposicional.

Começamos com a observação do Universo, tendo como fundante o
Criador, passamos a acreditar na Razão Operatória e manipulamos a natu-
reza, produzindo tecnologias e, agora, chegamos ao estágio em que o
fundante é a Tecnologia Proposicional.

Da gravitação chegamos à máquina a vapor e desta nos encontramos
com o chip; cada um desses elementos são emblemáticos em relação à
variação do caráter da ciência ao longo do processo histórico.
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A física quântica e a  sincronicidade

Luiz Felippe Perret Serpa, FACED/ UFBA
Aderval Barros da Silva, IF/ UFBA

Resumo

Neste trabalho, a partir da experiência EPR, cujo resultado demonstra a
não-localidade da realidade física, desenvolvemos uma correspondência com
a sincronicidade, e, conseqüentemente, um isomorfismo entre o inconscien-
te e o vácuo quântico, concluindo pela dimensão da Física Quântica como
uma teoria psicanalítica do universo.

As construções humanas são norteadas pelas percepções inconscien-
tes do mundo, acumuladas ao longo da evolução da espécie, devido às
constantes modificações nas capacidades mentais. As contribuições incons-
cientes de criação nas elaborações artísticas e científicas estão imbricadas
nas novas idéias e sensações que nos são incutidas e acumuladas no in-
consciente. É a partir dessas percepções inconscientes que se evidenciam e
racionalizam os fenômenos e os processos físicos, perceptíveis pela consci-
ência humana, transformando, de forma contínua, as leituras, interpretações
e traduções do mundo macroscópico, objeto da Física Clássica. Ainda por
um fator inconsciente, somos levados a construções de modelos mediado-
res de comunicação, que são transmitidos por meio de uma determinada
linguagem.

De acordo com Lacan, toda investigação humana está vinculada
irreversivelmente no interior do espaço criado pela linguagem. Essa certeza
converge para o conceito de inconsciente, introduzido na psicanálise por
Freud, e reelaborado por Jung posteriormente.
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Os diferentes desdobramentos da inventividade humana, embora muito
diversificados, têm uma mesma origem, a mente humana e as percepções
inconscientes; daí o fato de construções distintas eventualmente conduzi-
rem os pensamentos a uma mesma referência. Há uma sincronicidade nas
construções humanas decorrente deste fundo comum a todos os seres hu-
manos.

Pode-se, assim, pensar o inconsciente como um universo virtual de pos-
sibilidades, o vazio, onde o contexto é atemporal e a-espacial, o que nos pos-
sibilita uma analogia com o vácuo quântico. Os colapsos ocorridos nesse uni-
verso virtual, construtor das realidades humanas, são provocados pelos acon-
tecimentos e pelas variadas formas de linguagem. São os acontecimentos
que geram as temporalidades e as espacialidades, enquanto esse contexto
tempo-espacial, juntamente com as linguagens, constroem o sentido.

Por exemplo, algumas teorias foram elaboradas, em alguns casos no
mesmo período, por pessoas que não se conheciam e moravam em diferen-
tes países, e não tinham conhecimento racional, consciente, do trabalho do
outro (o trabalho do outro é um evento físico, a construção da teoria é um
evento psíquico, e este fato é um evento sincrônico).

Alguns filósofos fazem distinção entre crear e criar; devemos esclarecer
que se entende por crear a potencial e virtual manifestação da essência em
forma de existência, e por criar, a transmissão de uma forma de existência
em outra forma de existência. A história nos leva a afirmar que, em potência,
um matemático compartilha com um poeta, pintor, músico ou escritor do
mesmo princípio creador, embora suas criatividades precipitem diferentes
construtos do real. Essas evidências constróem, de forma autônoma, uma
ponte entre a psique e as nossas interpretações para os fenômenos físicos,
pois as teorias que as definem são construções humanas. Resta-nos locali-
zar essa ponte e caminhar sobre suas bases, explorando todo o panorama
em volta, construindo, de maneira mais sólida, a realidade humana.

Entendemos como verdades humanas elementos e fatos do mundo ou
do universo, que possuem uma forma repetitiva de se manifestar diante da
consciência humana.

E se hoje se busca encontrar uma ponte entre a Física Quântica e a
Sincronicidade, é porque essas transformações na visão de mundo, segui-
das de suas respectivas construções mentais, não mudam o fato de as
mentes creadoras possuírem as mesmas propriedades mentais, comuns a
todos, fazendo com que, em algum lugar, mentes conscientes percorram os
caminhos apontados pelo conjunto de transformações envolvendo mente,
consciência e psique humana.
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A idéia das atualizações do inconsciente pode ser pensada como sendo
o resultado do acúmulo de acontecimentos e excitações no nível quântico,
pois o inconsciente é também um espaço virtual de possibilidades, o vazio,
algo que corresponde ao conceito de vácuo quântico presente na teoria
quântica.

A mente humana tem o correspondente simbólico na consciência, pela
atualização dos acontecimentos quânticos e suas respectivas excitações,
pois essa atualização é a gênese do mundo macroscópico. A consciência
relaciona os acontecimentos no mundo clássico, e as idéias da Física Quântica
são estranhas perante a consciência, porém se realizam como aconteci-
mentos e linguagens que geram a realidade clássica.

Estamos diante de um problema de escala, desde que a consciência
está apta a analisar o mundo macro. Na verdade, consciência e inconscien-
te fazem parte de uma mesma estrutura, a mente humana, e se inter-relaci-
onam de forma complexa, condicionando nossas atividades e interpretações
de eventos e fenômenos físicos e metafísicos.

Os paradigmas científicos puramente racionais não levarão a humani-
dade à realidade última, absoluta, pois são edificados e trabalhados tendo os
limites determinados pelo funcionamento cerebral e mental humano, alimen-
tados por uma atividade inconsciente. Até aqui, pensamos na ciência como
uma forma de padronização de percebermos o universo que nos cerca, o
macro e o micro mundos, visando a uma melhor compreensão de onde nos
encontramos imersos, e conseqüentemente, uma melhor interação com o
meio em que habitamos, sem que isso implique um conhecimento onde
paire a certeza. A percepção do micromundo ocorre no inconsciente de
forma indizível, colapsando nos eventos resultantes da ação humana.

A maneira mecanicista e cartesiana com que as impressões do mundo
apresentam-se à consciência nos leva a pôr em dúvida as coisas que afloram
do inconsciente, mas suas manifestações apresentam-se cada vez mais
intensas, levando os homens da ciência a inovações que resultam nas crises
científicas, e, conseqüentemente, em mudanças de paradigmas. Assim, a
consciência e o inconsciente auto-organizam-se, avolumam-se nas suas
capacidades, modificando e acrescentando novas percepções de mundo
que se manifestam na ação humana.

Chamaremos de atividade mental todas as transformações na matéria,
pois qualquer movimento no espaço-tempo decorre de uma atividade men-
tal. Certamente, a mente humana não define todas as atividades mentais no
planeta, nem no universo, mas mantém sempre, em potência, a possibilida-
de de atualizá-las. Há, no universo potencial e virtual das possibilidades, o
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inconsciente ou o vácuo quântico, a imanência da totalidade do universo. O
conjunto de todas as mentes e suas conexões constituem o Unus Mundo.

Essas considerações podem justificar o fato de o paradoxo de Einstein,
Rose e Podolsky (EPR) confirmar a validade do teorema de Bell, quando, em
princípio, pretendia-se o efeito contrário, pois uma decorrência desse teorema
é o caráter não local dos eventos físicos, implicando que a realidade quântica
é sincronizada espacialmente.

A experiência EPR foi formulada por Einstein, com o objetivo de obter
uma prova cabal da incompleticidade da teoria quântica, com o auxílio dos
físicos Boris Podolsky, originário da Rússia, e Natan Rose, americano. Einstein
não aceitava o fato de que a teoria quântica atribuía ao observador, e ainda
é assim, a propriedade de criar a realidade.

Cabe aqui justificar essa consideração com o argumento de que a rea-
lidade humana é verdadeiramente construída pelo observador, e isso é um
fato que implica o não absolutismo dessa realidade.

Essa experiência originalmente refere-se a dois elétrons com momenta
correlacionados. Essa experiência foi modificada, empregando-se dois fótons
com polarizações correlacionadas. Experimentalmente, a polarização do fóton
pode ser medida utilizando-se um cristal de calcita, que divida o raio luminoso
em dois canais, um alto e um baixo, dependendo de os fótons estarem
polarizados, respectivamente, ao longo do eixo ótico da calcita ou em ângulo
reto com este eixo. Uma fonte de fótons que os emitam aos pares, de duas
cores distintas, e que se desloquem em direções opostas rumo a dois
detetores afastados convenientemente, poderá propiciar medidas de polari-
zação desses fótons.

Os pares de fótons deixam a fonte num estado particular de
embaralhamento de fases, denominado estado de polarização paralela. Dessa
forma, a fase de cada fóton depende do que está fazendo o outro fóton.
Consequentemente, nenhum desses fótons está representado por uma for-
ma ondulatória definida, o que, de acordo com a teoria quântica, implica que
nenhum desses fótons possui uma polarização definida; logo, nenhuma me-
dida de polarização dará sempre o mesmo resultado. Para cada fóton, a
medida de polarização dará meio a meio para os dois canais, alto e baixo.
Embora cada fóton por si só não possua uma onda mandatária definida —
entenda-se como onda mandatária um comportamento ondulatório associ-
ado aos fótons, como entidades individuais, e que são ondas que não trans-
portam energia — o estado dos dois fótons como um todo é representado
por uma onda definida, o que significa que certos atributos das duas partícu-
las (pertinentes simultaneamente aos dois fótons) possuem valor definido.
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Para fótons no estado de polarização paralela, um destes atributos definidos
é a polarização parelha dos fótons.

Essa experiência, sob a ótica da Sincronicidade, possibilita atribuir a
esse tipo de evento algo semelhante à psique humana, isto é, uma
virtualidade, coexistente nos fótons, e certamente em qualquer entidade
quântica, e explicá-lo como sendo um evento sincrônico.

A implicação de que a realidade quântica é não-local impõe aos cientis-
tas procurar novos caminhos: o universo auto-consciente, a idéia do Unus
Mundo, a teoria da Sincronicidade.

Como afirma Jung:
Sincronicidade exprime uma coincidência significativa ou correspondên-

cia: a) entre acontecimentos psíquicos e um acontecimento físico não ligado
por uma relação causal. Tais fenômenos de sincronicidade aparecem, por
exemplo, quando fenômenos interiores (sonhos, visões, premonições) pare-
cem ter uma correspondência na realidade exterior: a imagem interior ou a
premonição mostrou-se “verdadeira”; b) entre sonhos, idéias análogas ou
idênticas que ocorrem em lugares diferentes, sem que a causalidade possa
explicar umas e outras manifestações. Ambas parecem ter relação com
processos arquetípicos do inconsciente.

Portanto, os efeitos sincrônicos podem ser decorrência do ímpeto da
creação e manifestarem-se sem nenhuma correlação espacial, ao menos
aparente, em estruturas macro e microscópicas.

Concluímos, assim, que podemos imaginar um universo virtual de possi-
bilidades, o qual consideramos como o vácuo quântico, no caso da nature-
za, e como o inconsciente, no caso do homem. A precipitação dos aconte-
cimentos, pela ação do homem ou da natureza, contextualiza o espaço-
tempo e ganha sentido pela linguagem.

O Unus Mundo é imanente, virtual e possível. O real concretiza-se atra-
vés do eterno retorno ao Unus Mundo.

Em síntese, a Física Quântica constitui-se em uma psicanálise do uni-
verso, em que o vácuo quântico é o seu inconsciente.
     

 (Texto produzido em 2000 com o estudante de Física Aderval Barros da
Silva)

  
¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
Rozane
ro.art@zipmail.com.br
“o inconsciente é também um espaço virtual de possibilidades”. O nos-
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so inconsciente admite TODAS as possibilidades, ou estas estão restritas ao
nosso contexto, à nossa vida? A virtualidade não têm limites e tudo é possí-
vel, né? Ou virtualidade também tem fronteiras espaciais-temporais? Quan-
do você fala do universo, imagino que ele é um humano gigante... É por aí?
Será esse espaço/tempo que vivemos um outro ser, e nós apenas o compo-
mos?

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Meus queridos escritores, quero compreender: “a Física Quântica cons-

titui-se em uma psicanálise do universo, onde o vácuo quântico é o seu
inconsciente”. Psicanálise?!! O que é isto? Psicanalizar o universo?!!

Serpa
serpa@ufba.br
Rosane, o inconsciente aqui está modificado, visto como ausência, mas

pleno de potência. No universo virtual de possibilidades, não há espaço nem
tempo, e a precipitação dos acontecimentos gera o espaço e o tempo. Jil,
psicanalizar o universo é evidentemente uma metáfora, pois os cientistas,
ao trabalharem para precipitar acontecimentos que estão, em potência, no
universo primordial, procedem de forma análoga aos psicanalistas.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
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A imagem como paradigma

Felippe Perret Serpa

Toda a realidade produzida pela Física, no século XX, partiu da leitura de
imagens.

Dois fenômenos, no fim do século XIX, perturbaram a estrutura da Física
naquele momento: a radiação do corpo negro e o comportamento do éter.

A elaboração de experiências, cujo fundamento de decidibilidade estava
na leitura de imagens, possibilitou a revolução teórica mais profunda da realida-
de física: a relativização do espaço e do tempo (relatividade de Einstein) e o
princípio de indeterminação de Heisenberg (caso da radiação do corpo negro).

Desde então, a Física desenvolveu-se a partir de experiências que basi-
camente consistiram de radiações ou partículas que impressionavam detetores
sensíveis, cuja impressão passava pela leitura das imagens formadas.

Assim, a imagem na Física teve um papel fundamental para a estruturação
da realidade.

A invasão da imagem em todas as atividades humanas foi conseqüên-
cia das tecnologias desenvolvidas e utilizadas nos estudos da Física desde o
início do século XX.

Nesse sentido, a imagem constituiu-se no paradigma mais significativo
para o desenvolvimento do conhecimento no século XX; na verdade, foi o
substrato da produção dos novos paradigmas. Assim, ao invés de pensar-
mos em paradigmas da imagem, devemos conceber que a imagem consti-
tui-se no paradigma fundante, isto é, o paradigma constituinte dos paradigmas.
Na verdade, a imagem não só instrumentalizou o conhecimento, como tam-
bém teve e tem um papel estruturante do próprio conhecimento.

Através da automação digital, acelerou-se a leitura das imagens e, atra-
vés do analógico, interligaram-se diversos processos com linguagens distintas.
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Tomemos, por exemplo, a reestruturação do conceito de espaço e tempo.
Até o início do século XX, apesar das profundas modificações nos conceitos
de espaço e de tempo introduzidas pela revolução galileana, a concepção
aristotélica de que o espaço e o tempo eram separados e absolutos perma-
neceu e até se aprofundou com o desenvolvimento da Física. A crítica ao
éter, realizada por Einstein, introduziu o espaço-tempo não separáveis e re-
lativos, estruturados por uma teia de relações que depende do estado de
movimento do observador e da distribuição dos corpos materiais.

Desde então, sincronizar relógios depende de variáveis consideradas
espaciais, enquanto a própria geometria do espaço passou a depender do
estado de movimento do observador, da distribuição dos corpos materiais e,
conseqüentemente, do tempo. O que considerávamos sincrônico continha
o diacrônico, pois o espaço-tempo passou a ser uma teia de relações com
desenvolvimentos desiguais. Assim, o que chamávamos de passado e de
futuro estavam presentes na teia de relações de desenvolvimentos desi-
guais.

Nesse ponto, queremos lembrar que a revolução galileana foi precedida
pela descoberta da perspectiva, que possibilitou uma representação pictóri-
ca fiel da realidade. Daí, o homem perseguiu a imagem como reprodução da
realidade e chegou à fotografia e a todas as tecnologias posteriores que
envolviam a produção de imagens. Devemos lembrar que a origem da pers-
pectiva estava fundada em uma teia de relações.

Hoje, devemos ver a imagem não como representação da realidade,
mas como a própria realidade, pois a imagem constitui-se no fator estruturante
da própria realidade.

Associando-se à questão espaço-tempo, as questões da incerteza (físi-
ca quântica) e da não causalidade linear (teoria do caos), temos sintetizado o
poder estruturante da imagem sobre a concepção de realidade.

Certamente necessitamos de novas pedagogias que considerem o po-
der estruturante da imagem, fundindo-se realidade, ficção e imaginário.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
“Hoje devemos ver a imagem não como representação da realidade,

mas como a própria realidade, pois a imagem constitui-se no fator estruturante
da própria realidade”. Felippe... Fiquei pensando... A fotografia, então, é a
própria realidade? Não seria, talvez, ao invés de realidade, realidades que
compõem o universo da realidade? Pensando desse modo, a realidade seria,
simultaneamente, o real (melhor, reais) e o virtual (melhor, virtuais), a latência/
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potência e a manifestação dessa potência? Estou a pensar... o que é a reali-
dade?

Serpa
serpa@ufba.br
Cara Jil, estamos falando sempre no plural, mas isto não se constitui

numa visão relativista; em cada processo, o precipitado é absoluto e singu-
lar; para compreendermos, precisamos vivenciar o contexto e conviver com a
precipitação. Sempre estamos em dois planos: da potência e da atualização.
o plano da potência é a mente vazia. Pensamento e linguagem já são atua-
lizações, e é nesse sentido que imaginário, ficção e realidade se confundem,
onde a imagem é estruturante dessa implicação ressonante.

Rozane
ro.art@zipmail.com.br
Engraçado Jil, também marcou-me esse trecho: “Hoje devemos ver a

imagem não como representação da realidade, mas como a própria realida-
de, pois a imagem constitui-se no fator estruturante da própria realidade”, e
possui em si a realidade de alguém que interage com diversas mil realida-
des, produzindo outra realidade que se apresenta nas suas formas repre-
sentando também outros contextos...

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Será que alcançaremos essa vontade-de-mais-vida acontecendo em múl-

tiplos contextos de múltiplas formas, cores, tons e matizes, a partir da nossa
potência aqui manifestada? Será que a guerra, por exemplo, irá acabar?
Teremos, um dia, um mundo de paz, onde NINGUÉM se sinta bem quando
ALGUÉM não estiver bem? Como podemos ser se os outros ainda não são?

Rozane
ro.art@zipmail.com.br
O legal, é que ninguém ainda é...

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Rozane, depende da referência. Se tomarmos, por exemplo, o plano da

vida-vivida (usando aqui uma expressão do nosso amado Felippe), diríamos
que sim: Somos. Enquanto milhões ainda não são. Somos os sonhos/utopi-
as e a concretização de alguns desses, enquanto milhões nem sequer reali-
zam suas necessidades básicas para existirem na possibilidade de seres
humanos... continuemos... (carinho pra você amiga... saudades)

Serpa
serpa@ufba.br
Jil e Rozane, todos são.
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Rozane
ro.art@zipmail.com.br
Felipe... esse “desfecho” foi ótimo!

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Rindo. Rozane, ouça essa: - Felippe, e aquela questão do relativo, do

ponto de referência???? Nessa perspectiva não vale, por quê? Por que so-
mos? O que somos? Para que somos? Como? he he he he he he he he he...

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Felippe e Rozane, estão rindo até agora?! Estou esperando “ouvir”

vocês...

Rozane
ro.art@zipmail.com.br
Jil, sabe que muitas vezes fico me fazendo essas perguntas? “Por que

somos”, “pra que somos”...? E sabe a qual resposta chego? Nunca em algo
concreto... por que sempre queremos chegar em conclusões que sejam con-
cretas? O que seria concreto no caso? (cimento, areia e brita?) a vida é
confusa... Às vezes páro de pensar pra não perceber que tudo isso talvez
possa significar nada... e o pior: PODE SER AO CONTRÁRIO!

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Rozane, continuemos... todos nós estamos juntos. Lembre-se, agora,

Felippe está, concretamente/virtualmente, realizando aquela possibilidade
que desejava para todos os professores: categoria de PROFESSOR-OUVIN-
TE. Ele está caminhando e nós também... É preciso caminhar, sempre...

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
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A dimensão sociohistórica na formação

do professor de física do Ensino Médio3

Felippe Perret Serpa

1. Introdução
Preliminarmente, o teor da formação do professor da educação básica,

em geral, e do professor de Física, em particular, envolve algumas questões [i],
as quais estão nos fundamentos do processo.

a) Sobre a separação nítida no currículo entre o conteúdo disciplinar
específico e a formação pedagógica.

A concepção, historicamente formada, preconizou a formação geral do
bacharelado na área do conhecimento em três anos, depois da qual haveria
a formação profissional do professor de ensino básico em um ano de estu-
dos, onde a vivência pedagógica se dava no Colégio de Aplicação da Univer-
sidade.

Esse processo todo ocorria em uma unidade da Universidade: a Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras.

Na verdade esse esquema, conhecido por 3-1, permaneceu, apesar da
reforma universitária, que criou os institutos básicos e a Faculdade de Educa-
ção, resultantes do desmembramento da antiga Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras, e, em muitas universidades, extinguiu o Colégio de Aplicação.

A manutenção do esquema, após a reforma universitária, criou uma
aberração, pois os Institutos básicos ficaram responsabilizados pelos cursos
de formação do licenciando e a Faculdade de Educação, uma unidade pro-
fissional de formação de professor, constituiu-se em receptora dos licenciandos
como um instituto básico de formação profissional .

Assim, constituiram-se várias unidades básicas profissionais e uma uni-
dade profissional básica.
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b) Sobre a precedência da teoria na formação da arte de ser professor.
É um traço da formulação acadêmica, onde esta precedência acaba

formando profissionais que não são capazes de ter sensibilidade para a ativi-
dade profissional cotidiana, sensibilidade esta que permite o ser criativo em
cada contexto específico. No caso de atividades profissionais que têm natu-
reza artesanal, no sentido de que o profissional domina todo o processo de
produção, como nas artes e no magistério, a própria práxis do professor
exige a superação dessa precedência.

Isso não significa que a teoria não seja relevante e necessária. No en-
tanto, para que tenha sentido, precisa ser um discurso contextualizado na
arte de ser professor.

Assim, a centralidade da formação do professor está na dinâmica da
práxis, ou seja, da atividade humana com o Outro, aí inserida a teoria e o
instrumental da ciência.

c) Sobre a pouca opção para o licenciando vivenciar a práxis formadora.
Os currículos sempre deixaram pouco espaço para o licenciando vivenciar

as múltiplas atividades disciplinares ou de outra natureza, oferecidas pela
universidade ou em movimentos sociais na dinâmica da sociedade; também
nunca permitiram ao licenciando apresentar projeto de estudo baseado na
pesquisa ou na extensão.

A arte de ser professor exige que cada licenciando, obedecido um nú-
cleo geral de atividades centradas na práxis, tenha oportunidade de expres-
sar a sua singularidade, propondo atividades próprias. É na possibilidade des-
sa expressão singular de cada licenciando que poderemos formar a riqueza
da arte de ser professor.

Com essas questões como referência, desenvolvemos uma experiência
na disciplina Metodologia e Prática de Ensino de Física I, da Faculdade de
Educação da Universidade Federal da Bahia, obrigatória para o curso de
licenciatura de Física, que tem como pré-requisito Física IV e Didática e que
é pré-requisito para o Estágio Supervisionado. Os estudantes são licenciandos
em Física e se encontram, em média, no sétimo semestre do curso, supon-
do-se uma duração regular de oito semestres.

A disciplina tem dez horas semanais e um semestre, tendo como
objetivos:

. enfatizar a importância do ensino da Física na escola de nível médio;

. desenvolver as diversas fases de planejamento de ensino de Física ;

. planejar e executar atividades de ensino-aprendizagem de Física
em situações de simulação;

. analisar projetos de ensino de Física já elaborados.
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A turma era constituída de três estudantes que, juntos com o professor,
elaboraram o trabalho ora apresentado, com a participação da professora de
Metodologia e Prática de Ensino, responsável pelo Estágio Supervisionado.

2. A experiência
O problema que deu origem à experiência está baseado nas questões

abordadas no início deste trabalho e expressa-se concretamente em como se
dá a passagem do conteúdo de Física aprendido pelo licenciando durante, no
mínimo, seis semestres, e a sua formação de professor, ou seja, como o
conteúdo específico aprendido pelo licenciando de Física, necessário para a
sua formação de professor, mas não suficiente, poderia alcançar a suficiência.

Essa passagem na disciplina de Metodologia e Prática de Ensino de Física
era feita a partir dos projetos de ensino de Física, usando-se o PSSC [ii], o
GREF [iii] e o texto de Alvarenga & Máximo [iv], o que se mostrou insatisfatório
em semestres sucessivos (período 99/2001- primeiro semestre), pois os es-
tudantes apresentavam dificuldades, particularmente porque tinham uma
postura formalista e pouco aberta às dimensões fenomenológica e discursiva.

No segundo semestre de 2001, introduzimos antes das atividades com
os projetos de ensino de Física, o tema da dimensão sociohistórica da Física,
para alcançarmos a suficiência almejada, o que se constituiu no que estamos
denominando de experiência. A dimensão sociohistórica estruturou-se com
textos dos fundadores de cada área da Física, envolvendo a Mecânica, o
Eletromagnetismo, a Termodinâmica, a Relatividade e a Física Quântica. Eram
pequenos textos, extraídos do livro de Marcelo Gleiser, A Dança do Universo
- Dos Mitos de Criação ao Big- Bang, de Copérnico, Kleper, Galileu, Newton,
Laplace, Rumford, Mach, Boltzmann, Oersted, Faraday, Lorentz, Einstein,
Plank, Milikan e Hubble. Esses textos são diálogos, cartas e pequenas afir-
mativas desses físicos, que revelam contradições, angustias, dúvidas e re-
tratam a dinâmica do processo instituinte da ciência, ausente dos manuais
de Física, que referenciaram a formação dos estudantes até então.

Cada texto era distribuído para ser analisado por cada estudante e,
posteriormente, discutido em sala de aula. Assim, cada estudante desenvol-
veu individualmente suas idéias sobre o texto e, posteriormente, todas as
idéias foram discutidas em sala coletivamente.

 3. A experiência em processo
 Assim como a humanidade teve dificuldades para construir os concei-

tos da Física, que exigiram séculos para a sua elaboração, muitas vezes os
estudantes, nos seus primeiros passos no aprendizado da física, se deparam
com dificuldades semelhantes.
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O professor de física, tendo conhecimento da dimensão sociohistórica
da física, poderá usá-lo com os estudantes no seu aprendizado.

Esse conhecimento nos traz a dinâmica da construção da Física e nos
ajuda a refletir sobre as idéias que intrigaram os estudiosos da época.

A nossa experiência abordou os principais contextos em que se forma-
ram as grandes teorias:

Mecânica no século XVII/XVIII.
Com textos de Copérnico, Kepler, Galileu, Newton e Laplace, procura-

mos analisar o grau de Metafísica e de Teologia implicadas na elaboração da
Mecânica, até o momento em que Laplace, respondendo a Napoleão, diz
não necessitar, em sua teoria, do Criador.

Eletromagnetismo e Termodinâmica no século XIX.
Com textos de Rumford, Mach, Boltzmann, Oesterd e Faraday, anali-

samos a dimensão da razão instrumental na Física, inaugurada no século
XIX, apesar de presente na Mecânica dos séculos XVII e XVIII, mascarada
pela presença da Metafísica e do Criador.

Relatividade no século XX.
Usamos textos de Lorentz, Einstein e Hubble, considerando-se as duas

teorias da Relatividade, Restrita e Geral, procurando-se pensar na proximi-
dade da concepção do Universo com os mitos da criação nas diferentes
culturas humanas.

Física Quântica no século XX.
Foram estudados textos de Planck e Milikan, procurando ressaltar a

transformação qualitativa no que considerávamos a compreensão dos fenô-
menos físicos, inaugurando-se uma nova Física.

Destacaremos, como exemplos, fragmentos de alguns textos com o
comentário feito pelos estudantes:

Em relação à Mecânica:
Em 1615, o cardeal Ciampoli escreve a Galileu dizendo que o cardeal

Belarmino [v] gostaria que Galileu usasse de maior cautela, sem tentar ir além
dos argumentos usados por Ptolomeu e Copérnico (ou seja, apenas como hipó-
teses matemáticas), e sem exceder as limitações da física e da matemática.
Pois a explicação das escrituras sagradas pertence aos teólogos, e se novas
idéias para sua interpretação forem sugeridas, mesmo que por uma mente ad-
mirável, nem todo mundo terá a frieza de adotá-las automaticamente.

Comentário elaborado pelos estudantes:
Na época de Galileu, a Igreja Católica apoiava a ciência, desde que esta

não tentasse interpretar as escrituras sagradas e usasse hipóteses matemá-
ticas dentro dos limites da compreensão dos fenômenos.
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Nota-se hoje que, ao contrário dos conhecimentos das Escrituras, nos
quais só os iniciados é que tinham permissão para interpreta-los, a ciência
permite a qualquer pessoa a interpretação dos seus conhecimentos, desde
que essa interpretação esteja nos cânones científicos. Com esta condição, é
praticamente vedado aos não iniciados a declaração da sua opinião em as-
suntos de ciência.

 A respeito do Eletromagnetismo e da Termodinâmica:
Em 1813, Oersted escreveu [vi]:
Sempre foi muito tentador comparar as forças elétricas com as forças

magnéticas. A grande semelhança entre as atrações e repulsões elétricas e
magnéticas forçosamente nos leva a compará-las. Um maior esforço deve
ser dedicado à busca de um possível efeito que a eletricidade possa ter sobre
um magneto.

Resultante das discussões dos estudantes:
Oersted já havia notado que havia uma relação umbilical entre as forças

magnéticas e elétricas, o que hoje pode ser explicado pelo fato de que a
força magnética é uma força elétrica afetada pelos efeitos da relatividade
(como é demonstrado no curso de física de Berkeley, vol. 2) e pretende ele
que uma maior atenção seja destinada ao estudo sobre os efeitos que a
eletricidade pode ter sobre os imãs. É uma intuição fundamentada na idéia
de simetria.

Quanto à Relatividade:
O grande físico holandês H. Lorentz escreveu para Lord Rayleigh [vii]:
Estou totalmente perdido, incapaz de entender essa contradição. Mes-

mo assim, acho que, se abandonássemos a teoria de Fresnel (do éter), fica-
ríamos sem uma teoria adequada (...) Será que não existe algum detalhe na
teoria relacionada com o experimento do senhor Michelson que foi omitido
até agora?

Comentário extraído das discussões:
Para Lorentz era um absurdo a inexistência do éter. Se não tivesse éter,

teríamos que procurar algo que o substituísse. O espaço tem que estar pre-
enchido, ainda que por algo sutil, já que o experimento de Michelson mostra
que o movimento da luz independia do conceito de éter.

Lorentz não conseguia escapar à atração do paradigma do éter, pois
não via uma maneira eficaz de satisfazer aquela lacuna na teoria eletromag-
nética, proveniente da experiência de Michelson. Mas, ainda assim, foi quem
deu o primeiro passo na direção correta.

Em relação à Física Quântica:
Planck escreveu a respeito da quantização [viii]:
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Você expressou recentemente (...) o desejo de que eu descrevesse os
aspectos psicológicos que me levaram a propor a hipótese da quantização
da energia (...) Resumidamente, posso descrever minha atitude como um
ato de desespero, já que por natureza sou uma pessoa pacífica e contrária a
aventuras irresponsáveis.

Mas, desde 1894, passei anos lutando com o problema do equilíbrio
entre matéria e radiação, sem nenhum sucesso; eu sabia que esse proble-
ma era de importância fundamental para a Física (...) portanto, uma explica-
ção teórica tinha que ser encontrada a todo custo. A física clássica não era
suficiente, isso era claro para mim.

(...) Essa (hipótese quântica) foi uma suposição puramente formal, e não
refleti muito sobre ela exceto pelo seguinte: quaisquer que fossem as cir-
cunstâncias, qualquer que fosse o preço a ser pago, eu tinha que obter um
resultado positivo

Comentário dos estudantes:
A hipótese da quantização de energia proposta por Planck era para ele

um ato de desespero, uma aventura irresponsável.
Planck pensava, de algum modo, no modelo cumulativo da física. Ele

era incapaz de acreditar que uma teoria pudesse surgir ferindo as tradições.
Para Planck, a teoria tinha que se acoplar a outras teorias já existentes,
formando um todo lógico.

Num momento posterior, Planck não aceitava que havia criado um
monstro, a física quântica. Ele não desistiu de acomodar a física quântica à
física clássica.

Planck se via em uma nova fronteira, e os meios de que ele dispunha
para ir além não davam mais conta do processo. Diante da necessidade de
explicar o espectro da radiação emitida por um corpo negro, teve que abrir
mão da idéia defendida pela física clássica de que a troca de energia entre a
radiação e os osciladores se dá de forma contínua e postular, que essa troca
seria quantizada, ou melhor, um oscilador só poderia emitir ou absorver ener-
gia em múltiplos inteiros de um quantum de energia.

Esperamos que esses fragmentos mostrem como se desenvolveu a
experiência.

4. Conclusões possíveis
A introdução do tema sociohistórico como mediação entre o conteúdo

disciplinar da Física e a arte de ser professor de Física no ensino médio na
disciplina Metodologia e Prática de Ensino de Física mostrou-se adequada e
possibilitou um melhor desenvolvimento dos temas posteriores da disciplina,
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desde que os estudantes, através desse estudo, demonstraram uma melhor
percepção do processo, o que possibilitou um melhor desenvolvimento dos
projetos de ensino de Física, pois a dimensão sociohistórica contextualizou a
ciência física e deu melhores condições para as questões fenomenológica e
discursiva, particularmente em relação ao PSSC; além disso, os estudantes
adquiriram um senso crítico das estruturas curriculares da licenciatura de
Física, inclusive produzindo com o professor este trabalho.

Faremos, a título de conclusões possíveis, algumas considerações finais:

. Enquanto os estudantes de música e artes têm contato direto com
a obra dos grandes mestres de suas áreas, através da visita aos
museus e da audição de suas peças, os estudantes de física têm
de se contentar com os frios resumos dos pontos mais importantes
das obras dos físicos que revolucionaram a nossa ciência, o que,
muitas vezes, se converte na citação de fórmulas matemáticas [ix].
Isto visa a apresentar ao estudante a parte mais pragmática da
física, privilegiando a operação em contraposição a compreensão
do conteúdo exposto em toda a sua extensão. A história da física,
posta em segundo plano, é apresentada na maioria dos livros do
ensino médio em pequenos tópicos descontextualizados do assun-
to. Dessa forma, assim como Maquiavel escreveu “O Príncipe” [x],
não para que os príncipes se guiassem num mundo ideal de
caracteres louváveis, mas para que com mais diligência se
embrenhassem nas selvas de interesses dos castelos de sua épo-
ca, privilegiando o mundo real ao invés do ideal, é importante que os
futuros professores tenham um contacto com essa dimensão
sociohistórica da física, para que possam suprir a debilidade dos
livros do ensino médio.

. É necessária a discussão, no ensino de física, e isso raramente
acontece. A ciência é passada como algo frio e distante do individuo,
com um caráter pouco humanista. Quando, na verdade, toda a
ciência só foi possível porque houve discussões, porque estava
inserida num processo histórico, porque a sociedade tinha as suas
necessidades e porque o poder também tinha as suas necessida-
des [xi]. As idéias de Newton não são tão simples quanto são ensi-
nadas, pois as três leis não apareceram do nada, foram fruto de
anos de estudo, tendo como base os milênios de desenvolvimento
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do conhecimento legado pelas sociedades antigas. O resultado de
uma formação desse tipo é que geralmente os estudantes do ensi-
no médio acham que quem fez a ciência foram gênios que tiveram
“insigths” e acharam uma fórmula pronta, quando, na verdade, a
ciência é feita de erros e acertos (o próprio Newton, além de físico,
era alquimista e teólogo). Para que um estudante tenha essa idéia,
precisa conhecer um pouco do contexto histórico e filosófico que
cerca a criação da ciência.

. A temática sociohistórica traz os seguintes benefícios para a forma-
ção do professor de Física:

a) Especificidade maior do estudante de licenciatura em Física, pois ele
dominará conteúdos diferentes do bacharelado, valorizando, assim, ainda
mais o curso de licenciatura, considerando que ele vive em geral um parado-
xo. É visto como um estrangeiro na Faculdade de Educação e como um
estudante de Física menos qualificado no Instituto de Física. Na área de
educação, como todos os estudantes de licenciatura, ele tende a não parti-
cipar das discussões mais modernas na área, pois é visto apenas como um
mero instrumentalizador das decisões ali tomadas sob a denominação formal
de tendências pedagógicas, tendo assim seu papel de educador deprecia-
do. Já na área de Física, é visto como um estudante menos qualificado que
o de bacharelado, pois optou pela área de educação, e pensam que sua
opção foi devida às dificuldades nas disciplinas profissionalizantes. A inclusão
do tema sociohistórico da Física traz para a licenciatura um conteúdo que
vem ganhando espaço atualmente em termos de publicações, tanto no Bra-
sil, quanto no mundo, despertando interesses e respostas a serem pesquisadas
por profissionais da área de Física e criando um espaço para a pesquisa
multidisciplinar com a História e a Filosofia, o que acaba por qualificar e valo-
rizar o curso de licenciatura em Física, a partir dessa maior definição de seu
campo de atuação, proveniente dessa distinção mais acentuada no conteú-
do programático do curso em relação ao bacharelado .

b) Desconstrói a chamada ciência ascética [xii]. Isto é, com o implemento
do tema sociohistórico, ocorre a ruptura de um conceito de ciência pura,
despolitizada e descontextualizada. Torna clara a influência da cultura de
cada nação onde se deu o desenvolvimento dos conceitos físicos e transfor-
ma a física num retrato não só do desenvolvimento tecnológico, como tam-
bém das tendências filosóficas e da situação econômica e política de cada
nação. E cria no estudante uma atitude crítica que o ajuda a entender o
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atual estado da pesquisa física como tecnociência, fundada em grandes
orçamentos voltados para a geração de mais capital.

c) O estudante de licenciatura fica mais bem situado no próprio curso de
Física e fica mais motivado a pesquisar, o que acarreta os seguintes benefí-
cios para os estudantes do ensino médio: - Estímulo à curiosidade do estu-
dante. - Entendimento como se deu o processo da construção da Física.
- Compreensão do contexto sociohistórico da Física. - Desmistificação em
relação aos homens que deram avanços à Física, tornando a matéria mais
humana e tangível.

Atualmente, o desenvolvimento científico enfrenta um grande paradoxo.
E uma descrição deste fenômeno pede uma perspectiva claramente
sociohistórica. Durante o medievo, a ciência germinava dentro da igreja, e a
descrição aristotélica do universo era dominante. Quem concentrava o sa-
ber, naquela época, eram apenas os iniciados nas letras sacras, e só eles
podiam dar a última palavra sobre o que era verdade ou não na descrição do
universo, desde que estivesse de acordo ou não com as escrituras sagra-
das. Com o renascimento, o conhecimento laico e seu ceticismo, voltou-se
a dar importância aos dados experimentais que tinham sido relegados a se-
gundo plano, pois anteriormente, a essência sobrepujava a existência. A
partir de então, criou-se a ciência moderna. Atualmente, o que vemos é a
elitização e concentração da produção científica nas mãos dos grandes gru-
pos multinacionais patrocinadores de pesquisas científicas nas universidades
(as indústrias farmacêuticas ou de microcomputadores, por exemplo). Esses
grupos priorizam a capitalização da produção cientifica e guiam o desenvol-
vimento cientifico em direção aos seus lucros, utilizando, para isso, a
tecnociência [xiii], que pode ser descrita como a evolução pós-moderna do
conceito de ciência que tínhamos nos séculos XIX e XX, até o começo da
segunda guerra mundial; tem como principal característica a necessidade da
tecnologia para o desenvolvimento cientifico. Um sendo condição sine qua
non para o surgimento do outro. Poderíamos fazer uma analogia entre a
igreja naquela época e as grandes patrocinadoras da produção científica nos
dias de hoje. Ambas detêm o poder na sua época: a igreja no feudalismo,
como maior possuidora de terras, e as multinacionais, nesta época do super
capitalismo e do neoliberalismo global, como detentoras da tecnologia e do
capital especulativo necessários à produção de pesquisa científica de ponta.
Isso simplesmente denota o poder que o capital detém sobre os caminhos
que toma o desenvolvimento científico e tira o manto que cobre as intimas
relações entre estes.

rascunho digital 2011.pmd 16/05/2012, 17:11140



r a s c u n h o  d i g i t a l

141

Finalmente, retomando as questões que envolvem a formação dos pro-
fessores, vemos que a dimensão sociohistórica precisa permear todo o cur-
rículo da licenciatura de Física, a fim de que a identidade do curso possa
aumentar a auto-estima dos estudantes, seja a fonte mediadora entre con-
teúdo específico e formação pedagógica, e, ainda, constitua-se no fator res-
sonante entre teoria e práxis pedagógica.
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Olá, muito bom o texto sobre os filósofos. Se não for incomodar eu

gostaria da enviar um texto sobre a Fenomenologia do Iluminismo em Max
Horkheimer...

rascunho digital 2011.pmd 16/05/2012, 17:11141



rascunho digital 2011.pmd 16/05/2012, 17:11142



SOBRE A EDUCAÇÃO

rascunho digital 2011.pmd 16/05/2012, 17:11143



rascunho digital 2011.pmd 16/05/2012, 17:11144



r a s c u n h o  d i g i t a l

145
Questões para pensar

Felippe Perret Serpa

1. O território do rei
A sociedade moderna formou-se a partir da constituição do Estado-

nação, cuja gênese constituinte, desde o século XIII, foi o território do Rei.
No caso da formação da França,
“...“...“...“...“...O território foi, é ainda, um símbolo forte. Mas foi também construído

através de uma série de práticas e de representações que se inscrevem em
durações diferentes, que obedecem a dinâmicas heterogêneas e, por vezes,
contraditórias” (REVEL, 1989: 102).

Torna-se importante, em face dessas dinâmicas e da questão contem-
porânea da globalização, repensar a questão do território na sociedade mo-
derna, fonte instituinte do poder.

E no caso da formação do Brasil?
   
2. Produção do território
Os instrumentos para produzir o território, gênese do Estado-nação, no

caso francês, foram a viagem de Estado, o inquérito e o mapa. O conheci-
mento do território caracterizou a sua própria produção (REVEL, 1989).

Na sociedade moderna, as tecnologias, desde o século XIX, tiveram um
papel importante na unificação do conhecimento sobre o território, pois a
laicização do Estado tornou o seu conhecimento mais impessoal. O desen-
volvimento das tecnologias, do trem ao avião, da fotografia ao cinema, a
imprensa escrita, o rádio e a televisão reduziram o espaço e unificaram o
conhecimento do território (REVEL, 1989).

O poder e o território, na sociedade moderna, associaram-se definitiva-
mente na formação do Estado-nação, perpetuando até às sociedades de
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hoje a união simbólica do poder, da soberania e da hegemonia ao território.
A construção da nacionalidade, na modernidade, teve como substrato

o Estado-nação, cujo espaço físico e poder foram legitimados pelo domínio
do território, que adquiriu uma importância decisiva.

Como ocorreu no caso brasileiro?
 
3. Desterritorialização do local e regional
Associado com a produção do território, desenvolveu-se o sentimento

de soberania, pois sendo o território o instituinte do Estado moderno, o seu
conhecimento tornou-se inseparável do poder do Estado. Assim, o território
torna-se um problema político e põe em causa o futuro da nação.

Dialeticamente, a construção histórica do Estado desterritorializou os
antigos territórios como configurações simbólicas de poder, pois o local e o
regional perderam o significado, desde que a estatística geral pressupõe um
espaço uniforme e impõe, em compensação, uma “...desterritorialização da
descrição do mundo social” (REVEL, 1989: 136).

A formação histórica da sociedade moderna se realiza ao longo de um
processo de homogeneização cultural nas dimensões administrativa, política
e econômica, tendo como centralidade o Estado-nação e sua classe
hegemônica.

É nesse contexto que ocorre a desterritorialização dos antigos lugares:
“... Mas durante os últimos tempos do Antigo Regime, da Revolução e

do Império, a abordagem que predomina entre eles é uma iniciativa do tipo
antropológico, que opta por observar e recolher os vestígios das culturas
locais não para pensá-las na sua especificidade, mas para as integrar no
quadro de conjunto da humanidade (REVEL, 1989: 168).

Cada homem agora passa a ser compreendido no seio da sociedade
nacional, onde sua vida se encontra subsumida no âmbito da cultura nacio-
nal, esta sendo legitimada pelo Estado instituído a partir do território do Rei.

No caso do Novo Mundo, incluindo-se aí o Brasil, como isso se
processou?

 
 4. Planetarização do território
A planetarização do território significa, no mínimo, transformações ace-

leradas, principalmente no tempo-espaço e nas subjetividades (AUGÉ, 1994).
No momento presente, o espaço sincronizou-se temporalmente, atra-

vés da informação e da comunicação, e o tempo, com base no aconteci-
mento, tornou-se uma totalidade espacialmente. Nesse contexto, a demar-
cação das subjetividades torna-se instável. Como afirma Augé:
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“...nunca as histórias individuais foram tão explicitamente referidas pela
história coletiva, mas nunca, também, os pontos de identificação coletiva
foram tão flutuantes” (AUGÉ, 1994: 39).

Nessa dinâmica flutuante como pensar o Brasil?
  
5. A questão política
Na dinâmica espaço-temporal, o ritmo dos processos atuais caracteri-

za-se por sua alta velocidade, que coexiste com a multiplicidade de ritmos
com velocidades diferentes e múltiplas temporalidades, e constitui-se na ques-
tão política, pois

“...A eficácia da velocidade hegemônica é de natureza política e depen-
de do sistema sócioeconômico político em ação. Pode-se dizer que, em
uma dada situação, tal velocidade é uma velocidade imposta ideológicamente”
(SANTOS-A, 2000: 125).

Trata-se da ideologia da globalização, que cria um processo de
desterritorialização dos territórios nacionais, assim como ocorreu com a forma-
ção do poder hegemônico do Estado, a partir do território do Rei, que
desterritorializou os antigos lugares e regiões, tornando o espaço nacional homo-
gêneo e uniforme. É uma nova escala do processo. Enquanto a formação do
Estado, ao desterritorializar os lugares e as regiões, construiu um novo lugar, o
território nacional, a globalização desterritorializa o território nacional, produzindo
uma configuração de não-lugares, fundada exclusivamente no consumo, e cujo
poder simbólico encontra-se no território denominado Mercado.

Os não-lugares, em coexistência com os lugares, traçam a atual dinâ-
mica social, traduzindo um novo conflito de poder hegêmonico, onde

“...o que é significativo na experiência do não-lugar é sua força de atra-
ção, inversamente proporcional à atração territorial, ao peso do lugar e da
tradição” (AUGÉ, 2000: 108).

Como pensar a nação e a universidade nesse contexto?

6. A singularidade da atual revolução tecnológica
As tecnologias, desde o século XIX, propiciaram a unificação do territó-

rio, instituinte do Estado moderno. Nos dias de hoje, a revolução tecnológica
recente permitiu articular todas as tecnologias anteriores, aumentando o rit-
mo da circulação da informação e da comunicação, e assim, possibilitando a
planetarização do território, ao conseguir sincronizar o espaço e totalizar o
tempo espacialmente.

A singularidade da atual revolução tecnológica, que a diferencia de to-
das as tecnologias anteriores, é a capacidade de operar com algoritmos
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proposicionais, possibilitando a articulação, em um sistema multimidiático, de
uma pluralidade de tecnologias.

Ao mesmo tempo, a tecnologia proposicional, ao conseguir sincronizar
o espaço e totalizar o tempo espacialmente, cria uma instabilidade, e mes-
mo ambigüidade, em relação a questões como sucessão-coexistência,
horizontalidade-verticalidade, sincronia-diacronia, deslocando o processo da
planetarização do território para o campo político e ideológico.

Como procedermos política e ideologicamente para a construção da
nação e, dentro dela, da universidade?

7. A arena de luta pelo poder
O caráter estruturante de horizontalidade da tecnologia proposicional

transforma o tempo em totalidade espacial, sob a forma de rede, transferin-
do o domínio do poder hegemônico simbólico, instituído pelo território
planetarizado, para a apropriação do espaço sincronizado.

Assim, é a capacidade de produzir a informação e disseminá-la através
da comunicação, o que constitui a arena do poder político e econômico do
território planetarizado. Em conseqüência, é no território das culturas que
convergem as ordens econômica, política e social.

Considerando isso, será que construir a nação seria construir a partici-
pação das culturas e temporalidades locais nessa arena?

  
8. A atual luta de classe
No contexto atual do território planetarizado, a luta de classe se dá essen-

cialmente pela apropriação da informação, tanto para a manutenção do poder
hegemônico, como para o processo da afirmação política da multiplicidade de
grupos humanos detentores das múltiplas culturas. Isto porque,

“...Em todos os casos, a informação joga um papel parecido àquele
que, no passado remoto, era reservado à energia. Antigamente, o que reu-
nia as diferentes porções de um território, era a energia, em estado bruto,
oriunda dos próprios processos naturais. Ao longo da história, é a informação
que vai ganhando essa função, para ser hoje o verdadeiro instrumento de
união entre as diversas partes de um território” (SANTOS-B, 1999: 132-133).

Será que a instituição universidade não seria o lócus dessa multiplicidade
de informação?

 
9. A a escola única
O processo educativo, na modernidade, concretizou-se através da es-

cola única, com o objetivo de formar cada homem e mulher no âmbito da
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cultura nacional, entendendo-se esta como a cultura do Rei. Assim, a edu-
cação na modernidade apresenta uma singularidade que a distingue da edu-
cação praticada em todas as outras sociedades humanas, formadas histori-
camente. Estas sempre tiveram a cultura do grupo humano como substrato
do seu processo educativo, ao contrário da escola única, que, em nome da
cultura nacional, excluiu do processo educativo a multiplicidade de culturas
formadoras da diversidade de grupos humanos. Com isso, excluiu lugares e
regiões em favor do fortalecimento do território nacional; entendendo-se lu-
gar como um espaço que tem uma história, uma identidade e uma rede
relacional, a escola única des-construiu esses lugares em favor da constru-
ção de um novo lugar, o território nacional, com uma nova identidade, uma
nova história e uma nova rede de relações.

É possível pensar construir uma nação com essa escola?
 
10. Inclusão e exclusão
Historicamente, a escola única, ao mesmo tempo que reproduziu a

ordem social fundamentada na construção da cultura nacional, possibilitou,
pela mobilidade social, a transformação do indivíduo, através da possibilida-
de de incluí-lo na nova ordem social. Esta inclusão, que também consti-
tuiu-se em uma dupla configuração de exclusão, foi transformadora em
relação ao indivíduo, ao mesmo tempo em que era reprodutora da nova
ordem social. A dupla exclusão ocorreu de duas formas: a primeira, a mais
significativa, constituiu-se na exclusão a priori da cultura originária de cada
um no contexto do processo educativo praticado pela escola única; a ou-
tra, quando o indivíduo não tinha acesso ou evadia-se do processo educativo.
Em síntese, a dupla exclusão formou-se pela assimilação do indivíduo à
cultura nacional, com a alienação de sua própria cultura, ou, então, a sua
exclusão da escola única.

Como pensar em processos educativos que possibilitem que cada ho-
mem e mulher estejam incluídos na nação?

11. O caráter manipulativo do processo educativo
Toda essa dinâmica do processo educativo, na modernidade, gerou

teorias pedagógicas que essencialmente tinham caráter manipulativo, pois
educar passou a ter correspondência com assimilar o indivíduo na nova cul-
tura, de caráter nacional, e, no caso da ciência, de âmbito universal. Foi o
conhecimento científico, modo eficiente de manipular a natureza, que se
constituiu na grande narrativa que legitimou a concepção do universal e
desqualificou o conhecimento local e regional.
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A manipulação da liberdade monitorada da criança encontra-se nesse
trecho de Rousseau (apud DONALD, 2000: 71):

“Deixe (seu pupilo) sempre pensar que ele é o mestre enquanto vós sois
realmente o mestre. Não existe nenhuma sujeição tão completa quanto aquela
que conserva as formas da liberdade; é assim que a própria vontade torna-
se cativa. Não está esta pobre criança, sem conhecimento, força ou sabe-
doria, inteiramente à vossa mercê? Não sois vós o mestre de todo o seu
ambiente na medida em que este a afeta? Não podeis vós fazer dela o que
vos aprouver? Seu trabalho e seu brinquedo, seu prazer e sua dor, não estão
eles, de forma que ela desconhece, sob vosso controle? Sem dúvida, ela
deve fazer apenas o que quer, mas ela não deve querer nada que vós não
queirais que ela faça” (ROUSSEAU, 1911:  84-5).

Em relação ao Estado, símbolo político da sociedade, a manipulação
ocorre no jogo de uma liberdade ambígua, reproduzindo a relação mestre-
pupilo, comentada por Rousseau. Essa ambigüidade concretiza-se na dinâ-
mica heteronomia-autonomia.

Com um caráter tão claro de manipulação, é possível construir uma
nação, cujo traço fundamental é a solidariedade?

 
12. A a exclusão do diferente
O Outro, seja indivíduo, seja grupo humano local ou regional, seja a

cultura de cada um, é excluído da sociedade moderna, caso não se subme-
ta à manipulação que conduz à assimilação ao território nacional, instituinte
do Estado e de sua cultura. Constitui-se, assim, a homogeneização do tem-
po-espaço, onde se desenvolve a identidade nacional como fundante das
subjetividades, pois:

“...O mal é caracterizado por qualquer coisa que seja radicalmente diferen-
te de mim, qualquer coisa que, em virtude precisamente dessa diferença, pare-
ça constituir uma ameaça real e urgente à minha própria existência. Assim, o
estranho de outra tribo, o bárbaro que fala uma língua incompreensível e segue
costumes estranhos, mas também a mulher, cuja diferença biológica estimula
fantasias de castração e devoração ou, em nossa própria época, a vingança de
ressentimentos acumulados de alguma classe ou raça oprimida ou, então, aquele
ser alienígena, judeu ou comunista, por detrás de cujas características aparente-
mente humanas espreita uma inteligência maligna e fantástica, são algumas das
arquetípicas figuras do Outro, sobre as quais o argumento essencial a ser
construído não é tanto que ele é temido porque é mau, mas, ao invés disso, de
que é mau porque ele é Outro, alienígena, diferente, estranho, sujo e não-fami-
liar” (JAMESON, 1981: 115, apud DONALD, 2000: 111).

Como superar essa questão, a fim de formar uma nação?
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 13. Violência e conflito
Desenvolveu-se historicamente a violência simbólica e material sobre as

comunidades humanas, baseada no salvacionismo, de natureza religiosa, ou
no iluminismo, com base na razão moderna, desde que:

“... as diferenças de opinião, os conflitos e disputas sobre a forma que a
comunidade deveria assumir poderiam ser, elas próprias, tomadas como sig-
nos da demanda por comunidade e não necessariamente uma ameaça a
ela. A real ameaça à comunidade ocorre quando um estado, uma socieda-
de, uma classe, um partido ou um grupo pretende saber o que é a comuni-
dade verdadeira e age para impor este ideal à sociedade” (CARROLL, 1984:
83-84, apud DONALD, 2000: 130).

Ao mesmo tempo, no interior da escola única, instrumento essencial da
educação moderna, trava-se um conflito silencioso e profundo entre os múl-
tiplos processos identitários culturais. A cultura hegemônica tem como sua
grande legitimadora a ciência, a partir da razão instrumental, enquanto as
múltiplas culturas presentes nos processos educativos têm, em seus porta-
dores, contextos e indivíduos, o seu fundamento, pois

“...as táticas de reinterpretação, resistência, rejeição e sobreinvestimento
dos alunos sugerem que o desdobramento de normas sociais e simbólicas
estruturam seu campo de ação, mas também, ao mesmo tempo, que elas
não são simplesmente internalizadas” (DONALD, 2000: 47, apud HUNTER,
2000: 145).

Como internalizar, na dinâmica da escola, os movimentos não
hegemônicos?

 
14. Razão moderna como meta narrativa
A razão moderna, instrumental, operativa e manipulativa não se baseia

somente no argumento, mas em um especial tipo de argumento, criado
pelos gregos, que,

“... em seu entender, era independente da situação em que ocorria e
cujos resultados tinham autoridade universal. Assim, a antiga idéia de verda-
des independentes da tradição (a noção material de objetividade, como se
poderia designar), que conduziam ao problema da variedade cultural, foi subs-
tituída pela idéia, um pouco menos antiga, de formas de descobrir verdades
independentes da tradição (a noção formal de objetividade). E ser racional ou
usar a razão significa, então, usar essas formas e aceitar os seus resultados”
(FEYERABEND-A, 1991: 17).

É somente na dimensão ideológica que se caracteriza a separação da
ciência com a pluralidade cultural, desde que:
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“...descobrimos que não existe nada na natureza da ciência que exclua
a variedade cultural. Esta não colide com a ciência numa perspectiva de
investigação livre e ilimitada, mas interferem filosofias como o ‘racionalismo’
ou o ‘humanismo científico’ e um agente às vezes chamado Razão, que se
serve de uma imagem gélida e distorcida da ciência a fim de conseguir a
aceitação das suas próprias crenças antidiluvianas. Mas o racionalismo não
possui qualquer conteúdo identificável para além dos princípios do partido
que por acaso se lhe apropriou do nome” (FEYERABEND-A, 1991: 22).

Será possível pensar em uma ciência instituinte, que envolva múltiplos
saberes, a fim de construirmos uma nação?

 
15. Escola única e universalidade da ciência
O caráter de universalidade da ciência e da Razão constituiu um fator

fundamental para pensar na escola única, legitimada por essa verdade; mais
do que isto, esta verdade universal possibilitou a sedimentação do poder
hegemônico, exercido pela burguesia, no processo histórico que se denomi-
nou sociedade moderna, pois

“...A tentativa de fazer prevalecer uma verdade universal (uma maneira
universal de descobrir a verdade) tem dado origem a catástrofes no domínio
social e a formalismos sem conteúdo, combinados com promessas no cam-
po das ciências naturais, que nunca virão a ser cumpridas” (FEYERABEND-
A, 1991: 78).

Conseqüentemente,
“... a melhor educação consiste na imunização das pessoas contra

tentativas sistemáticas de educação” (FEYERABEND-A, 1991: 366).
Será que a sistematização da educação não tem, nas culturas, seu

berço natural?
 
16. Razão e história
A ênfase na Razão situa a história em um plano secundário em relação

à lógica, pois esta possibilita, a partir da identidade como fundante, desenvol-
ver o caráter de universalidade da ciência, criando, assim, uma meta-narra-
tiva que legitima a escola única e, conseqüentemente, viabiliza a des-cons-
trução das culturas e dos grupos humanos portadores dessas culturas. É a
desqualificação do local e do regional.

Quando enfatizamos a história, compreendemos que há múltiplas lógi-
cas correspondentes à diversidade de culturas e grupos humanos, o que nos
leva a perceber o caráter do processo educativo da escola única, baseada
na educação científica como:
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“...uma pequena lavagem cerebral (que) muito fará no sentido de tornar
a história da ciência mais insípida, mais simples, mais uniforme, mais objetiva
e mais facilmente acessível a tratamento por meio de regras imutáveis.

A educação científica, tal como hoje a conhecemos, tem precisamente
esse objetivo. Simplifica a ciência, simplificando seus elementos: antes de
tudo, define-se um campo de pesquisa; esse campo é desligado do resto da
História (a Física, por exemplo, é separada da Metafísica e da Teologia) e
recebe uma lógica própria. Um treinamento completo, nesse tipo de lógica,
leva ao condicionamento dos que trabalham no campo limitado; isso torna
mais uniforme as ações de tais pessoas, ao mesmo tempo em que congela
grandes porções do processo histórico” (FEYERABEND-C, 1977: 21).

Para construir uma nação será necessário a escola se abrir para as
múltiplas lógicas?

 
17. Escola única e aprendizagem
A escola única, baseada na universalidade do conhecimento científico

como meta-narrativa legitimadora do território do Rei, instituinte do Estado e
do poder hegemônico burguês, além de desqualificar o local e o regional,
constrói processos educativos onde a centralidade é dada pelo ensino como
forma de manipulação, a fim de transformar o Outro, culturalmente singular,
no Eu, expressão da cultura nacional, a cultura do Rei. No entanto, o pro-
cesso educativo que tenha como centralidade a aprendizagem está neces-
sariamente vinculado à cultura do aprendiz, o que inviabiliza qualquer possibi-
lidade, no contexto da modernidade, de centralidade da aprendizagem.

A aprendizagem como centralidade do processo educativo ocorre, por
exemplo, com as crianças em seu processo de desenvolvimento, de forma
caótica e instável, como na aprendizagem da língua, onde

“...Usam palavras, combinam essas palavras, com elas brincam, até
que aprendem um significado que se havia mantido para além do seu alcan-
ce. E a atividade lúdica inicial é requisito básico do ato final de compreensão”
(FEYERABEND-C, 1977: 32).

Com base na multiplicidade de grupos humanos, não podemos pensar
a escola como um lugar de convivência de múltiplas culturas?

 18. Mobilidade social e exclusão
Defende-se a escola única como base do processo educativo na

modernidade com o argumento da mobilidade social e da formação do cida-
dão; no entanto, a mobilidade social é uma possibilidade baseada em um
princípio de exclusão cultural, e, na formação do cidadão, incutem-se valo-
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res da cultura hegemônica, que se caracterizam mais fortemente como va-
lores de consumo, pois,

“...Um cidadão amadurecido não é um homem que foi instruído em
uma especial ideologia, como o puritanismo ou o racionalismo crítico, e que
agora é portador dessa ideologia, como um tumor mental; um cidadão ama-
durecido é uma pessoa que aprendeu a tomar decisões e que decidiu em
favor daquilo que mais lhe convém” (FEYERABEND-C, 1977: 464).

Como construir uma nação nesse contexto ?
 
19. Subjetividade na contemporaneidade
A planetarização do território, como expressão simbólica do poder do

Mercado, criou, nos dias atuais, a questão do sujeito, atingindo intensamen-
te a educação.

“...O sujeito racional, crítico, consciente, emancipado ou libertado da
teoria educacional crítica entrou em crise profunda” (SILVA, 2000: 130). Não
se pode mais pressupor uma identidade subjetiva, possível de ser modelada
a partir de uma teoria pedagógica, de tal forma que se produza o sujeito
crítico, capaz de contribuir para a transformação da sociedade. Na verdade,

“...Poucos acreditam, hoje, numa visão transparente da sociedade, a
qual, para começar, supõe uma concepção da sociedade como única e
unificada” (SILVA, 2000:14).

Ao mesmo tempo, desde Freud, iniciou-se a desconstrução do sujeito
cartesiano, culminando com a impossibilidade de demarcar o sujeito em face
das tecnologias proposicionais que criaram um universo virtual de possibilida-
des, onde se confundem, na horizontalidade das redes, as múltiplas subjeti-
vidades e os algorítmos proposicionais maquínicos, expondo a artificialidade
do homem: “...Se com Foucault aprendemos que o sujeito é um artifício de
linguagem, com Deleuze e Guattari aprendemos que o sujeito é um artifício –
ponto” (SILVA, 2000: 17).

Nesse contexto, as subjetividades se realizam no interior de territórios
demarcados por culturas.

Como pensar a nação, tendo como fundante a solidariedade?
  
20. O espaço-tempo na contemporaneidade
As dimensões tempo-espaço da contemporaneidade têm as seguintes

características:
1- A espacialização do tempo, em face da horizontalidade proporciona-

da pela rede formada a partir da tecnologia proposicional, fundada nos
algorítmos de proposições, apresenta-se como estrutura e, ao mesmo tem-
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po, é estruturante dos processos sociais. Dessa forma, existe, em potência,
a possibilidade de recuperar a associação do processo educativo com cada
cultura de cada grupo humano. A horizontalidade da rede virtualmente pos-
sibilita a participação de cada grupo humano em sua educação, a partir de
sua cultura, e, simultaneamente, abre a convivência com as culturas de
outros grupos. É o universo do diferente na diferença.

2- A sincronicidade do espaço, que se faz através da informação e da
comunicação, já não apresenta o caráter estruturante da espacialização do
tempo, pois depende da produção da informação e de sua propagação pe-
los meios de comunicação. Logo, esse espaço é a arena política e ideológica
da expressão simbólica do Poder, configurado pela planetarização do territó-
rio, onde ocorrem os conflitos entre grupos hegemônicos e não-hegemônicos
pela apropriação dos processos de produção da informação e de seus meios
de comunicação.

Assim, a questão política localiza-se na produção e difusão do conheci-
mento. Portanto, depende essencialmente da educação.

Qual educação, tendo como norte a construção da nação?
 
21. A relevância dos modos de vida
Essencial ainda são as formas de viver dos diferentes grupos humanos,

que poderão ser fortalecidas a partir de uma nova educação, pois:
“...Estou lidando com formas de viver que são, para citar, outra vez,

Homi Bhabha, mais complexas do que o conceito de ‘comunidade’; mais
simbólicas do que o conceito de ‘sociedade’; ...mais retóricas do que a
razão de estado; mais mitológicas do que a ideologia; menos homogêneas
do que a hegemonia; menos centrada do que o cidadão; mais coletivas do
que ‘o sujeito’; mais psíquicas do que a civilidade; mais híbridas na articula-
ção de diferenças e identificações culturais – gênero, raça ou classe – do
que pode ser representado em qualquer estruturação hierárquica ou binária
de antagonismo social” (BHABHA,1990: 292, apud DONALD, 2000: 84-85).

Como considerar os modos de vida na construção da nação?
 
22. Hegemonia e não hegemonia
O novo poder hegemônico, expresso pela planetarização do território,

através do Mercado, um não-lugar, utiliza a espacialização do tempo como
estrutura de expansão política e ideológica e coloca-se como centro do es-
paço sincronizado, hierarquizando-o e verticalizando-o pela apropriação da
informação e domínio da comunicação, ou seja, pelo domínio do espaço
sincronizado; ao mesmo tempo, mantém a inclusão do Outro somente como
consumidor.
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Com essa estratégia, a educação para os novos tempos mantém o
caráter essencial da escola única: domesticar o homem e a mulher para
viver no ciber-espaço, não mais como cidadão e, sim, como consumidor.

Necessitamos de uma nova ordem, com base nas múltiplas culturas
dos grupos humanos imersos na horizontalidade proporcionada pelo tempo
espacializado, caráter estruturante das tecnologias proposicionais, e que
possibilite, no espaço sincronizado, participar da produção e circulação do
conhecimento. Esse processo social des-constrói a inclusão, porque todos
os grupos humanos serão produtores e consumidores de conhecimento. O
Outro e o Eu conviverão no entre-lugar das suas culturas e formas de vida,
no interior do território planetarizado. Não mais haverá uma Grande Narrativa
para legitimar hegemonias universais, o que exigirá uma nova educação.

Será essa nova ordem o caminho contemporâneo para a construção
da nação?

 
23. A pluralidade
Uma nova educação precisa ter a concepção de que o conhecimento

é plural, fundado na imaginação contextualizada e fonte da aprendizagem e,
ao mesmo tempo, que existem esquemas de pensamento que são inco-
mensuráveis entre si.

Como afirma Feyerabend, “...Se desejamos compreender a natureza,
se desejamos dominar a circunstância física, devemos recorrer a todas as
idéias, todos os métodos e não apenas a um reduzido número deles. Assim,
a asserção de que não há conhecimento fora da ciência – extra scientiam
nulla salus — nada mais é que outro e convenientíssimo conto de fadas”
(FEYERABEND-C,1977: 462).

No plano da não hegemonia, necessita-se de uma nova educação,
radicalmente distinta da educação da modernidade, baseada na escola úni-
ca. No limite extremo, cada grupo humano desenvolveria a sua educação.

Como pensar em uma nação que é una e múltipla?
 
24. Labirinto e diferença
No labirinto estruturante do tempo espacializado, através da horizontalidade

da rede, a nova educação dos movimentos não hegemônicos fundar-se-á em
pedagogias que tenham como fundante o diferente na diferença.

A rede, forma material do tempo espacializado, constitui-se em um labi-
rinto, de natureza altamente complexa, baseado em uma linguagem binária,
característica de qualquer labirinto. Cada acontecimento, resultante de um
agenciamento, funda-se em uma decisão do tipo sim ou não. Nesse espaço
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o caminho não se faz ao caminhar, porque cada decisão envolvendo um
acontecimento gera uma situação que exige uma nova decisão, a qual é
independente da decisão anterior. Não há fio de Ariadne. Essa é a base
material para a elaboração de pedagogias que tenham como fundante a
diferença na diferença, o que significa não pensar o diferente tendo como
referência a identidade, isto é, o diferente não é conceitual. Na verdade, o
que existe é um espaço de diferenças, virtual, imanente, em potência, de
um continuum de possibilidades.

Como em um jogo, jogado ou a ser jogado, os acontecimentos (even-
tos), produzidos pelos agenciamentos, associados com a linguagem, precipi-
tam o real, a partir do espaço de diferenças. Esse espaço virtual acompanha
o acontecimento, mas não é acompanhado por este, tal como um dado,
que quando lançado acompanha o evento, mas não se constitui nele.

Como pensar a universidade com base na diferença?

25. As pedagogias da diferença
As pedagogias que tenham como fundante o diferente na diferença

des-constroem o discurso teórico vigente das teorias pedagógicas, pois, para
qualquer pedagogia da diferença, são importantes o acontecimento, a lin-
guagem, a intensidade do acontecimento, a contextualização da linguagem
e seu sentido e a singularidade.

Sob o ponto de vista da práxis, a vivência de contextos e a convivência
das múltiplas subjetividades em uma contigüidade virtual e/ou real formam o
caráter dos processos educativos que tenham como base qualquer pedago-
gia da diferença.

Em conseqüência, a nova educação constitui-se de múltiplas escolas,
cada uma tendo como substrato a cultura do grupo humano respectivo,
produzindo conhecimento, e, assim, apropriando-se do espaço sincronizado
como produtor e consumidor; ao mesmo tempo, nos entre-lugares da
horizontalidade da rede estruturante, essa educação propicia o enriqueci-
mento cultural de todos e de cada grupo humano.

Na contemporaneidade, esta é a arena dos conflitos de poder no cam-
po educacional, que expressa o contexto maior da dinâmica do território
como símbolo do poder: planetarização do território com a centralidade do
Mercado, um não-lugar, de um lado; do outro, a apropriação do espaço
sincronizado pelas múltiplas culturas e grupos humanos, construindo um ter-
ritório planetarizado pleno do lugar, convivendo no entre-lugar e imerso no
não-lugar.
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A nova educação, fundada nas pedagogias da diferença, destina-se a
esta última alternativa. Caso prevaleça a primeira, continuaremos com a
escola única.

A partir dessas possibilidades, como construir uma nação?
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Diálogos - Josemar (Pinzoh)5 e Felippe Serpa

Salvador, BA, 15 de setembro de 2003.

Caro Professor Felippe Serpa,

Esta carta é de certo modo extensa e tem por fim dotar minhas preocu-
pações – esboçadas na aula de Filosofia e Educação do dia 10 de setembro
de 2003 e em outros momentos em que nos encontramos e nos debatemos
– de uma mínima inteligibilidade.

Lembro que estava em curso, na aula do dia 10, uma tentativa sua de
responder a uma pergunta sobre a diferença entre dois enunciados: a Diferen-
ça como Diferença (ou a Diferença da Diferença) e a Diferença do diferente.
Mas, na verdade, a conversa envolveu, como em outras oportunidades em
que já divergimos, pelo menos quatro questões básicas: a) a questão da Iden-
tidade e da Diferença; b) a questão da Legitimação e da Autorização; c) a
questão da Educação; d) e, por último, a questão do “lugar” do professor e da
política do saber – sendo que essas quatro coisas habitam a nossa
contemporaneidade, especialmente na FACED. E como para mim a discus-
são e os esclarecimentos ainda não são satisfatórios, quero voltar a estes
pontos.

1. A questão da diferença
Está claro que a única coisa que nos torna iguais, do ponto de vista

ontológico, é a diferença. E isso não apenas no campo da metafísica, da
física ou da biologia. O ser-sendo da metafísica realiza-se sempre como sin-
gularidade – e, neste caso, nem os clones se realizariam ou se “atualizariam”
igualmente aos seus modelos. O que seria igual a todos nós seria o fato de
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sermos (seres-sendo) diferentes. Neste caso, se cada um é Uno, cada um é
Diferente, Diverso. O problema é que isto define uma identidade. Nessa pers-
pectiva, a discussão da Diferença tem como sua dupla face, seu duplo, a
identidade. Vejo isto em Heidegger: “o ser é determinado a partir de uma
identidade, como traço desta identidade”, ou como traço de uma mesmidade.

Mas acho que a questão da Diferença e da Identidade não se restringe às
abstrações da metafísica, nem da física, e menos ainda da biologia. A questão
da Diferença e da Identidade me parece que está desde muito lançada para o
campo da discussão política, dos jogos de poder. E, nesse caso, me parece
importante discutir a pertinência de uma política da identidade e da diferença.
É esta disposição que não tenho flagrado aqui. Melhor dizendo, é a falta de
proposições para nutrir esta discussão que me incomoda.

É certo que as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o
mundo social, ou a visão moderna do mundo social, estão em declínio, fa-
zendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até
aqui visto como um sujeito unificado, como aponta Stuart Hall, em As Iden-
tidades na Pós-modernidade (2000: 7). Dessa forma, há a assim chamada
“crise de identidade”, vista como parte de um processo mais amplo de mu-
dança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das socieda-
des modernas e, principalmente, “abalando os quadros de referência que
davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social” (Ibidem).

Por isso mesmo, a discussão da diferença anda junto com a discussão
da identidade. Cada termo e o que eles nomeiam é o duplo do outro, como
o claro é do escuro e vice-versa. E, nesse caso, se há um movimento de
reconhecimento das diferenças, há efetivamente uma política das identida-
des, considerando, sobretudo, que, por mais que se diluam as fronteiras
anteriormente estabelecidas, mais se fortalecem as políticas de identidade
(vide O poder da Identidade de Manuel Castels).

Aliás, essas políticas não são meramente produtos ou resíduos dos pro-
jetos da modernidade ocidental e já estruturaram grandes batalhas, desde
os Gregos e Troianos. Nesse caso, me interessa discutir diferença & identi-
dade. Inclusive para verificar onde os entre-lugares – especialmente aqueles
apontados por Homi Bhabha em O Local da Cultura –, se constituem em
novos lugares, em novos territórios e em novas políticas de identidade, mes-
mo que sejam de identidades de fronteira, bifurcadas... Identidades de
interstício. Identidades da memória ou do esquecimento, do apagamento
das pinturas de guerra; Identidades da invisibilidade...

Mas aqui me incomoda ainda a possibilidade de que aquilo que se
convencionou chamar de “Direito à Diferença” (vide texto de Daniel Lins em
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Cultura e Subjetividade: Saberes Nômades, Papirus, 1997) se converta numa
clausura que aprisiona o diferente em sua Diferença, e lhe fixe aí seu territó-
rio. O que seria o discurso do Direito à Diferença integrando o discurso do
“senhor da significação falando para o outro-da-dependência”. Algo como
ocorre com os barakumin’s, no Japão, e outras castas de renegados e
“intocáveis” na Índia e na China, condenados à sua Diferença: quando a sua
diferença e a fixação nela se convertem em castigo, em condenação. Eis aí
onde a política da Diferença é, assim, a política de fixação de uma Identidade
como moldura para enquadrar... Como acontece com o Nordestino, institu-
ído em um complexo de dizibilidades e visibilidades, de imagens e textos, que
fixam suas reminiscências, suas memórias repetitivas e quase proíbem a
possibilidade de esquecer qualquer nordestinidade. Identidade e Diferença,
face-a-face compondo uma clausura.

De qualquer modo, é isto que solicito ainda: a ajuda para compreender
melhor...

2. A questão da legitimação e da autorização
Na verdade A QUESTÃO ainda não é esta da Identidade e da Diferen-

ça. O que me preocupa mesmo é não saber qual é o sistema axiomático do
pensamento crítico que se estabelece nessas discussões que estamos ten-
do. Não está claro para mim qual é a crítica possível; ou de quais instrumen-
tos e maquinarias teórico-conceituais podemos dispor para estruturar um
pensamento crítico razoável. É bom não esquecer que um curso de pós-
graduação é um ritual de passagem específico da nossa sociedade. Mas é
um sistema de passagem embutido num complexo sistema de formalidades
que se estruturam e se expressam numa série de formalidades, incluindo a
formalidade do saber. Nesse sistema, não basta a auto-autorização. Isso é
ba-le-la! Na verdade, o que existe é um jogo que se joga, com regras que só
no processo se vão tornando claras. Um jogo que é, sobretudo, de legitimação
da possibilidade de expressar certos enunciados. A autoria, na academia,
passa por essa legitimação.

É assim que, nesse jogo de legitimação, quando se declara que um
enunciado é verdadeiro, pressupõe-se, primeiro, que o sistema axiomático
no qual ele foi formulado e é decidível e demonstrável, é conhecido dos
interlocutores e aceito por eles como tão formalmente satisfatório quanto
possível (ver A condição pós-moderna de LYOTARD, 2002: 79).

É assim – e é esse o jogo – que estrutura, por exemplo, os processos
de seleção de alunos, de qualificação de projetos de pesquisa e de definição
de orientadores das pesquisas num curso de pós-graduação, por exemplo,
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como o da FACED. E não só há entre-lugares. Há lugares, territórios. Há, por
exemplo, processos de seleção cujos enunciados dos projetos concorrentes
devem estar de acordo com os “interesses” dos orientadores. Afirmar isso
não significa atribuir nenhum valor positivo ou negativo. Não significa adjetivar,
ainda. Aqui há apenas uma constatação. E, da minha parte, eu não sofro
com isso. Certamente não seria melhor na aldeia, tendo de ralar o corpo,
antes da luta, com escova de dente de peixe, e ainda colocar sal e pimenta
por cima... Se esse é o ritual, eu acato, desde que se diga: “o jogo é este”.
O que me incomoda mesmo é um esforço para fazer passar uma imagem
de que não é assim, e é exatamente isso que soa demagógico e desonesto.
Seria mais honesto dizer: “olha, aqui é assim, tá?”.

É indisfarçável que há, na academia, esse jogo que controla os enunci-
ados à distância e silenciosamente. Foucault diria: “(...) a instituição respon-
de de modo irônico; pois que torna os começos solenes, cerca-os de um
círculo de atenção e de silêncio, e lhes impõe formas ritualizadas, como para
sinalizá-los à distância”. Não só isso, mas “em toda a sociedade a produção
do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e
redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conju-
rar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar
sua pesada e temível materialidade” (A Ordem do Discurso, 1999, p 7-9).

A academia especializou-se nesse jogo. Eis aí todo um jogo de legitimação
que regula e, pelo menos, relativiza aquilo que chamamos de autorização
ou, de forma mais redundante, de auto-autorização. Não é rara a recusa
explícita de certos termos. Há, então, uma gramática e uma semântica mais
legítimas que outras; há uma ordem axiomática. Que se esclareça qual é
ela. Sobretudo porque há uma orgia conceitual, e os termos já não nomeiam
o que deveriam nomear. Já não conseguimos nomear, na política, esquerda
e direita; no sexo, masculino e feminino; na estética, o feio e o belo. Então
que se esclareça a ordem axiomática, porque há realmente uma censura
indisfarçável de certos termos...

3. A educação
A outra coisa que me incomoda é a concepção de educação subjacente

a algumas “falas”. Por exemplo, uma coisa é dizer que o Caos é auto-
organizativo. Eu concordo que SIM. Mas isso não tem valor para a ação
política, ou para a ação de governo. O caos só terá valor numa política de
absoluto desgoverno. Não me parece que a educação, como ação sistemá-
tica, teria qualquer importância numa política de absoluto desgoverno. Nem
sei se estamos interessados em um regime de absoluto desgoverno. Se
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ainda acreditamos na importância da educação, é, sobretudo, porque cre-
mos que ela é uma arma em um complexo campo de batalha, em que se
luta para fazer preservar ou garantir certos valores, em detrimento de outros.

Por mais que relutemos, não estamos de acordo que haja qualquer
governamentalidade, e que a educação sirva para dispô-la? Então, não
estamos de acordo com a sustentação do tratamento cordial, para opô-lo
ao tratamento bárbaro? Não é essa nossa luta pela paz, que é também uma
luta pela civilização? O que queremos? E o que queremos com a educação?

Dizer apenas que o caos é auto-organizativo, ou apostar na sua
positividade, não diz nada sobre, por exemplo, o esforço que a FACED faz
atualmente para melhorar sua avaliação frente à CAPES e aos demais cur-
sos de pós-graduação de outras Universidades.

Há uma economia da educação, que não tem nada a ver com o critério
hegemônico da economia de mercado do liberalismo, mas está mais próxi-
ma da economia da dádiva, que, a meu ver, é o que justifica nosso esforço
de educadores. Não educamos apenas pelo dinheiro que nos pagam: tam-
bém, de alguma forma, queremos devolver algo que recebemos. E estamos
a fazer isto como uma nova dádiva. A retribuição certamente não será para
mim; será para outrem... Não importa. Mas este esforço nunca é liberal.
Pelo contrário, atém-se aos nossos anseios de humanidade e de fortaleci-
mento dos laços de solidariedade entre as gerações – e por isso mesmo
encerra todas as contradições.

Mas é por isso que queremos educação: numa sociedade em conflito,
como educadores, assumimos nosso “lado”, e usamos nossas armas... Essa
é nossa doação. Aprendi isso com Paulo Freire, quando ele atacou veemen-
temente a pseudoneutralidade da educação: eis a força de suas idéias. Mesmo
que as coisas aconteçam pela precipitação dos acontecimentos, o que nós
queremos é precipitá-los primeiro e da melhor forma, para nos educarmos
uns aos outros.

Há sempre algo de reprodutor na educação. Mesmo que queiramos
mudar o mundo através dela, o fazemos a partir dos nossos princípios,
tensionando-os em relação aos princípios dos outros. Mas a dialogicidade
freireana não é a negação dos meus princípios em detrimento dos princípios
do outros. É a negociação, entendida como tensionamento, para produzir
um novo lugar, como sendo um novo saber, em mim e no outro.

4. O lugar do professor e a questão do saber
A questão anterior me remete à questão da produção do saber. O sa-

ber novo só é possível pelo estrangulamento de um saber existente. Educar
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significa fazer as pessoas saírem de seus supostos lugares, para habitarem
outros lugares. Significa desterritorializar, mesmo sem a promessa de uma
fácil re-territorialização. E, nesse sentido, o saber novo, como o lugar novo, é
aí fruto de uma passagem, de uma dor de parto, de uma ruptura, de um
rompimento de hímen, de um sangramento... (o prazer do sexo pressupõe a
dor do rompimento!?) Para que um saber novo nasça, é preciso não somen-
te que um saber já existente se disponha a uma união, a uma soma, mas é
preciso, ao contrário, que este saber existente seja ferido de morte... Seja
fraturado, desestabilizado, desterritorializado. Não são assim as metáforas
de formação dos orientais? Ou não é assim que curumins são promovidos à
condição de adultos, de guerreiros? Haveria saberes felizes, a não ser pela
satisfação do desejo de saber, num movimento de dor-e-prazer?

Neste sentido, ACHO ESTRANHO esta pseudo-desconstrução da figu-
ra do professor. Para mim, ela é duplamente suspeita. Primeiro porque não é
real. As cartas de que dispõem professores e alunos são formalmente distin-
tas, e isso não é pouco. A última palavra, do ponto de vista institucional, será
sempre de um professor... Depois porque ainda não entendi o que se quer
quando se insinua a anulação da figura do professor. Ora, o professor não é
apenas uma figura moderna ou ocidental – se essa é a desculpa. Ele pode
até levar outros nomes, mas consigo ver, inclusive na aldeia dos índios Xingus,
a figura de um cacique ensinante, na véspera do kuarup.

É com ele que os jovens aprendentes, que ficaram reclusos durante um
ano, vão ter durante todo o período de reclusão, e ainda na véspera do ritual
do kuarup. A figura de alguém que ensina e de aprendizes é muito freqüente
em muitas sociedades, nos ofícios marginais – desde as corporações de
ofício medievais, das quais decorrem alguns de nossos artesãos – e mesmo
nas comunidades rurais onde se aprende-fazendo.

É assim que os segredos são compartilhados, são consolidados na
memória coletiva. É assim que os valores são sustentados pelas gerações
mais novas. Isso não é apenas uma coisa da sociedade moderna, ocidental,
industrial e capitalista. Se essa matriz de sociedade complicou o sentido da
formação e da educação, independentemente dela, a educação é um fenô-
meno observável nas várias sociedades e, em qualquer uma delas, há mo-
mentos de ensinareaprender. E, nesses momentos, há sempre ensinantes-
e-aprendentes – por mais que tenhamos aprendido com a dialética que quem
ensina de repente aprende ou que quem aprende de repente ensina. Isso
não representa mais nenhuma dificuldade. A dificuldade agora, me parece,
consiste em definir qual é o lugar que reservamos para o professor nos pro-
cessos de ensino-e-aprendizagem.

rascunho digital 2011.pmd 16/05/2012, 17:11164



r a s c u n h o  d i g i t a l

165

Renegar ao professor esse lugar de ensinante é, na minha maneira de
ver, quase um recalque, um complexo; algo que queremos jogar fora apenas
porque, “na modernidade”, esse lugar pode ter assumido algo dolorido de-
mais. É como se sentíssemos a dor, como se somássemos todos os males
que a modernidade ocasionou e debitássemos da nossa própria conta. É
uma culpa recorrente, imemorial.

Eu, particularmente, não assumo essa culpa. Para mim, há uma eco-
nomia de saberes nos quais há pessoas com maior e menor domínio, e é
isso que justifica a contratação de um profissional para operar com esses
saberes entre as gerações, entre os que dominam mais e os que dominam
menos certos sistemas de saberes. Mas o professor é também um agente
de estímulos. Em grande parte, é isso que funda um sistema de educação.
É isso que funda a própria idéia de educação entre nós, com nossos filhos,
inclusive. Não se trata mais, em hipótese alguma, de achar que o professor
é o dono do saber. Nem, muito menos, de manter o aluno onde ele se
encontra, com a desculpa de que ele já sabe. Isso é hipocrisia. Isso anula
qualquer possibilidade de a educação ter qualquer relevância.

Enquanto os “complicantes explicudos da UFBA”, segundo Roberto Al-
bergaria, não querem mais assumir o lugar de professores (o que, no mínimo
nos incita a perguntar porque o Estado deve continuar lhes pagando, como
professores), eu continuo preparando minhas cenas de aula. Elas, às vezes,
nunca se parecem com o que eu projeto. O projeto é sempre um próprio,
uma estratégia. Um instrumento do estado, por exemplo, uma arma do for-
te... Contra elas há as astúcias e as táticas, jogos de guerrilhas... Silenciosos
e invisíveis. Eu sei disso! Mas preparo minha cena de aula: escolho textos,
poemas, músicas... Às vezes, decido junto (nem sempre). Provoco, ofereço,
formulo questões, quero tirá-los do lugar onde estão...

Não entro no jogo do só sei que nada sei – que para mim foi o mais
exemplar sofisma do Sócrates. Negocio o meu saber com o saber dos ou-
tros... Para sairmos todos do lugar onde estamos: novos lugares, novos
saberes. Acho que, assim, estou cumprindo meu papel e é, sobretudo, a
minha dádiva!

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
 
Caro Josemar,
Foi muito bom você entregar-me um texto que aborda vários pontos de

nossa discussão. Vamos a eles:
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1. A questão da diferença.
O primeiro parágrafo de seu texto é concordante com a nossa concep-

ção, se você substituir identidade por igualdade, pois todos nós temos, em
potência, todas as infinitas possibilidades de precipitar acontecimentos; as-
sim, desenvolvemos, ao precipitar acontecimentos, processos identitários, e
que são qualitativamente distintos da concepção estável de identidade. A
mesmidade é a igualdade, em potência, das infinitas possibilidades entre os
seres.

É exatamente no campo da discussão política que se diferenciam como
fundante a diferença e a identidade.

A identidade como fundante gera a desigualdade, possibilitando um pro-
cesso político que se caracteriza pela luta por uma hegemonia universal,
baseada em uma grande narrativa, que privilegia os valores de uma classe,
pois originariamente temos uma identidade, e uma delas se imporá às ou-
tras.

A diferença como fundante gera, em potência, a igualdade, possibilitan-
do um processo político que se caracteriza por hegemonias localizadas,
múltiplas e instáveis, o que gera a necessidade de conviver com múltiplas
subjetividades e vivenciar múltiplos contextos, pois originariamente somos
iguais na diferença em potência.

Pensando na torre de Babel, no caso de a identidade ser fundante,
seria necessário ter uma hegemonia de uma forma de comunicação entre
os homens para construir a torre, gestando, assim, a dominação de uns
sobre outros.

No caso de a diferença ser fundante, os homens, para construir a torre,
teriam de aprender a conviver entre si e a vivenciar múltiplos contextos.

Quanto aos entre-lugares, estes são instáveis, pois decorrem da resso-
nância do diálogo de dois lugares, que resultam na precipitação de aconteci-
mentos produzidos pelo diálogo; ao terminar a ressonância, o entre-lugar se
esvai, mas os dois lugares que precipitaram os acontecimentos ressonantes
agregam conhecimento.

O aprisionamento do diferente na diferença se dá exatamente porque o
fundante é a identidade, que gera desigualdade; caso o fundante seja a
diferença, temos a igualdade entre os seres e a precipitação de aconteci-
mentos gera processos identitários que não se constituem em prisões.

O seu último parágrafo constitui-se em um depoimento a favor da dife-
rença como fundante.

Identidade e diferença não estão no mesmo universo; se a identidade é
fundante, em potência, a diferença é um dado da realidade, constituída como
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precipitação dos acontecimentos. Se, no entanto, a diferença é fundante,
em potência, a realidade é constituída por processos identitários decorrentes
da precipitação dos acontecimentos. Identidade e diferença não estão no
mesmo universo.

2. A questão da legitimação e da autorização
É claro que existe um complexo sistema de formalidades, incluindo-se aí

a formalidade do saber, que está fortemente sustentada por uma hegemonia
universal, baseada na identidade como fundante.

O que estamos querendo é construir um sistema de formalidade do
saber que tenha como sustentáculo um fluxo de hegemonias instáveis, que
decorrem da diferença como fundante.

Seria o universo do movimento, da historicidade e não da lógica. Seus
inspiradores teóricos são Marx e Nietzsche, e os fatos contemporâneos que
dão base concreta a essas concepções são as tecnologias proposicionais.

A citação de Lyotard não se aplica, pois não há como garantir que um
enunciado tenha o valor verdade dentro de um construto lógico; pode-se
apenas operar com o enunciado.

Seus últimos três parágrafos traduzem o poder dos grupos institucionais,
graças a estruturas sedimentadas que precisamos des-construir e re-cons-
truir permanentemente; nesse sentido, não é balela a legitimação e a auto-
autorização, mas isso não significa qualquer coisa; muito pelo contrário, exi-
ge uma complexa construção de discursos inteligíveis e consistentes na dire-
ção de uma dinâmica distributiva do poder político.

3. A educação
O caos e a instabilidade do universo, juntamente com processos

dissipativos (Prigogine), são responsáveis pela existência da vida no universo,
que são sistemas complexos auto-organizados.

Será que não podemos ter processos educativos que se auto-organi-
zem a partir de dinâmicas semelhantes às que originaram a vida?

Isso só não é possível porque ameaça o poder hegemônico de caráter
universal, que até agora tem escravizado, ao longo da história, milhões e
milhões de seres humanos. Essa é uma postura política de libertação, como
pensou nosso grande educador Paulo Freire.

Todo o seu texto, nesse item, descreve uma configuração sedimentada
a partir da identidade como fundante e de um saber que tem se legitimado a
si e às instituições a partir de um poder hegemônico de natureza universal. É
o retrato fiel do que ocorre, e é exatamente isso que queremos des-cons-
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truir, para que surja uma construção distributiva na raiz dos processos.

4. O lugar do professor e a questão do saber
O seu texto, nessa parte, é procedente e não tenho o que retrucar; só

desejo acrescentar que seus exemplos estão nos contextos dos grupos hu-
manos próprios.

O que pretendemos não é simplesmente des-construir a figura do pro-
fessor, mas reconstruí-la para uma educação que tenha como fundante a
diferença; na verdade, o esforço que se faz passa por um processo exata-
mente da forma como você descreve nessa parte do texto.

Não pretendemos renegar o professor; o que desejamos é que ele não
seja o instrumento do poder hegemônico de caráter universal, atravessando
os valores dos grupos humanos, como, por exemplo, pode acontecer com
as crianças do Xingu.

Nunca renunciei às responsabilidades de ser professor, mas sinto que
faço uma atividade docente com sentido quando o estudante dialoga, se
auto-autorizando e, conseqüentemente, tendo um pensar próprio, como você
nesse diálogo.

Parabéns, Josemar.
Salvador, 22 de setembro de 2003
Felippe Serpa.
 
¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈

Essa segunda carta de Josemar foi respondida por mim em vermelho6

no corpo do texto.
Felippe Serpa.

Caro professor Felippe Serpa,

Obrigado pela sua resposta à minha “carta”. Sou sabedor da sua histó-
ria de vida e de quanto tem prezado pela coerência em seus posicionamentos.
Mas quero entendê-los melhor. Sobretudo há coisas que ainda queria insistir,
pois também tenho tentado não cair nas armadilhas do “pensamento único”.
Por isso, permita-me uma nova “conversa”.

Fui formado nas Comunidades Eclesiais de Base e nas práticas de tea-
tro popular. Por isso mesmo, decidi que seria “diferente” dos meus contem-
porâneos. Acho que foi isso que me fez sair de uma cidade pacata de 8.000
habitantes, onde as pessoas encerram suas “carreiras” de estudantes com
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o fim do segundo grau, e onde, em muitas famílias, apenas os filhos e netos
são escolarizados, como a minha, e chegam até aqui.

(Na verdade, a escola consegue introjetar os valores da classe
hegemônica, produzindo o imaginário homogêneo)

Foi essa diferença que, durante um tempo, fez com que minha cidade
desejasse me ver pelas costas, me “dispensar”. Por isso, não iria concordar
com práticas hegemônicas de opressão. Nesse caso, me agrada a idéia de
que “a diferença como fundante gera, em potência, a igualdade, possibilitan-
do um processo político que se caracteriza por hegemonias localizadas,
múltiplas e instáveis, o que gera a necessidade de conviver com múltiplas
subjetividades e vivenciar múltiplos contextos, pois originariamente somos
iguais na diferença em potência”.

Mas, pensando nisso, entendo que a escola, como “tecnologia de go-
verno”, sempre se pôs ao esforço de produzir “iguais”, não em direito (e
menos ainda iguais por terem a diferença em potência como fundante). Iguais
em gestos e atitudes, em formas de pensamento, embora jamais tenha
conseguido tão perfeitamente tal proeza. . . . . (vide observação anterior)     Mas
isso não significa que nada conseguiu: ajudou a imprimir um imaginário que
se esforça o tempo todo para eliminar a diferença. Pensando assim, entendo
que os jogos de poder põem em funcionamento alguns dispositivos que “pre-
cipitam” os acontecimentos numa determinada direção, afinal, há ritornellos,
há repetições, há um “repisado” que vai “furando”, e é isso que subjetiva,
que produz “maquinas de guerra”, que açoita os comportamentos em dire-
ção a determinados destinos (destino aqui como itinerário).

(É preciso des-construir esses jogos de poder, pois eles existem
na escola e na sociedade. Construamos novos e múltiplos jogos de
poder)

Estou colocando isso porque me parece que, se durante um tempo,
as análises estiveram mais voltadas para as estruturas, para as coisas
maiores, ela andou na direção da miniatura, dos efeitos semióticos e das
micropolíticas. Mas isso não supõe a anulação das estruturas. Pelo contrá-
rio, me parece que são elas que continuam fazendo multiplicar efeitos
semióticos... Diante dos quais o poder de ação das pessoas em contrariá-
los, também pode ser controlado. Estes jogos de poder e seus efeitos, por
exemplo, perfazem as performances dos hipertextos, não só os da internet,
mas também aqueles que vasam da tela para o outdoor, para as vitrines,
para as modas e para a vida diária. Sei que há, mesmo assim, as “distân-
cias de singularização”, as linhas de fuga, como há também a possibilidade
de as fugas findarem no lugar-comum.
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(Esta é a luta de classe contemporânea, no terreno das culturas,
na produção do conhecimento transformado em informação e comu-
nicação)

E estou colocando isso porque só tenho ouvido elogios: à informática,
ao fim das metanarrativas, ao processo geral de desconstrução, ao hipertexto,
à confusão geral de espíritos, como diria Milton Santos, e isso vai virando
uma enorme redundância, uma bolha, uma órbita, e quase não se sai daí.

(Você tem razão. O poder se apropria dos novos discursos para
se manter e assim deixar tudo como está, ou seja, mudar para per-
manecer)

Estou estudando uma escola que, de tanto se ver com a violência dos
alunos, instituiu um SOE (ou seja, acirrou a sua violência para contrapor à
dos alunos), que é dirigido por um policial, que faz boletins de ocorrência,
estabelece o sistema de punições e “reduziu” as incidências de violência na
escola. Isso, para mim, é enormemente absurdo, especialmente conside-
rando que isso é uma tentativa de remessar a escola novamente para as
práticas disciplinares de governamentalidade, descritas por Foucault. Mas,
em que posso ajudar à escola, sendo eu um aluno do doutorado? Dizer que
não é assim, eles não aceitam, pois dizem que está melhor agora. Conviver
com isso como uma DIFERENÇA?

(Em absoluto, não. Devemos re-construir a existência humana a
partir da igualdade, pois a singularidade de cada existência se dá no
diferente na diferença e não na identidade. Esta gera desigualdade e a
diferença que você assinala é aquela gerada na identidade)

Se as pessoas conseguem dar as soluções mais razoáveis (e mais
questionáveis) para os seus problemas, e o caos é, aí, auto-organizativo, por
que então estamos enfiados num curso de doutorado, pensando loucamen-
te problemas de pesquisa, jurando que estaremos contribuindo para a melhoria
das situações?

(Josemar, o problema de cada um está imerso em um contexto
coletivo e a multiplicidade de problemas e de pesquisa enriquece o
diálogo coletivo)

Quando você pergunta, “será que não podemos ter processos educativos
que se auto-organizem a partir de dinâmicas semelhantes às que originaram
a vida?”, eu respondo que desconfio que não suportaríamos esperar que o
caos organizasse a realidade da melhor forma. Acho que não vivemos mais
no âmbito da natureza (onde o caos, a instabilidade do universo e os proces-
sos dissipativos geram a vida), senão numa segunda natureza, que é a esfe-
ra complexa da humanidade. . . . . (Ledo engano. Imaginar a natureza sim-
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ples. O universo é mais complexo do que a humanidade, pois esta foi
gerada por ele) E é certo que também aí o caos acompanha e contraria
nosso desejo de ordem. Mas nem por isso nos deixamos arrebatar pelo
niilismo; decidimos não esperar que o caos organize, pois isso também po-
deria acirrar o jogo do mais forte. Nossa ação se justifica, ao meu ver, exata-
mente porque decidimos não esperar... Decidimos instituir práticas contra-
hegemônicas, lutar com as nossas armas para precipitar, mas apenas uma
precipitação que antecipa a borboleta adormecida na lagarta.

(Não é uma postura de esperar; pelo contrário, é uma práxis do
movimento, gerando auto-organizações)

Quando você diz que “isso só não é possível porque ameaça o poder
hegemônico de caráter universal, que até agora tem escravizado ao longo
da história milhões e milhões de seres humanos”, eu digo que a escola é
isso, e pergunto: poderia ela ser outra coisa? Uma escola, numa aldeia de
índios Xingus, serviria para quê, senão para implantar ali um germe desse
poder hegemônico de caráter universal, embutido no código escrito e na lógica
formal? Afinal, a necessidade de escolarização dos índios é algo que se esten-
de, escorre, desde o centro deste poder hegemônico de caráter universal até
lá. E é para “cá” que a escolarização remete esses índios. Ou não?

(Não posso concordar com o caminho único da escola. Você mes-
mo mostrou outras escolas nos seus exemplos do primeiro texto)

Em se tratando de escola e de saber escolar, de sistema de ensino,
bilíngüe ou não, respeitando e incluindo (ou organizando-se a partir de) a
cultura dos grupos humanos, não se trata de uma mesma engenharia de
“captura”? Garantir a cidadania para índios do alto Amazonas a partir dos
registros de nascimento, por exemplo, não é uma prática de registro e de
captura, praticada pelo Estado, em nome dessa mesma hegemonia de ca-
ráter universal? O que seria, neste caso, razoável? Uma prática de inclusão
não é, nesse sentido e contraditoriamente, uma integração a esta mesma
hegemonia de caráter universal? E que tipo de benefício teriam os índios, se
ficassem de fora disso, sem escolarização, sem registro, sem essa cidada-
nia, cuja outra face é a submissão ao “registro e controle do Estado”?

(Pelo que vejo, a sociedade moderna capitalista é eterna e
indestrutível. Não, Josemar, os seres humanos do Xingu podem a
partir de seus modos de vida dominar o instrumental moderno e dia-
logar com outros grupos humanos. Essa é a luta)

Se a premissa básica de Freud, em O Mal-Estar na Civilização, é que
você ganha alguma coisa, mas, habitualmente, perde em troca alguma ou-
tra coisa, a questão não é ter minimamente clareza do que se pode perder e
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ganhar? Inclusive, a questão não é também ajudar às outras pessoas a
construírem respostas para isso? Eis minha preocupação, inclusive quando
decidi fazer este curso. (Concordo)

Mas não se zangue comigo e com minha insistência. Nesta busca, eu
prefiro trocar estas idéias contigo. E agradeço a atenção.

(Josemar, repito o que escrevi quando terminei os meus primei-
ros comentários: parabéns, Josemar. Continuemos dialogando, pois
somente assim os processos educativos ganham sentido)

Abraços
(outros para você)
 
Josemar da Silva Martins
(Felippe Serpa)
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A pedagogia intrínseca às novas tecnologias

Felippe Perret Serpa

Eis alguns indicadores dessa lógica e dessa pedagogia: não há centro –
os processos, conforme as condições, têm uma centralidade instável. Ora o
professor é o centro, ora o aluno, ora outro ator diferente de professor e aluno.
Processos horizontais – a hierarquia e a verticalidade, próprias da cultura pe-
dagógica, são incompatíveis com a lógica e a pedagogia das Novas Tecnologias,
pois estas funcionam em rede. Participação necessária – todo sujeito, para
vivenciar o processo pedagógico, tem de participar na rede, sendo impraticá-
vel um mero assistir. Sincronicidade de atenção a várias coisas na aprendiza-
gem – a profundidade não se dá através de um conceito de verticalidade, mas
sim em um conceito espaço-temporal. Na verdade, é o espaço sincrônico e o
tempo espacializado. Ambigüidade entre a oralidade e a escrita – as dinâmicas
comunicacionais na rede, mesmo com o uso da escrita, expressam-se com
uma alta dimensão de oralidade, incluindo-se nessa expressividade as ima-
gens. Processos coletivos necessários – sendo uma dinâmica de rede e ne-
cessitando da participação de todos, a produção é necessariamente coletiva.
Cooperação como traço fundamental – para o sistema de rede funcionar, os
participantes necessariamente têm de cooperar.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
Rozane Suzart
ro.art@zipmail.com.br
Acompanhar a prática educativa na “prática” é perceber ainda o

distanciamento dessa nova e maravilhosa concepção pedagógica, quando
as instituições, mesmo de grande porte, equipadas com bons laboratórios
de multimídia, ainda enxergam o simples e-mail como agente indisciplinador,
e veêm a internet como algo supérfluo, fora desse mundo e/ou perigoso,
quando ainda se comportam como donos do saber virtual, e ainda direcionam
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a utilização de recursos audiovisuais apenas como recursos didáticos. A postu-
ra do educador, nas novas tecnologias, deve ser antes de tudo avançada
“tecnologicamente”, na sua forma de pensar, e de estar frente ao mundo
novo. Mas não acompanhamos esse avanço em termos de AÇÃO, por que
será?

Serpa
serpa@ufba.br
Estamos modelados pelo instituído e pela tradição. Plank, físico impor-

tante do fim do século XIX, dizia que uma teoria nova em física não se
impõe porque é melhor do que a teoria velha, e sim porque os velhos físicos
morrem, e os novos físicos adotam a nova teoria no caso em questão. Há
recentemente uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que nos colégi-
os americanos que estão em rede quem comanda o processo da aprendiza-
gem com as novas tecnologias são os alunos. As novas gerações estão
construindo os novos processos educativos.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
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A liturgia da sala de aula

Felippe Perret Serpa

O instituído e a tradição necessitam de uma liturgia que normatize os
processos institucionais e culturais. São jogos com regras claras, porque já
foram jogados. É a vida já vivida nas vivências contextuais e nas convivências
inter-subjetivas, ou seja, é a realidade realizada. O instituinte e a inovação
precisam de liberdade e de autonomia para se expressarem. São os jogos
onde as regras se fazem ao jogar. É a vida vivente, em potência, que atualiza
as vivências contextuais e as convivências inter-subjetivas através da práxis.
É a realidade se realizando. Assim, estamos diante de uma tensão instituinte-
instituído e inovação-tradição, que constitui o cerne da vida e seu fundante
essencial. Essa tensão deve ser compreendida em dois planos: no plano das
possibilidades, a virtualidade, e no plano das coisas, a realidade. No plano da
virtualidade, a tensão se expressa na questão: o que precipitar da vida viven-
te, dentre múltiplas possibilidades, para a vida vivida? No plano da realidade,
a tensão se manifesta na seguinte questão: em que a vida vivida formata a
vida vivente? É nessa configuração teórica que a liturgia da sala de aula inibe
a vida vivente, os jogos onde as regras se fazem ao jogar e, em última
instância, empobrecem a realidade.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
Rozane
ro.art@zipmail.com.br
Os passos que insistimos em repetir a cada jogo novo, são os mesmos.

Mas o jogo é outro e pede outras regras. A realidade, na educação, vem se
apresentando como se sempre fôssemos só peças na jogada, quando, na
verdade, também podemos assumir novos papéis. A prática educativa-dou-
trinária nos faz perder o nosso poder de imaginação na partida. A clareza do
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novo, agora, faz-nos perceber as mil e uma formas de jogar, sem que nem
sempre precisemos ganhar. Participar consciente do jogo, já é uma vitória.

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Estamos no campo das possibilidades: na Vida-sendo. O que acontece,

então, na “liturgia de sala de aula”? A grande maioria dos educadores igno-
ram o acontecimento-instante da vida-vivente. Não (con)vivem na escola.
Lá, essa maioria transita como se múmia fosse, talvez, melhor seria dizer,
zumbi. Como se vida não existisse naquele espaço nem naqueles corpos. É
triste, mas parece que essa maioria de educadores é mal amada, carrega
uma dor ontológica que impossibilita qualquer tentativa de um aprendizado
para o florescimento da bondade. Não sei. Por outro lado, estou consciente
que, enquanto priorizarmos a “economia” (mercado, “trabalho escravo” ou
algo do gênero) como fundante de nossas práticas escolares, não sairemos
dessa barbárie humana, da crueldade pedagógica institucionalizada; enquanto
tivermos uma pedagogia do senhor e do escravo, inclusive, internalizada por
nós que aceitamos, passivamente, todos os (des)mandos dos “Senhores e
Senhoras Pastas”, isto é, representantes, de quem quer que seja: presiden-
te, governador, prefeito, secretário, diretoras etc., não possibilitaremos, acre-
dito, a expressão das singularidades, igualmente em potência, de todos os
indivíduos...

Rozane
ro.art@zipmail.com.br
Por outro lado, os profissionais de educação são obrigados a ter postu-

ras autoritárias e conservadoras... O que precisa mudar não é só a educa-
ção, a escola, o professor, diretor, as pessoas, mas a concepção prática de
uma transformação, aceitarmos mudanças, experimentarmos, uma nova
forma de organização social, um novo modelo de sociedade, baseado não
em ações novas-bruscas, repentinas e impostas, mas em ações que apenas
se permitam a uma nova discussão por uma outra sobrevivência.

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Talvez nós precisemos de espaços dialógicos múltiplos, que sejam amo-

rosamente acolhedores... Espaços onde o amor seja o fundante da relação
eu - outros.

Maria das Graças
transcosta@pvh.vioacabocom.com.br
Seja qual for a área profissional em que atuamos, devemos ter voca-

ção, devoção, verdadeiramente amor, pra que possamos desempenhá-la o
melhor possivel, apesar de todas as barreiras que possam aparecer. E assim
é na educação. Pena que, quando chegamos às universidades, somos de
certa forma desistimulados pelo discurso chato. Muitas palavras, pouca ação-
reflexão.
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Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Maria das Graças, seja sempre bem-vinda. Conta-nos um pouco dessa

sua experiência com os “discursos chatos” da academia. Mas, não somos a
universidade? Quer dizer, se ela está chata, o que temos nós a ver com isso?
(Pensando na nossa vivência acadêmica cotidiana)

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
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Licenciatura: o que é isso?

Felippe Perret Serpa

O Departamento de Educação II, atendendo à nova legislação, aprovou
uma proposta de currículo das licenciaturas, a fim de discutir com a FACED
e, posteriormente, com os colegiados dos cursos de licenciatura. Considera-
mos que, antes de discutir qualquer proposta de currículo para a formação
do professor do ensino básico, é necessário debatermos uma questão preli-
minar: SERÁ QUE OS PILARES QUE SEMPRE SUSTENTARAM A FORMA-
ÇÃO DO PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO DEVEM SER MANTIDOS?
Assim, preliminarmente, devemos discutir o teor desses pilares: A SEPARA-
ÇÃO NÍTIDA NO CURRÍCULO ENTRE O CONTEÚDO DISCIPLINAR E A
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. A concepção histórica preconizou a formação
geral do bacharelado na área do conhecimento em três anos, depois da qual
haveria a formação profissional do professor de ensino básico em um ano de
estudos, em que a vivência pedagógica se dava no Colégio de Aplicação da
Universidade. Esse processo todo ocorria em uma unidade da Universidade:
a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Na verdade esse esquema, co-
nhecido por 3-1, permaneceu, apesar da reforma universitária, que criou os
institutos básicos e a Faculdade de Educação, resultantes do desmem-
bramento da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e, em muitas
universidades, extinguiu o Colégio de Aplicação, como no caso da UFBA. A
manutenção do esquema, após a reforma universitária, criou uma aberra-
ção, pois os Institutos básicos ficaram responsabilizados pelos cursos de
formação do licenciado e a Faculdade de Educação, uma unidade profissio-
nal de formação de professor, constituiu-se em receptora dos licenciandos
como um instituto básico de formação profissional. Precisamos refletir sobre
essa situação. SOBRE A PRECEDÊNCIA DA TEORIA NA FORMAÇÃO, NA
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ARTE DE SER PROFESSOR. É um traço da formulação acadêmica, em
que essa precedência acaba formando profissionais que não são capazes de
ter sensibilidade para a atividade profissional cotidiana, sensibilidade essa que
permite o ser criativo em cada contexto específico. No caso de atividades
profissionais que têm natureza ARTESANAL, no sentido de que o profissional
domina todo o processo de produção, como nas artes e no magistério, a
própria práxis do professor exige a superação dessa precedência. Isso não
significa que a teoria não seja relevante e necessária. No entanto, para que
tenha sentido, precisa ser um discurso contextualizado na arte de ser profes-
sor. Assim, a centralidade da formação do professor está na dinâmica da
práxis, ou seja, da atividade humana com o OUTRO, aí inserida a teoria e o
instrumental da ciência. SOBRA POUCA OPÇÃO PARA O LICENCIANDO
VIVENCIAR A PRAXIS FORMADORA. Os currículos sempre deixaram pouco
espaço para o licenciando vivenciar as múltiplas atividades disciplinares ou de
outra natureza, oferecidas pela universidade ou em movimentos sociais na
dinâmica da sociedade; também nunca permitiram ao licenciando apresen-
tar projetos de estudos baseados na pesquisa ou na extensão. A arte de ser
professor exige que cada licenciando, obedecido um núcleo geral de ativida-
des centradas na práxis, tenha oportunidade de expressar a sua singularida-
de, propondo jogadas próprias. É na possibilidade dessa expressão singular
de cada licenciando e de cada jogada, que poderemos formar a riqueza da
arte de ser professor e, em potência, a igualdade de todos os licenciados.
VAMOS DISCUTIR E DECIDIR SOBRE ESSES PILARES?

Salvador, 14 de maio de 2002, Luiz Felippe Perret Serpa

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Felippe, lendo seu texto, senti uma necessidade de expressar a minha

mais profunda indignação com o que vem ocorrendo nas nossas escolas
públicas na Bahia. Neste último final de semana (13/07/02), fui visitar meus
pais em Feira de Santana. Lá tive a oportunidade de conversar com alguns
jovens (trabalhadores, também, alguns) que estão estudando no ensino
médio. Alguns deles num processo chamado de “aceleração”. E o que eles
me compartilharam me deixou INDIGNADA, sofrida... etc. Alguns (na 1a. e
2a. séries juntas - aceleração) estão estudando apenas com 3 professores,
ou melhor, cursando apenas as disciplinas de inglês, português e filosofia;
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outros mal sabiam os nomes dos professores (imaginemos o grau de
interação desses jovens na convivência da sala de aula - da escola); e ou-
tros, já na 3a. série (ENSINO MÉDIO), não compreendiam o por quê de esta-
rem estudando duas disciplinas (ECONOMIA E MERCADO + LEITURAS E PRÁ-
TICAS), cujos conteúdos eram, literalmente, “vomitados pelos professores”
(palavras deles) e que eles precisavam “engoli-los”, caso não quisessem
ser, literalmente, “torturados”. Citaram, por exemplo, o fordismo e o taylorismo
como “pré-textos para tortura”. Vale ressaltar que essas “disciplinas” com-
põem a parte diversificada do currículo, que deveriam proporcionar o desen-
volvimento de “competências laborais” frente às novas tecnologias, às ne-
cessidades da região e (ou) da mundialização da economia. Bem, podemos
continuar essa conversa, especificamente, outro dia... Voltemos, então. Es-
ses exemplos (pouquíssimos, sei) nos dão uma dimensão do que vem ocor-
rendo no interior de nossas escolas, espaços que poderiam/deveriam ser
para todos (professores/educadores/alunos/seres humanos) de liberdade,
onde tivessem “oportunidades de expressar sua singularidade”; um espaço
de vivência e convivência humana, onde, se privilégio houvesse, esse deve-
ria ser da vida... Fico pensando que essa problemática levantada no seu
texto acerca da “arte de ser professor” requer de nós uma práxis mais volta-
da para cada um... Para o cuidado com a vida... E essa dinâmica, simples-
mente, necessita de espaços abertos, saudáveis, não esquizofrênicos (não
esquizóides) do vir-a-ser, do já instituído etc. Se eu pudesse gritaria; como
nem seria ouvida, escrevo... escrevo... escrevo... meu protesto, minha in-
dignação de como nós, educadores, temos uma participação em cada gesto/
palavra de tortura nessa “liturgia” escolar. Bem, era isso. Talvez seja isso
que quisesse, neste momento, expressar. De qualquer forma, espero que a
universidade, as escolas de um modo geral, os educadores, melhor dizendo,
possam possibilitar a cada licenciando espaços onde eles possam expressar,
como bem afirma seu texto, sua singularidade, através de jogadas múlti-
plas, ainda não jogadas (preferencialmente), para podermos não somente
“formar a riqueza da arte de ser professor, e, claro, em potência, a igualdade
de todos os licenciandos”, mas, sobretudo, a arte de ser
SERHUMANOHUMANIDADE, “homens sede humanos”... É isso, um abraço ca-
loroso.

José Xavier de Macedo
josecedo@bol.com.br
Na verdade, procurei, no texto anterior, o conhecimento em relação à

licenciatura, porem sou formado em comunicação social: bacharel em Publi-
cidade e Propaganda. Minha pergunta é: tenho condições de poder dar aulas
para o ensino médio ou outras? Por favor, responda-me, se possível. Grato
pela atenção.

Serpa
serpa@ufba.br
Na área das licenciaturas, não há a matéria comunicação-publicidade e

propaganda. Porém, em cursos médios profissionais, no campo da comuni-
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cação, você poderá ensinar e, então, com algum programa de capacitação
de professores, poderá obter sua formação pedagógica.

David
trompete@hotmail.com
Tenho grande apreço por informática e possuo diversos cursos na área.

Será que fazendo licenciatura em pedagogia vou poder atuar como professor
de Informática ou afins?

serpa
serpa@ufba.br
É claro que fazendo o curso de pedagogia ou fazendo algum curso de

capacitação pedagógica, um formado em informática poderá ensinar.

ze roela
seila@seila.com
Oi, gostaria de dizer que gostei muito do seu texto, parabens, tchau.

hosana da silva santos
comercial@cip-gears.com.br
Sou formada em psicologia licenciatura plena e pedagogia licenciatura

plena. Tenho um enorme desejo de poder ministrar aulas de educação artistica
para o Ensino Fundamental e Ensino Médio. Como poderia estar conseguin-
do habilitação (docência) para tais cursos, quais os cursos que deverei fazer?
Atenciosamente agradeço a atenção. Hosana.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
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A violência

Felippe Perret Serpa

A violência ocupa os meios de comunicação e constitui-se em uma
preocupação permanente da sociedade, expressa em diferentes movimen-
tos locais, nacionais e internacionais, com a participação de organizações
não-governamentais. Analisando-se o processo histórico da formação da
sociedade moderna, constata-se que a violência fez parte, e ainda faz, dos
processos políticos, econômicos, sociais e culturais dessa sociedade. Pri-
meiro na Europa, a partir do século XIII, com a formação do território do Rei,
instituinte da sociedade moderna, através da construção do Estado, origi-
nou-se a raiz dessa intrínseca modalidade de violência. Nesse processo, o
local e o regional foram secundarizados em favor da formação do território
nacional, construindo-se a chamada cultura da nacionalidade, que legitimou
o Estado-Nação e sua classe hegemônica em detrimento de cada lugar e de
cada região. O universalismo estava, e ainda está, presente. Primeiro, pela
concepção religiosa cristã, e, posteriormente, pela razão operatória e instru-
mental, constituinte da ciência moderna, que produziu o iluminismo. Na ex-
pansão europeia que originou o Novo Mundo, a violência se fez presente,
legitimada pela concepção religiosa cristã e, mais tarde, pelo iluminismo. Em
nome do Cristianismo e do racionalismo, praticaram-se verdadeiros genocídios
sobre a variedade dos grupos humanos e sobre a pluralidade das culturas.
De todas as violências, simbólicas e materiais, possivelmente a mais profun-
da, porque perene, é a transformação do Outro no Eu, a heterogeneidade
na homogeneidade, o não acesso das culturas dos diferentes grupos huma-
nos à dinâmica da sociedade moderna. O Estado, instituído a partir do terri-
tório do Rei, construiu a cultura hegemônica que o legitimou. Nos dias de
hoje, vivenciamos uma dinâmica semelhante, porém em outra escala. Se na
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formação histórica da modernidade desconstruiu-se o local e o regional em
nome de um novo lugar, o território nacional, na contemporaneidade estamos
planetarizando o território do Rei, em nome de um poder político e ideológico
centrado no Mercado, um não-lugar. Com isso, a inclusão social não é mais
a formação do individuo cidadão, incluído na cultura nacional e, sim, o individuo
consumidor, participante desse não-lugar, o Mercado. A violência, de toda
ordem, aprofunda-se nesse contexto, porque à violência da exclusão das
culturas dos grupos humanos ao acesso à sociedade nacional superpõe-se
a redução do indivíduo ao Mercado, o mesmo ocorrendo com os diferentes
estados e sociedades nacionais. Combater a violência significa: - considerar
o local, o regional e suas múltiplas temporalidades; - levar em conta a diver-
sidade de grupos humanos e a pluralidade de suas culturas; - pensar e agir
na diferença, vivenciando os contextos e convivendo com o diferente na
diferença; - desconstruir a lógica da acumulação do capital, a exploração da
mais-valia, seja obreira ou intelectual; - planetarizar o território como uma
rede complexa de lugares, culturas e grupos humanos; - exigir uma nova
educação, onde as novas gerações aprendam a vivenciar diferentes contex-
tos e a conviver com múltiplas subjetividades. Em síntese, nos parâmetros
da modernidade e nos dias atuais, a violência é um traço intrínseco. Para
uma dinâmica social centrada na paz, precisamos inventar uma outra socie-
dade.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈

Rozane
ro.art@zipmail.com.br
O meu primeiro impulso ao ler esse texto: “Bom, a gente pode MATAR

todo mundo e construir um novo mundo!!!” O segundo impulso: “Estamos
passando por um processo de transformação, vivemos nessa sociedade do
caos, somos seres inacabados, vivemos em rede... blá, blá, blá...” O terceiro
impulso: “Violência só gera violência, vamos cultivar a paz, o amor em nos-
sos corações, vamos ser solidários uns com os outros, dar aos que têm
menos... blá, blá, blá...” O quarto impulso: “É melhor eu me matar!” O
quinto impulso: “\Jhcuw piojw5e mp woi 9m 8m,90 3ruic 19n n 904un dn 9
r93ijfnmhd asijfdkm .... Irmx nv zckjanrmzj e djdijnr ojdçlj n 182 e83u3uy r\”

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Serpa, olha o que seu texto provocou em mim. Certamente, ele nos faz

pensar sobre nossa própria constituição enquanto ente-espécie humanida-
de. Neste sentido, pergunto, inicialmente: precisamos inventar uma outra
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sociedade? Como assim? Inventar uma outra sociedade?(!) A sociedade são
os indivíduos, concretamente, reunidos, não? Precisamos inventar indivídu-
os, então? Bem, se olharmos o indivíduo, sua gênese, possivelmente, con-
cluiremos que a violência, sempre, esteve presente no seu processo de cons-
tituição. O indivíduo é mau/perverso, poucos, pouquíssimos, são humanos.
Tomar consciência dessa maldade e desejar outras possibilidades, seria,
talvez, um primeiro passo, uma primeira atitude (sem necessariamente ser
O Primeiro/A Primeira). Agora, de qualquer forma, o que mais me ESPANTA
e, às vezes, me assusta são Os Textos, As interpretações de Verdades (com
letras maiúsculas mesmo e artigo definido) em nome da humanidade...;
fico assustada, estarrecida, quando ouço alguém dizendo “Eu tenho CERTE-
ZA do que estou dizendo. E provo o que digo...”. Vivi, nesse último final de
semana, uma situação semelhante a esta que acabei de descrever. Contu-
do, em se tratando disso especificamente, o que me faz bem nesse mo-
mento é pensar com Fernando Pessoa quando ele diz que não o admira o
fato de causar estranheza, mas o contrário de que não haja coisa alguma
que cause estranheza... Acho que é isso. Fico por aqui. Abraços. Até mais...

Tico
ticoserpa@yahoo.com.br
Esse texto seu, paijé, me remeteu à reportagem do Fantástico sobre a

polêmica: a polícia deve enfrentar o crime organizado ou se infiltrar para
investigar e desmontá-lo? Na reportagem, apareceu um chefão dos delega-
dos (não me lembro bem do cargo dele) que afirmava que ainda havia
possibilidade de enfrentamento com os traficantes para evitar que o poder
paralelo se instalasse no país. Ele usou, inclusive, a expressão “direito de
matar’’ para a ação dos policiais. Por outro lado, um sociólogo, estudioso
sobre o assunto, acho que há 20 ou 30 anos, colocou que a necessidade era
infiltrar-se nesse tipo de atividade para desmontar a ação do tráfico. E aí? E
nesse caso? Qual é a alternativa para desconstruir a inclusão? A legalização?
Sobre o comentário de Jilvânia, ressalto que o poder da palavra é mais forte
do que imaginamos. Principalmente quando utilizada para sanção, em prol
de uma VERDADE. Temo pelo silêncio, cada vez maior, daqueles sem chance
de abrir o berreiro.

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Tico (e Serpa), sou/estou, neste momento, impossibilitada de não con-

cordar contigo(s)... Mas, qual seria A Verdade? Só consigo sentir a vida em
mim mesma. Mas, quem e o que seriam os portaVOZES dA Verdade?

Tico
ticoserpa@yahoo.com.br
Jil, Eu não concordo com a existência de umA VERDADE! Estou, obvia-

mente, referindo-me (ironicamente) à “verdade’’ que aí está colocada por
essa ordem hegemônica. Os porta-vozes são aqueles que essa ordem de-
termina, mas não que haja uma concordância de minha parte. Apresentei a
reportagem do Fantástico para pensarmos sobre como resolver a violência
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ou até não resolver no caso dos traficantes e a polícia. Obviamente, não
concordo nem com o sociólogo e nem com o delegado (pelo menos inteira-
mente) - esses seriam os porta-vozes, entendeu? E qual seria uma das
possibilidades? Fala-se tanto da convivência... como utilizá-la num caso como
esse? P.S.: não desejo nenhuma receita, mas sim opiniões sobre o assunto.

Washington Oliveira
washington@ufba.br
Violência, o outro, o eu e a ludicidadania (26/08/2002). Prezados Serpa,

Tico, Rozane, Jilvânia e demais rascunhantes... Há uma frase na provocação
de Felippe sobre violência que me chamou atenção: “De todas as violências,
simbólicas e materiais, possivelmente a mais profunda, porque perene, é a
transformação do Outro no Eu”. Realmente instigante; primeiro quero obser-
var que as próximas linhas refletem ligeiros comentários de quem está com
outra prioridade para daqui a alguns minutos, portanto não poderei deleitar-
me por muito tempo com o dar-se conta dos muitos lugares que as refle-
xões de vocês me levaram. Mas, vamos lá, até onde for possível no momen-
to. Porque a citada frase de Felippe ressoou profundamente em mim, sinto
necessidade de colocar um adendo “... a violência mais profunda é a tenta-
tiva de transformação do outro no eu”. Sim, porque acredito que, nas trocas
de convivências, por mais violências e massificações que possam existir, não
é possível transformar uma singularidade em outra; existem muitas tentati-
vas, muitos movimentos nessa direção conseguem o que chamo de
anestesiamento parcial da singularidade. Mas nunca a dominação total, a
anulação do impulso de vida presente em todo ser vivente. Daí, que acho
importante perceber as tentativas de anestesiamento, reconhecendo os as-
pectos de tentativas, para não inflarmos (ainda mais) a força do poder
hegemônico. Perceber os tentáculos do poder hegemônico sem precisar te-
mer ou proteger-se de absolutismos inexistentes; as perversidades dos
garrotes são concretas, mas não são eternas, onipotentes, oniscientes e
onipresentes como gostariam de ser. A segunda provocação, a partir dos
textos de vocês, refere-se ao combate à violência. Não pretendo excluir nada
do que foi exposto: “Combater a violência significa: - considerar o local, o
regional e suas múltiplas temporalidades; - levar em conta a diversidade de
grupos humanos e a pluralidade de suas culturas; - pensar e agir na diferen-
ça, vivenciando os contextos e convivendo com o diferente na diferença”; ou
“inventar uma outra sociedade”; ou “matar todo mundo”; ou “me matar”; ou
“O indivíduo é mau/perverso, poucos, pouquíssimos, são humanos. Tomar
consciência dessa maldade e desejar outras possibilidades...”; ou “ter CER-
TEZA do que está dizendo”; ou “enfrentar o crime ou infiltra-se...”; ou “Te-
mer pelo silêncio, cada vez maior, daqueles sem chance de abrir o berreiro”
– será, mesmo, que existe alguém sem chance de abrir o berreiro? Ou com
poucas chances de abrir o berreiro? Ou será que esse alguém abre o berreiro
em seu eloqüente silêncio e recebe como resposta o fingimento de quem
aparenta não ter escutado? Mas, em todo esse caldo, sinto falta de um
ingrediente: o dar-se conta, também, da violência dentro de nós. Me parece
que esse é um ingrediente que não precisa de muito esforço para ser busca-
do, talvez precisemos parar de fazer esforço para impedir de percebê-lo nas
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ressonâncias do cotidiano. Considerar a possibilidade que os fatos (violentos,
suaves, alegres, cruéis, dispersos, consistentes, instáveis, seguros, deliran-
tes...) também são espelhos de nós, pode abrir-nos janelas para o reconhe-
cimento de alguns dos muitos “eus” e “outros” que nos habitam. Talvez, esse
ingrediente do dar-se conta possa, também, ser chamado de
autoconhecimento: aquele da contínua observação participante (a mais inte-
grada possível, dentro e fora dos condicionamentos) a respeito do próprio
pensar, sentir e agir – sem proposições de metas finais, mas, em processos
cíclicos espiralados. Esse tipo de autoconhecimento talvez possa facilitar a
percepção de nossa singularidade e de nossa pluralidade; da diversidade de
heranças dos grupos humanos que carregamos dentro de nós; pode permitir
e estimular a cada criança, adolescente ou adulto, construir e/ou ressignificar
sua identidade singular como um recurso saudável para a convivência consigo
e com o outro. E olhe que não há qualquer sentido moral na expressão “sau-
dável”, posto que algum nível de violência é intrínseco ao processo de convi-
vência. A ludicidadania pode ser um instrumento útil para incluir novos ingre-
dientes nessa reflexão da violência: ludicidade enquanto prazer da esponta-
neidade corporalmente ressonante, intencionalidade do brincar, flexibilidade,
absorção dos envolvidos, incerteza dos resultados e relevância dos processos;
cidadania enquanto co-responsabilidade e participação coletiva no reconheci-
mento e legitimação das cotidianas lutas por acesso e ocupação dos espaços
públicos – sem submissão acrítica ao discurso jurídico dominante da cidadania
formal, que busca enquadrar os cidadãos e desmobilizar as pressões dos
movimentos sociais em direção ao ilusório consenso que tenta ocultar confli-
tos e antagonismos entre grupos e classes; e autoconhecimento enquanto
dar-se conta das múltiplas vozes internas que expressam sentimentos de
raiva, inveja, ambição, medos, prazer, sucesso, bondade, compaixão... que
trazem para o consciente as questões e cisões relativas à própria sexualida-
de, espiritualidade, morte, marcas da infância, ancestralidade, traições, ne-
cessidade de aprovação... Entre os três elementos que integram a ludicidadania
não há preponderância de qualquer deles (vide o Gepel - Grupo de Estudo e
Pesquisa em Educação e Ludicidade da Faced). Pois é, está aqui o início da
contribuição da ludicidadania para incluir no caldo de percepção da violência.

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Eu sei Tico. Compreendi. Sabe quando você só quer conversar. Pensar

como quem não quer nada. Estou sempre assim. Muitas vezes até concor-
dando em número, gênero, grau e pessoa. Mas, se não acrescentarmos
mais um ponto não teremos pontos. Só ponto. Entendeu? Beijos. (não en-
cerrei nada não. quero continuar.) Sei de uma coisa: Não temos que ser
tolerantes com a violência, com a guerra, a matança, com o horror causado
por nós mesmos, chamados seres humanos.

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Washington, estamos nos dando conta de ... ( ) ! ? ): (: ; . / > < % # @

+ = : “”[ ]... estamos nos dando conta do...
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Rozane
ro.art@zipmail.com.br
Jilvania, não sei se devemos ser intolerantes com nós mesmos... acho

que não vai adiantar muita coisa...

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Mas, eu disse que devemos ser intolerantes com a violência!!! O QUE

VOCÊ ENTENDEU SOBRE MINHA COLOCAÇÃO, ROZANE?

Rozane
ro.art@zipmail.com.br
Você falou que não devemos ser tolerantes com a violência, com a

matança, com as guerras... Só que todos nós, de uma forma ou de outra,
contribuímos ou deixamos essas coisas acontecerem... somos nós que per-
mitimos... beijos.

Washington
washington@ufba.br
Pois é, Ró e Jil, ser tolerante não é concordar, apoiar, se submeter, ser

omisso ou indiferente; para mim tem a ver com assumir radicalmente a
própria percepção do momento presente e acolher que o outro também pos-
sa fazer isso. Por isso, concordo integralmente com Ro quando diz ou insi-
nua que não ser tolerante com a violência é não ser tolerante com nós
mesmos. Seguindo a mesma estrada, afirmo que é desumano pretender
não ser tolerante com a violência - e o que é pior: acho que é praticamente
impossível, fomentador de cisão/esquizofrenia e provocador de muitas vio-
lências disfarçadas e explícitas tentar não ser tolerante com a violência. É
preciso admitir os fenômenos para poder lidar com eles, para poder tentar
encontrar algumas das suas múltiplas motivações. Aqui, ser tolerante não é
incentivar, é conhecer para ver o que ressoa, onde ressoa e como pretende-
mos que ressoe - enfim autoconhecimento. Para reduzir a violência (vejam
que não digo acabar, eliminar ou não tolerar), talvez precisemos que ela se
mostre - acho que talvez os níveis (externos) estejam muito altos para que
paremos de negá-la.

nelson pretto
pretto@ufba.br
não ia entrar na conversa mas nao resisti, Tico... PAIJÉ é demais!!!!

deeezzz.... não sei se você estava usando isso em outros cantos mas ado-
rei!!! Nelson Pretto
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A dimensão do ensino na proposta de

avaliação institucional do CRUB7

Felippe Perret Serpa

Boa tarde a todos, cumprimento os membros da Mesa, todos os pro-
fessores, estudantes e servidores presentes.

Para que se entenda qual é a proposta de avaliação do Conselho de
Reitores, deve-se dizer, inicialmente, que há uma comissão formada a partir
da aprovação, em assembléia plenária e pelo diretório do Conselho, assim
constituída: dois técnicos do Conselho, um deles é a Secretária Geral, a
Professora Maria Helena; dois especialistas em avaliação, sendo um profes-
sor da UnB e que foi, durante muito tempo, coordenador de avaliação da
CAPES para a pós-graduação e a outra é uma professora da Universidade
Fluminense, que também trabalha, há muito tempo, com avaliação e que
também se chama Maria Helena; há ainda quatro ex-reitores – supondo-se
que reitor, como dirigiu uma universidade, tem alguma experiência nessa
questão: uma ex-reitora da Universidade Católica de Goiás; o ex-reitor da
Universidade Fluminense e que já foi presidente do Conselho de Reitores, há
muitos anos atrás, o Professor Romeu; ainda o Professor Jandir, que é ex-
reitor da Universidade Católica de Pelotas e eu. A comissão começou com
seis membros e depois foi ampliada com mais dois reitores, tendo iniciado os
trabalhos no ano 2000.

Antes de entrar na questão, queria registrar uma interpretação minha
sobre a “Torre de Babel” e, com essa interpretação, talvez eu possa me
referenciar, como metáfora, tanto para as questões contemporâneas como,
em particular, para a questão da avaliação das universidades. Normalmente,
nós olhamos a Torre de Babel como um castigo dos deuses, no sentido de
que, ao se ter muitas línguas e muitos processos, a comunicação ficou im-
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possível, e o trabalho coletivo para construir a torre ficou inviável, pois, como
se queria chegar aos céus, então interpretou-se como um castigo dos deu-
ses. É como se entende isso e, no entanto, a meu ver, é um recado dos
deuses, que é o seguinte: o mundo dos homens e das mulheres é este, não
queiram atingir o mundo dos deuses, da harmonia, da felicidade, da
homogeneidade, dos anjos, etc., mas aprendam a viver no mundo dos ho-
mens, que será a melhor forma de chegar ao mundo dos deuses.

Por nós olharmos como um castigo, toda a humanidade continuou bus-
cando construir a Torre de Babel, tentando homogeneizar e, em nome des-
sa homogeneização, produziram-se todas as coisas que o homem tem vivi-
do, ou seja, genocídios, guerras, hegemonias, explorações etc., porque se
criou aí o processo tão complexo de transformar o outro no eu. Basicamen-
te, toda a história da humanidade tem se colocado assim, sempre uma
grande narrativa, que legitima determinadas ações, em nome das quais rea-
lizam-se as maiores barbaridades que a humanidade possa praticar. Portan-
to, o outro é assimilado ou excluído.

O que ocorre com o processo de avaliação das universidades é seme-
lhante. A tendência, mesmo não dita – o que é pior ainda – subentendida, é
que existe um modelo padrão em relação ao qual se avaliam as universida-
des, cada uma com sua singularidade histórica, com sua singularidade
institucional. Entretanto, elas todas são avaliadas em função de padrões
gestados em algum modelo que não é dito, mas é pensado abstratamente.
Essas têm sido as avaliações das universidades, aliás, todas as avaliações, e
esse tem sido o comportamento. Um dos fenômenos contemporâneos é
que nós estamos desafiados, isto é, ou aprendemos a viver no universo dos
homens e abandonamos a idéia de construir e atingir o universo dos deuses,
ou seja, construir a Torre de Babel, ou nós estaremos, cada vez mais, não
entendendo o recado dos deuses e, assim, cada vez mais, nos aniquilando.

O Conselho de Reitores, há algum tempo já se preocupa com a avalia-
ção. Temos este documento, que foi publicado. Em 1986, houve um semi-
nário, uma reunião plenária, em que se fala de avaliação; depois avança-se
para outros momentos e, na Carta do CRUB, em 1998, também se fala em
avaliação, na qualidade. Na verdade, todos os discursos e todos os artigos
das revistas do CRUB, citados nesse documento, têm subentendida a cons-
trução de uma Torre de Babel. A diferença essencial e extra, na proposta do
CRUB, feita por essa comissão, aprovada no plenário e que ainda não está
assimilada, nem pela própria comissão, muito menos pelas próprias universi-
dades, é de que nós precisamos ter um processo de avaliação das institui-
ções a partir de suas singularidades, sem nenhuma referência externa. É
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essa multiplicidade de instituições que vai constituir o sistema, e essas avali-
ações não devem ser de julgar, mas de assessorar, porque o grande objetivo
é que todas as instituições desenvolvam, com a sua “cara”, a melhor quali-
dade possível. Para isso, terão assessorias no processo, inclusive entre uni-
versidades que apresentem afinidades.

O que interessa não é a avaliação em si, mas que o sistema de ensino
superior do país forme e dê espaço e oportunidades para formar as gerações
e desenvolver, preservar, criar e recriar a cultura brasileira; que forme as
gerações de jovens que estão aí, que dê assessoria e que forme professores,
os quais também formem estudantes no ensino básico com uma maior qua-
lidade e, para isso, é preciso que as instituições trabalhem juntas.

Acho que essa é a mudança qualitativa. O que estamos querendo ver é
se nós desistimos da Torre de Babel e criamos um espaço de instituições
singulares, certamente com algumas afinidades, independentemente dos
locais, de suas origens, se são privadas, se são públicas, se são confessionais
ou não, mas com algumas afinidades de identificação, ou seja, de “cara”.
Conseqüentemente, o Conselho de Reitores, assim como os conselhos das
instituições, devem provocar esse processo de assessoria, que é interativo,
onde uma delas, que tem em certa área de conhecimento com afinidade
idêntica à outra e já está avançada em relação a certas questões, dá asses-
soria à outra; uma pode estar em São Paulo, outra pode estar no Espírito
Santo e outra pode estar no Amazonas; uma pode ser privada, a outra pode
ser confessional e a outra federal – isso não tem problema nenhum.

Estamos querendo ver se esse processo vai gestar um sistema auto-
sustentável em termos de uma dinâmica de trocas e de melhorias de cada
um e do sistema como um todo, mas caracterizado pela singularidade de
cada instituição. Nós não queremos que uma avaliação pretenda transfor-
mar a Universidade Federal do Acre nos padrões da Universidade de São
Paulo, nós queremos um processo avaliativo em que a “cara” da Universida-
de Federal do Acre seja compreendida pela sociedade brasileira, em particu-
lar pela sociedade acreana e, em particular, pela sua própria comunidade
universitária e que, a partir dessa “cara”, identifique-se o que está ou o que
não está em bom caminho e se façam esforços para melhorar a qualidade
daquilo que é a “cara” da Universidade Federal do Acre.

Esta é, portanto, uma mudança de cultura da avaliação. Normalmente,
nós, professores, estamos habituados a fazer o gabarito para corrigir uma
prova, que é referenciada pelo gabarito e, muitas vezes, até a resposta do
estudante, apesar de não estar de acordo com o gabarito, é muito mais
criativa do que o gabarito. Além disso, nós estamos avaliando as universida-
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des também com um gabarito não escrito.
O plenário do Conselho aprovou essa proposta de avaliação e devemos

lembrar o seguinte: isso é muito mais adequado hoje, porque a LDB
“desconstruiu” a idéia da universidade como uma instituição que abranja
todas as áreas do conhecimento – não é necessário. O próprio Governo
Federal, logo depois da LDB, transformou a Escola de Agricultura de Lavras
na Universidade Federal de Lavras, não para ela criar as outras áreas do
conhecimento, mas para ela desenvolver, com mais profundidade, a própria
área de Ciências Agrárias. Então, a Universidade Federal de Lavras é uma
universidade temática em Ciências Agrárias. A Escola Paulista de Medicina
foi transformada na Universidade Federal de São Paulo, não para criar os
cursos de Engenharia, Física, Ciências Sociais ou outros, mas para ser uma
universidade temática em saúde, e é isso que ela vem fazendo. Agora, re-
centemente, foi criada uma universidade federal na região do Vale do São
Francisco; além disso, com o desmembramento da Universidade Federal da
Paraíba, está sendo criada a Universidade Federal de Campina Grande.

 As universidades podem ser temáticas, não precisam abranger todas
as áreas, e isso aumenta a singularidade do sistema. Antes, tínhamos, com
a abrangência de todas as áreas do conhecimento, de alguma maneira, um
certo padrão de universidade. Assim, Viçosa era uma escola agrícola que, ao
ser transformada em universidade, teve de criar muitos cursos, mas, até
hoje, Viçosa é forte em Ciências Agrárias e poderia ter sido transformada em
universidade, aprofundando nessa área, pois ela não é notável nas outras
áreas.

Então, a avaliação do CRUB é, fundamentalmente, uma proposta de
mudar a cultura de avaliação – e que fique bem claro – não para contrapor-
se a outras avaliações que estejam andando, seja através de organizações
não governamentais – o que vai aparecer ainda muito – sejam aquelas que
são feitas pelo Estado brasileiro. Portanto, não é para contrapor nada, mas,
simplesmente, para criar uma experiência nova. Por isso, as universidades
entram no sistema por adesão, após aceitar a proposta e assinar um termo
de referência.

Surge, então, um outro problema, outra questão que precisa ficar clara
porque está sendo muito difícil. É verdade que nós temos de colocar algu-
mas dimensões – e aí vamos chegar à questão do ensino – e a comissão
listou 14 dimensões. Vou somente ler os títulos dessas dimensões, para que
os senhores tenham alguma idéia: missão, objetivos e vocação da instituição
– esta é uma das dimensões mais significativas, no meu entendimento e, se
não temos clareza sobre ela, é muito difícil falar sobre as outras, a não ser
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mecanicamente. As outras são: ensino; pesquisa; relações externas; corpo
docente; corpo técnico-administrativo; administração acadêmica de cursos;
controle de produtos; organização e governo; planejamento e avaliação; re-
cursos de informação; recursos de infra-estrutura e recursos financeiros.

[...]
Os primeiros auto-estudos de algumas delas [universidades] estão em

andamento, algumas já estão em fase final, já entregaram, já discutiram com
a gente, já retornaram ainda com a Comissão Central, ainda não houve
nenhuma ação de comissão de avaliação externa. Estou citando isso só
para dizer da dificuldade e que as instituições e as comissões entendam que
essas quatorze dimensões são em função da primeira, que é aquela da
missão, etc. e que podem ser reagrupadas, retrabalhadas por cada institui-
ção. Não é necessário que seja sempre assim. O que tem acontecido é que
as pessoas vão seguindo as dimensões nessa ordem, elas não são indepen-
dentes e, portanto, podem ser agrupadas das maneiras mais variadas possí-
veis, talvez a cara da instituição já seja dada pela maneira de agrupar. Isso
não tem ocorrido. Pouco a pouco, algumas universidades, que estão mais
avançadas, retornam e começam a se reagrupar e a pensar a partir delas,
mas o problema é que se deve pensar numa auto-avaliação a partir da
própria instituição e não a partir de parâmetros externos.

 Essas quatorze dimensões dão só uma referência para fazer pensar,
não é para seguir estritamente pela ordem. Primeiro porque elas não são
independentes, corpo docente e ensino têm uma relação forte, quase não
dá para separar as duas coisas; corpo docente, corpo discente, ensino,
pesquisa, etc. são separados, mas não são independentes. Pode também
haver uma instituição com uma “cara” mais centrada numa determinada
área de conhecimento, onde ela é mais forte, e que essas coisas estejam
convergindo para um determinado agrupamento e dimensões. Por exemplo,
numa universidade com uma temática em Ciências Agrárias, esse agrupa-
mento vai ser muito claramente diferente do que em uma universidade com
temática em saúde – estou pensando aqui em Lavras e na de Medicina de
São Paulo.

 Então, essa é a primeira dificuldade, isto é, as dimensões que estão
nesse documento não são para ser seguidas, dimensão por dimensão, como
se fossem independentes. Pelo contrário, o arranjo dessas dimensões vai ser
dado pelo tom da instituição. Portanto, essa é uma das dificuldades porque,
ao mesmo tempo em que a gente diz que quer desenvolver um processo
avaliativo, que mantenha e vá melhorando a qualidade daquelas coisas que
cada instituição desenvolve, sem inventar formas externas para serem ava-
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liadas – elas são avaliadas tanto pelo auto-estudo da comunidade como
também, posteriormente, pela visita da comissão externa e pelo contato da
interação entre essas comissões de auto-estudo de cada instituição com a
comissão central e também a interação entre essas comissões – já houve
duas.

Mas estou querendo colocar os pontos essenciais e esse é um ponto
essencial. Quando pegar esse documento, a comissão da UCSal deve co-
meçar a pensar o que é a UCSal, e começar, descritivamente, a escrever
sobre o que é a UCSal, fazendo um documento pequeno, descritivo, quer
dizer, não sobre os cursos, mas sobre o que é, qual é o sentimento, qual é a
pulsação da instituição, qual é o coração da instituição e depois distribuir.
Esse é um outro problema, é a questão do processo, ou então se faz uma
comissão central com representação dos segmentos da instituição, essa é
uma alternativa. Essa comissão trabalha e deve preparar um documento
inicial, fazendo também uma metodologia de distribuição desse documento
para a comunidade, que discute, propõe, faz críticas, retorna, reescreve,
manda de novo, etc. É um processo de ir e vir, até chegar a um ponto em
que todos estejam, mais ou menos, de acordo. Esse auto-estudo não pode
representar a posição nem da mantenedora nem da administração da uni-
versidade, mas tem de representar a posição média da comunidade univer-
sitária, aí incluindo estudantes, professores, servidores, administração,
mantenedora, todos enfim.

Isso não tem sido feito, de um modo geral. Estou falando aqui sobre seis
ou sete instituições que já estão mais avançadas, mas todas estão cientes
disso e elas escrevem. No final, os auto-estudos têm aparecido, em geral,
como um documento praticamente da própria comissão, não chegam a ter
o envolvimento da comunidade pela dificuldade em manter contato. Esse é
um problema que pode até não se aplicar aqui, mas é um problema geral
das instituições, incluindo as públicas, as federais porque é um problema da
cultura institucional, ou seja, que transfere sempre para a administração,
para o reitor ou para as lideranças dos segmentos as decisões dos proces-
sos. Aqui, quando se elege uma pessoa, considera-se que acabou o proble-
ma, mas é engano: aí é que começa o nosso problema, ou seja, a eleição de
representação implica um compromisso de participação; então, se não es-
tou a fim de participar do processo, eu não voto, porque o voto é o primeiro
ato de participação do processo, não é o último, ou seja, se alguém é eleito
como meu representante, tenho o compromisso de interagir com ele; no
entanto, isso é um problema da cultura brasileira.

Veja-se a quantidade de “reis” que se tem, quer dizer, todo esse culto à
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personalidade é um pouco do traço patrimonialista nosso, é da família e do
estado, o qual tem pouca presença perto desse traço de família, um traço
de personalização, e isso é uma dificuldade nas instituições também, é uma
questão cultural. A sensação que tive, quando fui eleito reitor, é de que me
tinham entregue a universidade para que eu brincasse com ela e, no jornal
dos alunos da FACOM, quando fui eleito, saiu uma entrevista comigo, cujo
título era “Ao vencedor, as batatas”. Achei maravilhoso esse título, porque
ele espelha bem o que é a cultura brasileira e foi feito por uma escola de
comunicação.

Certamente, essa é uma das outras dificuldades. Quando se fala em
participação e representação de segmentos – porque não pode todo mundo
fazer parte de uma comissão, ela tem de ser finita – está se pressupondo
que, nessa dinâmica de “sanfona”, aquelas pessoas, aqueles segmentos
que escolheram “fulano” vão participar fortemente da crítica ao documento,
com sugestões, para que, quando retornar, o seja como representação maior
e não como crítica do próprio representante ou de três ou quatro sujeitos que
estão em torno do representante. Essa é uma das dificuldades que está
sendo vencida, porque está se mudando essa maneira em algumas das
instituições.

Gostaria de ler somente as fases e dizer em qual nós estamos. Por
adesão e com confidencialidade, o processo ocorre em seis etapas: auto-
estudo e diagnóstico institucional por comissão interna da universidade, de
cada instituição, em interação com a equipe da comissão central do CRUB.
Segunda etapa: análise do auto-estudo pela equipe do CRUB e composição
da comissão de avaliadores externos em articulação com a comissão interna
da instituição, quer dizer, a comissão do CRUB entra em diálogo com a
comissão interna e se discutem os nomes. Então só será formada a comis-
são externa depois que a instituição concordar. Como há muita idiossincrasia
neste país, pode haver um nome que não seja do agrado de alguém, e aí a
instituição dizer que não aceita. Tem então a visita da comissão de avaliado-
res externos que, quando termina, já deixa uma linha de parecer com a
comissão interna e com a administração da instituição, quer dizer, discutem
um pouco as conclusões da visita, no âmbito da comissão interna e no
âmbito da administração da instituição; depois essa comissão externa elabo-
ra o parecer e encaminha à instituição e à equipe do CRUB, ou seja, à
comissão central. A universidade responde por escrito sobre o parecer, so-
bre o método e o processo, fazendo uma avaliação crítica. O parecer final é
montado pela equipe do Conselho com base no auto-estudo, no parecer da
comissão de avaliadores externos e na resposta da instituição, a qual é a
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quinta etapa.
Esse processo todo dura cerca de um ano a um ano e meio, levando

cada etapa dessa um a dois meses, sendo que duas etapas não têm um
tempo marcado, que são o auto-estudo, cujo prazo é dado pela instituição
que aderiu ao processo, e a outra etapa, que também não tem prazo fixo, é
a resposta crítica da instituição sobre a avaliação, sobre o método e o pro-
cesso. A instituição pode receber e não responder mais nada, ela só conti-
nua se houver essa resposta. Para essas duas etapas a gente não põe
prazo, e as outras ficam em torno de oito a nove meses. Vocês vêem, pelo
sistema, que a singularidade de cada instituição está considerada, inclusive
nas etapas.

Exatamente depois disso tudo, formou-se uma comunidade interinsti-
tucional entre assessores, avaliadores, a instituição, a comissão do CRUB e
as outras instituições – depois eu vou contar como isso acontece – então é
um processo que continua o trabalho de assessoria e melhoria da qualidade
daquelas coisas que foram levantadas pela própria comissão no documento
final e encaminhamento daquela instituição. É um processo permanente e
contínuo, não é mais de avaliação, mas de construção da qualidade de cada
instituição e, conseqüentemente, do sistema.

Experiências que nós fizemos: visitas – algumas instituições que aderi-
ram, inicialmente, pediram uma visita da comissão central, mas não vai a
comissão toda, apenas uns dois ou três membros que passam lá um dia
com a comissão interna que, nesse momento, está começando o auto-
estudo. Eles discutem, levantam questões, sugerem, etc. Nós fizemos tam-
bém dois workshops com os coordenadores das comissões, em Brasília e
foram muito ricos, acho que aquilo foi histórico, e eu vi, pela primeira vez, um
certo número de instituições universitárias com as pessoas trocando eficiên-
cias, trocando excelências, estudos, trocando coisas falhas, de maneira aber-
ta, com uma interação conosco e entre eles e isso a gente imagina que
continue de forma permanente.

Para os avaliadores externos, o CRUB tem um banco de currículos, e
nós fizemos agora um workshop com umas dez ou doze pessoas que pode-
rão ser coordenadores de comissões. As comissões de avaliação externa
terão um coordenador e um número de membros que pode variar entre três
e seis, dependendo do tamanho da comissão e das coisas do auto-estudo
indicativo. Mas, além disso, a comissão pode convidar um especialista para
uma área de conhecimento específica, sobre a qual aquela comissão preci-
sa conversar no momento do auto-estudo porque, no original, a comissão
somente terá pessoas ligadas ou à gestão ou à avaliação. Se alguma institui-
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ção, quando do auto-estudo, pretender discutir um pouco mais sobre deter-
minada área do conhecimento, ela convida um especialista da área, e ele
não será membro da comissão, será assessor da comissão de avaliação
interna. A comissão de avaliação externa é composta de três a seis nomes,
não mais do que isso. Se for uma universidade muito grande, essa comissão
terá seis membros, de média a pequena, três membros são suficientes. No
entanto, haverá assessorias, dependendo de cada instituição.

Nós elaboramos um código de conduta para os avaliadores externos, e
o workshop que fizemos com os doze membros foi exatamente a discussão
e a internalização desse código de conduta. Isso porque todos os nossos
pares estão habituados a fazer avaliações do MEC e, portanto, são muito
fiscalizadores, muito julgadores, e nós não queremos isso, queremos que
eles sejam nossos pares mesmo, pares de todos nós, e a idéia não é julgar –
é claro que vai ter um julgamento – mas não é julgar numa conseqüência de
veredicto final, mas julgar numa conseqüência de persuasão interativa entre
os membros da instituição e a comissão dos especialistas, no sentido de
melhorar a qualidade daquela instituição no que ela faz. Essa é a idéia e por
isso o programa não termina.

É uma coisa importante, porque é o Conselho de Reitores das Universi-
dades Brasileiras que está instituindo uma idéia interativa entre as institui-
ções, respeitando a singularidade de cada uma e tentando melhorar a qua-
lidade do sistema. Esse, a meu ver, é o ponto essencial e, atrás disso tudo,
está a mudança da cultura. Vamos ver se, pelo menos nesse setor, tão
pequeno e tão diferenciado da sociedade, nós podemos entender que a
Torre de Babel não foi um castigo, mas foi um recado. Aprendamos a convi-
ver com ele.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Felippe. - Minha UTOPIA: avaliação própria-e-apropriada. Nela, homens

e mulheres dignos, nobres, felizes, respeitosos das diferenças como dife-
rença, amantes do novo sempre instante, vivem e convivem encontros de
trocas e enriquecimentos infinitos (...invenção e criação permanentes...),
juntos pelo bem da humanidade planetária: da natureza e dos Homens.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
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Entrevista

1 - Há alguns anos se vê um aumento no número de faculdades parti-
culares no Brasil. Quais são as conseqüências desse fenômeno para o ensi-
no superior de nosso país?

O aumento mais dramático ocorreu entre 1965/1975, particularmente
no sudeste e sul do país.

Somente na década de 90, o norte/nordeste e centro-oeste foram
atingidos.

Penso que a falta de capacidade de pagamento da população dessas
regiões do país limita a expansão das matrículas privadas.

As conseqüências são distintas para as regiões do país: para o sudeste/
sul, significa a privatização em grande escala, o que miniminiza a influência
das instituições públicas nas regiões; no caso das regiões norte/nordeste/
centro-oeste, a expansão estará sempre limitada pelo poder aquisitivo da
população, com exceção de Brasília, mantendo-se a relevância das institui-
ções públicas da região.

2 - Há riscos de a Universidade pública se tornar privada?
Na verdade, um grande segmento das universidades já está privatizada

internamente, em face das políticas praticadas pelos governos na década de
90, particularmente nas áreas de conhecimento mais afins com o mercado.

3 -  Como está a qualidade de ensino nas Universidades brasileiras? Há
deficiências? Quais?

Uma característica relevante é o caráter mais aberto da universidade,
sob o ponto de vista social, onde as deficiências em grande parte se devem
às políticas de governo da última década: professores temporários e insufici-
ência de verba de manutenção.
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4 -  Há perspectiva de alteração da atual situação do nosso ensino
superior?

Como o conhecimento hoje é uma mercadoria, a situação só será alte-
rada se as instituições procurarem agregar novos caminhos ao já existente,
ou seja, começar a valorizar o pensar o Brasil, pois precisamos construir uma
nação.

5 -  Como as nossas Universidades são vistas no exterior?
Sob esse ponto de vista, estamos bem, tanto em pesquisas publicadas

como com o nosso sistema de pos-graduação.

6 - Há grandes diferenças entre o ensino superior público e o particular
hoje?

A diferença tem, no primeiro plano, o fato de ser universidade ou escola;
aí a diferença é grande em favor da universidade. Depois, o fato de ser
pública ou privada, com a diferença para melhor, em média, para as públi-
cas.

7 - O modelo atual satisfaz?
As instituições educacionais, em todos os níveis, devem mudar radical-

mente em face das questões contemporâneas. Em conseqüência, o mode-
lo atual não é satisfatório; na verdade, devemos, no futuro, ter uma
multiplicidade de instituições educacionais.

8 -  A Universidade fornece o necessário para formar um bom profissional?
Essa questão, que já era discutível em outros tempos, hoje ficou caren-

te de sentido, em face de que o profissional formado trabalhará 40 anos;
alguém sabe como será o mundo 40 anos depois? Pense como era o mun-
do 40 anos atrás.

9 - E quanto ao cidadão? Ela forma a pessoa para trabalhar para a
sociedade e para o seu país?

Eis aí o ponto a que me refiro para novos caminhos para a universidade:
precisa pensar em construir uma nação.

No atual caminho, formamos profissionais que discutem profissionalmente
os problemas estrangeiros e de forma amadora os problemas brasileiros.

10 - O fato de um curso ser reconhecido pelo MEC significa que neces-
sariamente ele seja de boa qualidade?

Creio que aumenta a probabilidade de ser de qualidade, mas isso não
quer dizer que o que tem problemas com o reconhecimento seja necessari-
amente de má qualidade.
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11 - E quanto ao Provão? Ele é uma forma eficiente de avaliar os cursos?
Evidentemente que o provão não é uma forma de avaliar cursos, mas

infelizmente o governo junto com a mídia o sedimentou. Quando ficaremos
livre do provão?

12 -  O sr. acha que haveria alguma boa alternativa para o vestibular?
Desde a década de 80, argumento com o fim do vestibular, pois se trata

de um processo altamente seletivo sob o ponto de vista social e que faz com
que a nação perca muitos cérebros potenciais. Há outras formas de pensar,
inclusive com o ingresso de todos que terminam o ensino médio, em que a
seleção se daria ao longo dos estudos dos primeiros anos.

 13 - Qual é a razão de algumas faculdades serem mais beneficiadas
que outras? (As de Administração, por exemplo, têm uma melhor estrutura
do que as de Ciências Humanas, como é possível perceber na USP).

É claro que isso tem a ver com possibiliade de determinados cursos te-
rem maior possibilidade de vender serviços e com a incapacidade da institui-
ção poder arcar com a manutenção em face das políticas governamentais.

14 - Por fim, o senhor poderia falar um pouco de sua carreira (cursos,
livros publicados etc.)?

Sou um professor, mais amante da juventude e de meu país do que do
conhecimento. Estou desde 1954 vivendo universidade pública, primeiro como
estudante (1954/1958) e depois como professor (1959 até os nossos dias)
em várias universidades brasileiras (ITA, UFBA, UFCE, UNB, USP E UFOP),
sempre em dedicação exclusiva.

Não falarei dos trabalhos feitos durante esse tempo, porque julgo mais rele-
vante, na minha carreira, os jovens que ajudei a formar e, enfim, a VIDA. VIVA!!!!

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Parabéns Serpa... Fiquei a pensar. Se todos, no final do ensino médio,

tivessem acesso à Universidade e, em tese, a seleção fosse acontecendo de
forma “natural”, não resolveríamos um problema primeiro da maioria dos
grupos humanos: a classificação e a exclusão (daqueles que não estão,
minimamente, no padrão). Será que não poderíamos criar MUITAS universi-
dades, MÚLTIPLAS, onde viveríamos e conviveríamos nesses espaços sem
necessariamente ter que sair/entrar no tempo do outro? Daí, iria para lá
quem precisasse. Conheço muitas pessoas que não precisam/precisaram
delas... Por outro lado, talvez, essa “novíssima” “antiga” tensão impulsione
para uma outra dinâmica de convivência humana, resta saber se a espécie
sobreviverá... beijos Jil
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A diferença como fundante:

convivência Universidade-Comunidade

Luiz Felippe Perret Serpa e Nalva Santos

Fevereiro de 2000
Gostaríamos de render as nossas homenagens
ao pessoal de Santiago do Iguape e
São Francisco do Paraguaçu.

1. Introdução

Viver não é só estar de olhos abertos,
é aproveitar cada dia e estar consciente
do desmando do mundo,
lutar contra a insensibilidade,
acreditar que ainda há jeito,
emocionar-se com os Aurélios e Nicinhas
que tanto acreditam.
Nalva Santos

 

As palavras de Nalva Santos dimensionam nossa experiência de vivência
e convivência, apenas iniciada, nesses seis meses do Projeto Paraguaçu.

Desmandos do mundo significando a consciência do caos no espaço
virtual das possibilidades, onde o fundante é a diferença sem conceito, que a
partir dos jogos nos espaços de acontecimentos e de linguagens, forja os
processos identitários. Lutar contra a insensibilidade tem o significado de
desenvolver a percepção da intensidade dos acontecimentos e do sentido
dado a estes pela linguagem.

Acreditar que ainda há jeito expressa a crença na diferença, não a dife-
rença entre duas coisas, nem entre dois entes, nem entre os entes e o ser.
Mas a diferença em si, como princípio de gênese, que precede o predicado
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e a extensão. Ao invés de a diferença ser determinada como de alguma
coisa, esta é o que permite falar da determinação. Como afirma Deleuze,
imaginamos algo que se distingue e, no entanto, aquilo de que ele se distin-
gue, não se distingue dele. Há uma assimetria tal como em um jogo, onde,
a partir das múltiplas possibilidades, atualiza-se, em cada jogada, somente
uma delas. A atualização é o que denominamos o real.

Por fim, o emocionar-se, expressando a necessidade de mergulhar nos
processos identitários gerados pela diferença, como fundante. Para isso,
desenvolvem-se processos topológicos de vizinhança e, assim, retornamos
à vivência e à convivência.

Precisamos nos inserir nos jogos de acontecimentos e de linguagens
para desenvolvermos a percepção da intensidade e do sentido das coisas.

Nessa experiência de seis meses, vivenciamos e convivemos com os
jogos de acontecimentos e de linguagens em uma topologia de vizinhança.
Algumas dessas atualizações, a partir do espaço virtual das possibilidades,
tendo como fundante a diferença, apresentamos a seguir. É o que denomi-
namos o olhar sobre o real, o qual não se distingue do espaço virtual de
possibilidades, mas este se distingue do real.

  
2. “Abaixo de Deus e a saúde, só a música”
Frase de Seu Pedro dos Prazeres, 63 anos, apelidado de Lambeco. La-

vrador violonista apaixonado pela música que toca, além de violão, pandeiro e
maraca. Grande tocador de samba-de-roda. Por suas cordas passam can-
ções de amor, alegria e roda de samba local. Lamenta de não ter estudado
para poder mais saber. Não acreditamos que isso o fizesse mais feliz do que é,
pois tem o privilégio e a tranqüilidade de fazer o que mais gosta.

Nesta conversa, ele pegou o violão, deslizando pelos seus dedos como
poesia algumas canções, como: Índia, Negue, Marinheiro etc. Perguntado
sobre o samba de roda, sai com essas... o bonito mesmo é a mulher sam-
bando, mas tem homem dengoso que samba. Caruru que não tem samba,
não presta, não tem motivação. Então cantou alguns sambas-de-roda:

Sou eu varanda

Varanda prá nóis vadiar
Sou eu varanda
Varanda prá nóis vadiar
Ô varanda você me conhece
Sou eu varanda...
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Levanta mulher, corre a roda
que homem não sabe correr,
Levanta mulher, corre a roda
que homem não sabe correr

3. “Se soubesse a leitura, era um sujeito livre, independente tal-
vez prestasse, talvez não”

Palavras de Sr. Aurélio, jovem de 82, com todo vigor que a vida pode lhe
dar, grande boêmio, compositor, tocador de pandeiro, ex-pescador, faz infu-
são com casca de Jurema, aliás um grande sucesso, catuaba com cacha-
ça. Fez samba de quintal, ao contrário do filho que gosta de forró (Virgílio,
cantor).

 Agora vou botar o meu no canto, que tem esbanjado tanto, já
é tempo de aprender e viver... quando a velhice me abraçar,

tereis teto e uma cama pra descansar. Eu sei que tu me queres,
me trata muito bem, preciso da velhice, não precisa de nin-
guém, enquanto é cedo, vou mudar o meu pensar, não serei
um avarento já vou me economizar.
 Garçon, traga mais um chope, eu hoje quero beber até cair no
chão, encontrei nos braços de meu amigo leal, a mulher que eu

fiz o bem, me causou um mal. Não quero pião, quero beber até
cair no chão. Também só canto depois que tomar umas duas e
limpar a garganta.

Saímos da casa de Sr. Aurélio com uma pergunta no ar. Será que o
estudo lhe fez falta como lamenta?

 
4. “Quando ouço a música, perco até a fome”
Nicinha, 78 anos, uma jovem senhora, que tem um dom de trazer para

o mundo crianças. Tem um fôlego igual às 1078 crianças de quem fez os
partos. Sempre trabalhou muito, mariscando, no inverno, sofria no mangue
para criar os filhos, mas nunca deixou de fazer o que mais gosta nesta vida,
dançar seresta e samba de roda e tomar a sua cervejinha. Sempre puxou
ladainha com cânticos para Santo Antônio, Nossa Senhora e São Francisco:

Antônio escutai o meu pedido.
Oh, meu querido, alcançai esta graça do Senhor, meu redentor
Antônio, meu querido, abrandai este fervor
Antônio, meu querido, abrandai este fervor
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Salve, oh Antônio, rogue os rogos meus, a misericórdia, alcançai
de Deus
Santo Antônio de Jesus, amante, que dos brasileiros vós sois
almirante.
 
Nossa Senhora
É nome divino
é nome de amor
é nome escolhido da mãe do Senhor.
 

Reza do mês de Maria:
 
É chegado o mês das flores, lindo mês de Maria, rendemos
culto sincero cheio de santa alegria.

 
Os jovens dizem que não gostam da minha reza que é velha, eu
não gosto de reza moderna parece sentinela.
 
Louvamos a São Francisco
todos nós devemos dar

ele é pai da pobreza
nossas almas há de salvar
ele é pai da pobreza
nossas almas há de salvar.
 

D. Nicinha também reza as pessoas de vários males: olhado, erisipela,
ventre caído.

Para o menino nascer logo: chá de alfazema, folha de baba de
barata. Cozinha, faz o chá e dá. Também dá banho de algo-

dão. Faço tudo isso, mas é bobagem que só nasce na hora que
Deus quer.

D. Nicinha teve duas barrigas de gêmeos, por isso reza para São Cosme,
tendo depois o samba com cântico para ele.

São Cosme mandou fazer duas camisinha azul
no dia da festa dele
São Cosme quer caruru
vadeia Cosme
vadeia, tô vadiando, vadeia.
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Ela cantou alguns sambas de roda. Só gosto de dançar com quem
sabe.

Samba mais eu, samba mais eu, Santo Amaro, samba mais eu,
Santo Amaro, samba mais eu, Santo Amaro.

O samba de roda tem uma grande importância. O que mais nos im-
pressionou foi o número de instrumentos usados (violão, cavaquinho, pandei-
ro, atabaque, viola) e mais, as mulheres respondem ao samba e acompa-
nham com as palmas e, é lógico, sambando.

Na ladeira, na ladeira, vou vadiar, ô, na ladeira vou vadiar, na
ladeira, vou vadiar.
Olha tua vida mulher, olha lá, olha tua vida, mulher, já mandei
olhar.
Ô canarinho da Alemanha, que matou meu curió, canarinho da
Alemanha, Cachoeira, Tororó.

5. “O que mais fiz na vida foi menino”
Calú, 49 anos, 11 filhos, professora aposentada, trabalha no armazém

da família, desde 6h até 21h. Adora um samba-de-roda, segundo ela, o dia
que tem samba, não briga com o marido para que ele a deixe ir.

Que boa sala varanda,
que boa sala varanda.
 

As festas boas acabaram só tem agora tapeação. A festa de São Ro-
que era meu pai que fazia, agora, sou eu e minha prima. O pessoal é muito
devoto dele.

 
A 16 de agosto, todos correrá a São Roque,
para nos livrar do castigo do divino braço forte,

pra nos livrar do castigo do divino braço forte.
Um pai pediu a seu filho, um favor tão esclarecido,
mas era um favor tão grande, quem pede quer ser servido.
 

A minha família era muito festeira. Santo Antônio é adorado:
 
Português Antônio Santo Soberano,
vieste ao mundo ao depois de um ano,
vieste ao mundo ao depois de um ano.
Ao depois de um ano vieste à terra
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para que meu santo tudo em vós se encerra,
para que meu santo, para que meu santo tudo em vós se
encerra.

 

Depois, veio a memória medicinal de Calú: fedegoso para gripe e incha-
ção; carqueja, CC para febre; azedinha e macela galega para prisão de
ventre; afavaca de cobra para coração; afavaca para febre; folha de banana
da prata para ferida e, para inchaço, grama de praia (capim).

 Juntou-se a nós D. Milota, que também foi professora, hoje aposenta-
da. Se formos a samba-de-roda, candomblé, festa da Igreja, a encontra-
mos. Esta é a festeira da cidade. Fez parte dos ternos do Carnaval – As
Melindrosas, Zé Pereira e outros.

O teu lança-perfume era de vidro, quebrou... Quem me dera
voltar o tempo que passou... Já faz tanto tempo, que eu não
lembro mais... Aquele perfume se acabou (bis).

 

Hino das Melindrosas cantado na porta da Igreja:

Salve a Deus primeiro, de todos os corações, salve o hino
brasileiro, ô melindrosa na sua união, neste dia de alegria e
satisfação, nosso cordão festival. Vamos todos com alegria,
vamos todos se alegrar tra lá lá se alegrar.

 Ternos de Presépio:

Nós que somos as pastorinhas que saímos a passear, na Lapinha
de Belém, os três reis eu vim salvar.
Alerta povo desta terra
nosso estandarte vai passar
como é bonito

a terra em festa
como é lindo o céu brilhar
é rei do sol
é rei do dia
é rei da luz
é rei do mar

é vem o sol da Palestina
“massar”, cantar, sorrir
“massar” a lei
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“massar” a lei para a Lapinha de Belém
salvar Maria
salvar Jesus
com alegria cantar o hino
bendita a luz.

 Terno de Reis:

Desperta povo que habita neste vasto continente, despertai
quem está dormindo. Ô de casa, nobre gente. Os três Reis,
quando souberam que era nascido Messias, amontaram em
seus cavalos com prazer e alegria.

 

Eu nasci no samba.
 

Toco fogo na cana, canaviar, quero ver laborar, canaviar, não é
meu, não teu, canaviar. Deixa a cana queimar, canaviar, olha

cana mirim, canaviar. Rapadura é assim, canaviar. Olha a cana
sarangola, canaviar, está cheia de nó, canaviar, olha a cana
roxa canaviar, rapadura prá moça.
Na ladeira do Cabula, eu caí, escorreguei, quando eu olhei prá
trás, procurei as cadeiras e não achei, cadeiras prá bulir, cadei-
ras prá mexer.
As meninas de São Brás, tão me chamando prá lá, as meninas

de São Brás, tão me chamando prá lá, os olhos que me vê hoje,
amanhã não me vê mais.
Sou eu, sou eu, sou eu amor de mamãe, sou eu amor de mãe,
sou eu amor de mamãe.
Quero vê descer
quero vê subir

bê-a-bá, bê-e-bé, bê-i-bi
quero vê as cadeiras bulir
a mulata faceira, oi
bota as mãos nas cadeiras, oi
bota as mãos nos bracinhos, oi
bota a mão no lêlê

cadê você
ói eu aqui.
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Quando o sambador quer beber, canta:
 
Ô dono da casa por Nossa Senhora,
me dá o que beber, senão eu vou embora.

Para, para, vamos beber,
para, para, vamos comer.

 

Quando alguém chega, inconveniente, no samba, tiram esta cantiga:

Cochila cachimbo cai na rama do mangalô, o samba é de
marinheiro, não entra nego nagô, cochila cachimbo cai...

 Quando chegamos em Santiago, jamais imaginamos que iríamos assistir a
uma cena tão bonita quanto a do francês Jean Marie tocando realejo e cantan-
do o hino da Revolução Francesa (1792) e outras canções de 1940, 1920.
 

La Marseilleuse
Allons enfants de la patrie
Le jour de gloire est arrivé
Contre nous de la tyrannie

L’ étendart sanglant est levé
L’ étendart sanglant est levé.
 
Avante, filhos da pátria
O dia da glória chegou
O estandarte ensangüentado da tirania
Contra nós se levanta.

 
D. Lalu seria a que chamamos de mãe de santo, mas ela disse que

santo não tem mãe, ninguém quer ser mãe do diabo. Ela cuida dos orixás e
também foi parteira, “pegou” 1400 meninos. Ela tem 84 anos. Na gruta de
D. Lalu, 4 de dezembro de 1999, ocorreu o caruru de Santa Bárbara.

Deus lhe pague, Deus lhe ajude, camarada, Deus lhe dê muita
saúde, camarada.
Olha tetê, olha, olha tetê, olha tetê, olha, olha tetê olhar...
Xangô é lua, é lua, é luar, Xangô é lua, é lua, é luar.
Quem quiser ver Xangô, vai no reino da Glória, quem quiser ver
Xangô, vai no reino da Glória.

Eu vou me embora
meu livro verde
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vou me embora para Aruanda
meu livro verde
meu pai mandou me chamar
meu livro verde
adeus meu livro verde
meu pai mandou me chamar

adeus meu livro verde.

 

Esmola para São Tiago, cantada para angariar fundos para a festa:

É chegado o dia desta linda flor, São Tiago se alegra, quando
ele vê seus louvores, São Tiago se alegra, quando ele vê seus
louvores, Glorioso São Tiago, não pede por carecer, pede para
ver as pessoas que seu devoto quer ser.

 

São Roque e Nossa Senhora da Conceição:

Deus o salve, São Roque de Jesus amado contra peste, guerra
sois advogado, contra peste, guerra sois advogado. Ô milagro-
so São Roque saiu a passar visitando os moradores, sua esmo-

la veio buscar.
Todos reunidos de bom coração, tiramos as esmolas pra Vir-
gem da Conceição, saiu hoje a passear visitando os morado-
res, sua esmola veio buscar.

 

No caruru de São Cosme, depois que os sete meninos comem, para
retirar os pratos, as pessoas cantam:

Vamos levantar o cruzeiro de Jesus, vamos levantar o cruzeiro
de Jesus, no céu, no céu, no céu a santa cruz.

 

O grupo de dança Vale do Iguape, composto por jovens que mostram
toda a história do nosso povo através da dança, também tem sua cantiga:

Meus irmãos demore mais, demore mais que eu vou contar

minhas crenças, pra pisar neste palco de luz, fui enviado por
Deus e por Jesus.
(…) O negro coitado, meu irmão,
trabalhava sem ter amor
sonhava um dia em voltar
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aos braços negros da mãe África.
Trabalha negro, trabalha
Trabalha negro, trabalha
ô ô ô ô ô ô ô
Trabalha negro, trabalha
O negro coitado, meu irmão,
trabalhava sem ter amor
sonhava um dia em voltar
a sua total liberdade.
 

“Olha pra mim” (Sr. Laureano, 85 anos, embarcadiço, 10 filhos). Aqui
tinha muito camarão, a gente pegava 20 a 30 balaios de 25 litros cada.

A bananeira bota no cacho
A melancia bota na rama
A mulher bonita é enfeito
de uma cama
 
Tomara já me casar
para ter minha filhinha
para minha mãe dizer
eu já tenho minha netinha
Mas este samba, Senhor
Senhor, é de arrepiar
Senhor com as pernas bambas
Senhor para nós dançar.

 

Seu Carlos, 50 e alguns anos, 12 filhos, 30 anos como funcionário da
falida fábrica de azeite Opalma. É uma pessoa que sabe quais são os seus
direitos. Tem o seu lado de samba amarrado, conversado, samba gritado.
Com seu pandeiro, samba e canta até 05:00 horas da manhã.

Pau e pedra e tudo qui
Santiago não quero ver
Baruio (o que grita, no caso, ele)
 
Campina já mandei ferrar
meu gado, meu gado, quando
me vê, Campina no caminho fica pasmado (grito natural).

 Luiza, 84 anos, mãe de santo, rezadeira, devota de Santo Antônio. Ela
mostrou a utilidade das plantas na medicina popular: para o reumatismo,
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unha de boi; para inflamações, bredo de Santo Antônio e espinho cheiroso;
para asma, cravo de defunto; disenteria e feridas, algodão; para acelerar a
dor, quando a mulher está em processo de parto, usa-se cordão de São
Francisco ou ovo cru salgado; e dores na junta, mastruz.
 

 6. Considerações finais6. Considerações finais6. Considerações finais6. Considerações finais6. Considerações finais
 

Gostaria que a Universidade Federal da Bahia
se conscientizasse ao nível de perceber
que não só da academia vem o saber,
porém, que fora dela,
tem tantos professores não escolarizados,
mas com doutorado na vida,
prontos para interagir nesta troca de saber.

Nalva Santos

 

Na dinâmica contemporânea, a Universidade só poderá se conscientizar
ao nível de perceber que não só da academia vem o saber, quando conse-
guir institucionalizar a diferença como fundante.

 Então, a instituição assumirá como função educativa fundamental o
agenciar atualizações do espaço virtual de possibilidades, desenvolvendo jo-
gos de acontecimentos e de linguagens que construam, através da intensi-
dade dos acontecimentos e do sentido das linguagens, o conhecimento do
real, como processo meta-estável.

Para isso, a Universidade terá de praticar pedagogias que tenham a
diferença como fundante e processos educativos baseados em topologias
de vizinhança. Nesse caso, a percepção será desenvolvida pela vivência e
pela convivência no interior dos processos educativos.

É este o significado do Projeto Paraguaçu: procurar caminhos para cons-
truir essa Universidade e, conseqüentemente, vivenciar uma dinâmica social
compatível com a diversidade cultural da espécie humana.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
 
Cleverson
suzart@ufba.br
Pajé, as palavras de Nalva demonstram que a sabedoria pode e deve ser

vista como conhecimento-saber ou saber-conhecimento, pois ela, a sabedo-
ria, tem a força dos processos identitários que se configuram a partir de
intersubjetividades culturais. Tal processo traz a possibilidade de fazer aflorar
as humanidades que se constroem nos acontecimentos. É nesse sentido que
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vejo o educador antropofágico, como alguém que pudesse devorar todos os
acontecimentos produzidos no movimento de cada tempo-espaço cultural.
Assim, a concepção antropofágica estaria indo além da topologia da vizinhan-
ça, ela nos permitiria comer por dentro e por fora os mais diversos territórios,
criando os múltiplos banquetes que podem ser ofertados na criação dos en-
tre-lugares. Isso nos permite pensar que as escolas podem ser bairros-cida-
des-estados-países-antropofágicos, rompendo, portanto, com as instâncias
de poder tão enraizadas na escola única e universal. Vamos ao banquete...

Serpa
serpa@ufba.br
Cleverson, gostei do comentário e fico contente em saber que o texto

de Nalva caminha na direção de sua tese.

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Com o texto. No texto. Chorei. Sorri. Por que é tão bom estar com Zés

e Manés e seus violões? Por que sinto Deus tão verdadeiro com eles? Por
que sinto o amor, a bondade, a vida, a raiva, os berros.... a esperança? Tudo
de verdade é verdade... Por que? Obrigada Felippes, Nalvas, Zés e Manés,
por me fazerem sentir-me importante, feliz, capaz comigoecomosoutros.

Serpa
serpa@ufba.br
Jil, É uma sinfonia de vozes que estão silenciadas pela opressão e pela

desigualdade.

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
É verdade, é uma verdadeira sanfona de vozes e valores e viveres e

cantares e amores, que, embora oprimidos, dançam ao som dessa sinfonia
e dão ritmo e possibilidade aos múltiplos compassos. (esse comentário foi
escrito a quatro mãos multiplicadas por múltiplas subjetividades - Jil e
Cleverson)

Rozane
rozanesuzart@yahoo.com.br
Só agora, depois de um samba de roda “de verdade”, começo a viver

esse texto...

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
...continuemos, então, Rozane (rascunheiros), porque existem muitas

ladeiras, descidas e subidas longas a fazermos, percorrermos... EXISTEM
MUITOS SERES precisando de nós; estamos vivos e é preciso caminhar sem-
pre... sorrindo, amando, vivendo, gritando e berrando também... desfrutan-
do dos morangos (pode ser bananas também, hi hi hi), mesmo sabendo
que estamos cansados de tantas subidas e descidas...
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A tensão instituinte-instituído

Felippe Perret Serpa

Desde 1997, a UFBA, através da Pró-Reitoria de Extensão, desenvolve
um programa que se propõe a relacionar o Ensino e a Pesquisa, funções da
universidade, com a sociedade.

Inicialmente o programa denominou-se UFBA EM CAMPO, onde gru-
pos de estudantes de diferentes cursos propunham projetos de trabalhos em
comunidades, que eram desenvolvidos sob a coordenação de professores.

Esse processo, em um determinado momento, passou a se iniciar com
propostas de professores, que selecionavam estudantes de diferentes cur-
sos a partir de um diálogo promovido pela Pró-Reitoria de Extensão, onde
ambas as partes convergiam para desenvolver o projeto.

O sucesso desse programa implicou, a título optativo, colocar nos currí-
culos de graduação de todos os cursos a oferta de ATIVIDADE CURRICULAR
EM COMUNIDADE - ACC nos diferentes departamentos das unidades da
UFBA.

Todo esse processo, que já dura seis anos, produziu muitos relatórios,
alguns livros e muito material audiovisual, envolvendo aproximadamente cem
professores, mil estudantes e um grande número de comunidades e lideran-
ças dos grupos da sociedade.

Mais importante do que tudo isso, os participantes do programa apren-
deram que há novos caminhos para a universidade pública nas suas rela-
ções internas e no seu diálogo permanente com a multiplicidade de grupos
humanos que formam a sociedade.

Essa aprendizagem tem como fundante dos processos o estado tensivo
instituinte-instituído, que se caracteriza pelo enriquecimento de processos
instituídos e, portanto as instituições, e, ao mesmo tempo, pelo processo
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criativo de novas dinâmicas instituintes, cujos autores são os múltiplos gru-
pos humanos.

É o surgimento da própria vida, seja institucional ou de grupos humanos,
nas dinâmicas dos processos, pois compreendemos a vida como um estado
tensivo permanente entre o infinito de possibilidades e a finitude das institui-
ções e dos grupos humanos.

Dessa forma, propiciaremos uma grande riqueza de processos e cami-
nhos para as instituições e para os grupos humanos.

Esse é o papel da extensão.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Felippe. Seu texto me lançou para a mente vazia/vácuo quântico, aten-

ta ao que se precipitava. Contemplei a casa de minha família. Meus pais
foram passar uma boa temporada na fazenda. A casa está vazia, sem mo-
vimento, o que está fazendo com que ela envelheça mais rapidamente.
Seria esse processo parecido com o do instituído/instituições? Quer dizer, é
necessário o movimento (a tensão) para que as instituições tenham vida,
“respirem a jovialidade”? (e, para nós também, viver na tensão instituído-
instituinte?)

Serpa
serpa@ufba.br
Jil, a vida é tensão no entre-lugar vidavivente-vidavivida, infinito-finito,

jogojogante-jogojogado, instituinte-instituído, enfim, o ser-sendo na tensão
ser-ente.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
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Universitas

Felippe Perret Serpa

A Universidade, como instituição milenar do mundo ocidental, está de-
safiada, neste século, a mudar sua natureza, devido ao conhecimento estar
adquirindo o caráter do fetiche da mercadoria.

A Universidade Federal da Bahia, desde 1997, desenvolve um Progra-
ma que tem raízes nos trabalhos dos estudantes, o UFBA EM CAMPO, o
qual gerou as ATIVIDADES CURRICULARES EM COMUNIDADE - ACC, a
partir do primeiro semestre de 2001.

Para mergulhar nas raízes da gênese da Universidade, a UFBA pode
criar um Programa em seqüência à ACC, desenvolvido pelos estudantes
oriundos da ACC que desenvolveriam estudos e projetos, individuais ou cole-
tivos, decorrentes de suas experiências em ACC. O Universitas seria forma-
do pelo conjunto dos estudos e projetos estudantis, constituindo-se em uma
Oficina, coordenada pelos estudantes, onde para cada estudo ou projeto, o
estudante ou grupo de estudantes convidaria um professor para ser o
interlocutor, o que caracterizaria o Universitas atual.

A UFBA providenciaria um espaço ambiente-oficina, equipado com to-
dos os recursos multimidiáticos (computadores, equipamento de áudio e de
vídeo), que seriam geridos pelo Universitas, ou seja, pelos estudantes.

Alunos de pós-graduação que tenham temáticas de pesquisa geradas
ou afins com os temas de ACC poderiam engajar-se no Universitas.

Em relação aos estudantes dos cursos de graduação, a Oficina
Universitas constituiria o ambiente dos Estudos Complementares de qual-
quer currículo da UFBA.
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¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈

Fábio Giorgio Azevedo
fabiogi@ufba.br
Existe uma ACC (SiribãoCapinha) que foi gerada conjuntamente en-

quanto eu ainda era aluno de graduação, no UFBA em Campo, e que acom-
panho até hoje, e que tem grandes afinidades com o que procurarei desen-
rolar no mestrado. Como posso fazer para me engajar no Universitas?

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
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Uma proposta para a

redepartamentalização da FACED

Felippe Perret Serpa

Considerações
As faculdades de educação, no Brasil, foram instituídas na Reforma de

1968 a partir das Cátedras de Pedagogia das então faculdades de Filosofia.
Na Bahia, a FACED, em sua implantação, contou com o Centro de

Ensino de Ciências da Bahia e com o Programa de Lingüística Aplicada,
financiado pela Fundação Ford, além das Cátedras de Pedagogia da antiga
Faculdade de Filosofia.

Assim, desde sua implantação, a FACED teve uma especificidade na
área de ciências experimentais e matemática, expressa pela criação de um
Departamento, além de contar, na Didática de línguas, com o Programa de
Lingüística Aplicada; esses grupos tinham origem acadêmica nas cátedras
de Matemática, Física, Química, Biologia e Letras.

Com essa forma institucional, aprofundou-se o corte nítido que já existia
entre os cursos de licenciaturas e a formação dos profissionais em Pedago-
gia nesses 35 anos de existência da FACED.

Além disso, essa institucionalização, como a anterior Faculdade de Filo-
sofia com suas cátedras, ficou centrada nos cursos de graduação e, princi-
palmente, na função Ensino.

No entanto, desde a criação do Programa de Pós-graduação em Edu-
cação em 1972, a instituição acumulou experiência em desenvolver as ativi-
dades acadêmicas tendo como centralidade a função Pesquisa, que produ-
ziu um grande número de dissertações, teses, relatórios de pesquisa e arti-
gos, bem como atendeu, através de parcerias, instituições e organizações
da sociedade.
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Proposta
Que a redepartamentalização da FACED tenha como centralidade a

função Pesquisa, a partir da qual desenvolve-se toda a função Ensino, e que
a função Extensão signifique a relação das funções Ensino e Pesquisa com a
Sociedade.

Como início de diálogo, temos três grandes campos da nossa experiên-
cia para essa construção: Currículo e Tecnologias de Informação e Comuni-
cação, Políticas Públicas em Educação e Gestão, e Filosofia, Linguagem e
Práxis Pedagógica.
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O privilégio do servidor público

Felippe Perret Serpa

  
Propala-se, através dos meios de comunicação, que o servidor público

tem o privilégio de se aposentar com o salário integral, enquanto o trabalha-
dor da empresa privada tem um teto de dez salários mínimos.

Na realidade, à primeira vista, tratar-se-ia de um privilégio, se não asso-
ciarmos outras informações.

Suponhamos um servidor público com um salário de quatro mil reais.
Esse servidor descontará mensalmente quatrocentos e quarenta reais, o
que corresponde a 3,3 dias de trabalho entregues à Previdência cada mês,
o que significa 39,6 dias ao ano. No fim de trinta anos, esse servidor entregou
à Previdência 1188 dias de trabalho, o que traduz 3 anos e 3 meses.

O trabalhador da empresa privada, com o mesmo salário, descontará
um percentual sobre o teto de mil e setecentos reais, o que já corresponde
a quarenta e dois por cento de seu salário. Considerando um desconto de
dez por cento, esse trabalhador recolherá para a Previdência 1,26 dias por
mês trabalhado, o que significa 15 dias por ano. No fim de trinta anos, acu-
mulou para a Previdência 1 ano e três meses de trabalho.

Essas diferenças ocorrem sempre que os salários de ambos trabalha-
dores sejam superiores ao teto. No teto e abaixo do teto, os recolhimentos
são iguais e as aposentadorias também. Assim, bastaria aumentar-se o teto
do desconto, e não teríamos o “privilégio” alegado, agora entre aspas.

A pergunta que fica é por que não procedemos dessa maneira? Será
por conta dos Fundos de Pensão privados? Ah... o neo liberalismo!
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¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Ahhhhhh. Lula e o “leão”(!!!). Será que ele foi engolido ou engoliu o

“leão”? Será que nos enganamos ou nos enganaram...?
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Vida e morte

Felippe Perret Serpa

Vida e Morte,
Gestadas no acontecimento,
No estado tensivo
Infinito-finito,
Vidavivente-vidavivida,
Jogojogante-jogojogado,
Instituinte-instituído.
Em cada acontecimento,
Precipitação de uma das infinitas possibilidades
Do ser-sendo,
Vivemos e morremos.
Vivemos na tensão da perspectiva do acontecimento,
Morremos na precipitação do acontecimento,
E voltamos para o estado tensivo
Infinito-finito,
Vidavivente-vidavivida,
jogojogante-jogojogado,
Instituinte-instituído,
O eterno retorno.
Na gestação do ser-ente
Está o originário do estado tensivo,
Sem fundamento,
A vida e a morte.
No cessar do estado tensivo
Está a morte,
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Finitude,
Vidavivida,
jogojogado,
O instituído.
Para além da morte
O infinito,
A vidavivente,
O jogojogante,
O instituinte,
Também para além da vida.
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Rozane
ro.art@zipmail.com.br
“para além da morte”? isso significa que essa tensão não acaba? Ai,

meu Deus...

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Rozane, significa que, também, morremos todos os instantes da vida-

morte e nascemos, também. Esses últimos dias, estou morta: me mata-
ram...

Serpa
serpa@ufba.br
Rozane e Jil, vocês continuam vendo uma oposição entre a vida e a

morte; elas são concomitantes. O além da morte e o além da vida é exata-
mente a quebra de tensão.

Rozane
ro.art@zipmail.com.br
Morte e vida são “parentes”?! Aprendemos um mundo cheio de opos-

tos, de pólos... aprendi muitas vezes que a vida seria solução, felicidade...
Já hoje penso que a morte resolveria muitos problemas... e agora, nesse
momento, percebo que... uma é a outra? Uma depende da outra? É isso? As
duas são iguais? Ai, ai, ai...depois da vida, uma morte cheia de vida?

Serpa
serpa@ufba.br
Rozane, continua em oposição ou considera igual a vida e a morte.

Além da vida e além da morte não é vida nem morte.
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Rozane
ro.art@zipmail.com.br
Ahhhh! Entendi! É outra coisa! que não é isso e nem aquilo... complica-

do como a vida, estranho... Como a morte!

Jilvania e Rozane
Me mataram e eu continuo viva (Jil). Afinal, o que é vida e morte?

(Rozane)

Tico
ticoserpa@yahoo.com.br
Morrendo-se em vida, vivemos a morte... Vivendo-se em morte, morre-

mos a vida... Vida ou morte? Vida e morte? Vida? Morte? ...

Arosius
arosius@bol.com.br
Vida e morte... Um não-decidir decidido e decidindo mas tudo isso cria

um vazio tão grande, um ser nada, mas tudo isso cria um preenchimento tão
grande, um ser tudo.

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Maravilha. Vivenciamos todos, então, uma vidamorta e uma morteviva.

Ou será que somos todos vivosmortos e mortosvivos?

Kuka
logmon007@yahoo.com.br
Morte é uma coisa que a gente faz no decorrer da nossa vida, tem

pessoas que morrem aos 20 anos, mas só são enterradas aos 80, isso é
uma morte degenerativa, sem perspectiva de futuro ou de vida real e apa-
rente, hoje em dia as pessoas não se preocupam com o você, mas sim com
o eu. O individualismo está em alta e está matando o ser humano, sem que
ele perceba... Acordem e vivam, pois a vida é muito curta e, quando você
quiser vivê-la, ela não irá te permitir...

Natalia
ncsilva9@hotmail.com
oooooooo

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Acabei de entender “além da vida e além da morte, não existe vida

nem morte”, existe o VÁCUO QUÂNTICO... o universo... a vida pura e sim-
plesmente...

Rozane
ro.art@zipmail.com.br
e morte...
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Rozane
ro.art@zipmail.com.br
e morte...

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
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Tentando me ver, ver a humanidade e ver o universo

Luiz Felippe Perret Serpa
 

São 68 anos de vidavivida, e aqui estou na mesma tensão permanente
sempre presente da vidavivente – vidavivida nesse grande jogo que se cons-
titui o universo, expressando, em cada momento, uma latência da precipita-
ção de um acontecimento forjado na tensão lúdica do jogojogante – jogojogado.

Os acontecimentos, que nessa tensão lúdica da latência da precipita-
ção da jogada, constituiram-me como um ser singular, característico de cada
ser humano, mas, ao mesmo tempo, inibiram-me as infinitas possibilidades
que possuo, o que me iguala a todos os seres humanos e a cada um.
Somos iguais em potência e singulares nos acontecimentos.

Devo reconhecer que realizo-me, não só vivendo a tensão lúdica dos
meus acontecimentos, mas também com a convivência da mesma tensão
em todos e em cada um ser humano em seus acontecimentos. Mais do que
isso, em potência, vivencio os acontecimentos infinitos do universo.

Reconheço, hoje, que a infinitude está presente em cada um de nós,
como potência, o que nos possibilita sermos iguais e, ao mesmo tempo, a
finitude expressa-se em cada um de nós, como acontecimento, o que nos
faz singulares e únicos. Assim, somos iguais em potência, virtualmente, e
somos singulares nos acontecimentos. Mais significativo ainda é que cada
acontecimento é acompanhado pela infinitude potencial, como o lançamen-
to de uma moeda produz um acontecimento que é acompanhado por esta.

A linguagem, pensamento em ação, e o contexto do acontecimento
dão sentido à nossa finitude e singularidade, enquanto a mente vazia expres-
sa a nossa infinitude e a igualdade.

Vejo-me criança, cuja dimensão lúdica carrega a densidade de
jogojogante, onde a tensão jogojogado-jogojogante é ainda dominantemente
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jogojogante, sem regras pré-estabelecidas, onde me encantam as possibili-
dades infinitas, em potência, do jogar. Esse encantamento é o fator do alto
ritmo de aprendizagem quando criança, exatamente em um período que eu
não estava na escola e nem tinha professor, desde quando nasci até os três
anos.

Sob esse aspecto, para vivenciar ludicamente a vida, tenho de conser-
var a criança dentro de mim, mesmo porque o universo potencial de possibi-
lidades, sendo infinito, sempre terá uma densidade maior de jogojogante do
que jogojogado e, portanto, devo viver a tensão jogojogante-jogojogado, pri-
vilegiando o universo potencial do jogojogante, ou seja, para vivenciar
ludicamente a tensão não posso ser paralisado pelo jogojogado.

Todos os acontecimentos vivenciados nesses 68 anos de vida forjaram
o meu processo identitário, instável, caótico e dissipativo e, assim, estou
sempre sendo sem ser. Em qualquer momento da minha vivencia da tensão
jogojogante-jogojogado, estou sendo através dos acontecimentos, que se
realizam na vivencia de contextos e no pensamento, que se expressa atra-
vés das linguagens, que dão sentido ao meu ser. Como em um jogo, sempre
se retorna para produzir um novo acontecimento, e esse retorno é uma
repetição que gera um novo acontecimento singular, por se constituir em
uma nova possibilidade que se realiza a partir do universo potencial onde o
fundante é a diferença. Assim, a minha rotina sempre foi formada por acon-
tecimentos singulares, únicos e independentes, e o retorno é a única repeti-
ção rotineira que possibilita um novo acontecimento.

Em conseqüência, na minha vivencia de vida, em potência, não há
espaço e nem tempo, que são gerados nos acontecimentos, mas que desa-
parecem no retorno para a criação de um novo acontecimento, onde voltam
a surgir, pois essa é a dinâmica da tensão jogojogante-jogojogado. Volto
sempre à minha infinitude, para poder vivenciar a minha finitude.

Enfim, sinto-me eterno em potência e transitório nos acontecimentos,
ou seja, sou virtualmente eterno, sem princípio ou fim, e transitório na realida-
de, criada pela minha vivencia dos acontecimentos.

E é exatamente isso que todos são, incluindo-se aí o Universo:
Virtualmente eterno, sem princípio ou fim, e transitório nos aconteci-

mentos.

Salvador, 16 de julho de 2003
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¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
Hildonice
hildonice@yahoo.com.br
Felippe, não resisti. Viver é isso!! É este estado de latência constante e

de possibilidades outras, parece que a roleta da vida nos surpreende nas
nossas “inibições” e nos possibilita vivenciar a incomensurabilidade do nos-
so ser. Ser que transcende as limitações discursivas, que transcende o
“habitus” instaurado e que nos impulsiona a dar saltos quânticos. Ser que
nos põe em embates constantes e nos transforma em crianças na arte do
risco e eis o eterno retorno. É o jogo do bicho!! Bicho nas suas humanidades,
na sua transmutação enquanto parte de um mítico-cósmico. Coisa de malu-
co, mesmo!! Ah! A propósito, 68 anos de jogojogante-jogojogado, atitude
ilícita neste mundo, implica em várias alternativas de atitudes para desviar-
se da “fiscalização”... É uma TPJ (tensão pós jogo) constante!!!

Rozane
ro.art@zipmail.com.br
Puxa... que lindo texto... Aliás, não sei bem se a palavra é “lindo”, mas,

diferente, esquisito...É isso, na verdade, é lindo mesmo! Porque não há
nada mais agradável que o novo. Felippe, quando entrei na Ufba, esperava
encontrar coisas desse tipo: novas, diferentes... E caminhei a tropeços e
decepções, que me acompanham a todo tempo em ações, minhas e da
minha própria convivência pela minha (de novo!) percepção de mundo... Os
seus textos, falas e postura servem como uma espécie de antídoto a tudo
que ouço e vejo no meu mundinho mental reduzido... Representa o Novo,
esperança, liberdade...

Rozane
ro.art@zipmail.com.br
...possibilidades!

Serpa
serpa@ufba.br
Hildonice e Rozane, a grande coisa do texto é a provocação de comen-

tários como os de vocês, que são mais significativos do que o próprio texto.

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
...”Em qualquer momento da minha vivência da tensão jogojogante-

jogojogado estou sendo através dos acontecimentos, que se realizam na
vivência de contextos e no pensamento, que se expressa através das lin-
guagens, que dão sentido ao meu ser”... Aos 68, aos 30, aos 15... somos os
mesmos: diferentes. Do que somos sendo, sempre... estranhos de nós mes-
mos... Felippe, estou, também, tentando ser-sentidos pulsantes-tensivos-
serenos e sabiamente loucos... para poder compreender o universo e as
humanidades, assim exercitar a bondade, o amor em mim... Quero ser bon-
dosa. Quero possibilitar o florescimento da bondade... enquanto sou essa
possibilidade de vidaviventevivida...
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Serpa
serpa@ufba.br
Jil, como já disse antes, os comentários são mais significativos do que

o texto.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
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O mal estar da contemporaneidade

Felippe Perret Serpa

A questão essencial do mundo contemporâneo é a vida e os modos de
vida.

Apesar de estarmos centrados no conhecimento (a sociedade do co-
nhecimento), a questão fundamental é aprender a vivenciar múltiplos con-
textos e linguagens e a conviver com múltiplas subjetividades humanas, sem
pretender reduzir a multiplicidade ao eu, ao hegemônico, e sim, construir no
diálogo novos territórios a partir dos entre-lugares, dos inter-contextos e dos
inter-textos, enriquecendo a configuração de singularidades...

Assim, a questão é de novas ontologias.
O mundo contemporâneo tem-se mostrado incapaz de construir nessa

direção.
Precisamos re-existir, a partir do sentido do ser-espécie.
Marx já dizia que o homem só será livre quando ganhar o sentido da

espécie, o que significaria que o outro é uma extensão orgânica do eu, e a
natureza é uma extensão inorgânica do homem.

Para isso ocorrer, precisamos aprender a vivenciar os múltiplos contex-
tos e a conviver com as múltiplas subjetividades, em um diálogo permanen-
te.

De imediato, a questão essencial expressa-se na pergunta: Como pen-
sar e agir sem um referencial hegemônico, que traduza uma tendência à
homogeneidade?

O referencial hegemônico traz à tona a questão da inclusão.
Sabe-se que essa questão tem subjacente dois tipos de exclusão:
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. a exclusão material, quando não somos incluídos no referencial
hegemônico;

. a exclusão simbólica, pela assimilação ao referencial hegemônico,
com a conseqüente renúncia ao seu referencial originário.

Assim, a questão só pode ser pensada a partir da des-construção da
inclusão.

Para des-construir a inclusão, temos de privilegiar as dimensões do ser
humano, ou seja, as ontologias, pois as epistemes devem ser compreendi-
das dentro da vida e dos modos de vida dos seres humanos, isto é, no
interior das ontologias.

O fundante não é a sociedade do conhecimento, mas as sociedades
dos saberes humanos.

Aí surge uma interrogação: Como construir sentido nos inter-contextos
e criar novos territórios nos entre-lugares dos múltiplos grupos humanos a
partir de processos implicados e ressonantes para os grupos envolvidos?

Nesse ponto, recorro a uma narrativa de minha autoria:
Encontramos seres que habitam um mundo cuja mitologia conduz à

crença de que este mundo sempre existiu no estado virtual de energia nula,
no estado meta-estável. Uma flutuação gerou radiação e matéria.

A instabilidade dos estados do Universo, em um processo caótico, pro-
piciou formas auto-organizadas, gerando a vida.

Assim, o estado originário está presente, virtualmente: é o espaço-tem-
po de todas as possibilidades, em potência, imanente, infinito.

O UNIVERSO É.
Nessa mitologia, os seres estão imersos em um labirinto virtual, infinito,

habitado pela diferença, onde, através dos acontecimentos, do contexto
onde eles ocorrem e da linguagem, constroem o que chamam o real.

Todos são iguais nesse labirinto, virtual, imanente e habitado pela dife-
rença. São atores nesse jogo permanente.

Cada um é constituído pela sua configuração de acontecimentos, atu-
alizações, gestando, de forma instável, seus processos identitários, e sendo
gestados por estes. São os jogos jogados por cada um.

Cada grupo de seres que joga em um contexto comum ao grupo gesta
os processos identitários, e é gestado por estes. É a cultura do grupo.

Os seres que compartilham essa mitologia têm sempre o originário como
fundo. Análogo a um jogo, sempre retornam, ou seja, o fundo acompanha o
acontecimento, a jogada, o evento.

Recentemente, os seres desse mundo conseguiram produzir artefatos
que permitiram criar um espaço-tempo virtual, isomorfo ao originário da sua
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mitologia. Nos acontecimentos, o tempo apresenta-se espacializado e o es-
paço torna-se sincrônico.

Nesse momento, esses seres vêem a possibilidade de tornar sua mito-
logia, através do espaço-tempo produzido por seus artefatos, a base de
múltiplos processos educativos.

Alguém expôs sua idéia para esses processos educativos:
- Podemos, a partir do labirinto virtual, imanente, em potência, criar um

labirinto com os artefatos em rede, isomorfo ao originário. Dessa maneira,
seres e artefatos são isomorfos, desfazendo-se o ser no artefato, e este
ganhando sentido no ser. Cada ser ou grupo de seres de um mesmo contex-
to pode criar seus processos educativos e, ao mesmo tempo, vivenciar inter-
contextos e conviver nos entre-lugares os inter-textos com outros seres ou
grupo de seres. Esses inter-contextos, entre-lugares e inter-textos constitu-
em-se em espaços ressonantes, variedades da espécie ser.

Todo ser, originária e virtualmente, é igual a cada outro no âmbito do
universo infinito das diferenças, e cada um ser ou grupo de seres é diferente,
em face de seus acontecimentos, seu próprio contexto e sua própria lingua-
gem.

Na vivência de cada um nos inter-contextos, na convivência nos entre-
lugares e na produção do inter-texto, enriquecemos todos os distintos pro-
cessos educativos.

Não há centro, não há verticalidade. É a horizontalidade onde cada ser
é uma centralidade.

O labirinto virtual, imanente, infinito apresenta-se nos acontecimentos,
na vivência dos inter-contextos e inter-textos e na convivência dos seres nos
entre-lugares, horizontal e em rede.

É o real pleno de paz, porém instável e caótico.
Esses processos educativos terão como centralidade a vida.
Acontecimentos, configurações de acontecimentos, intensidade dos

acontecimentos, linguagens, inter-textualidades, topologias de vizinhança,
subjetividades serão os elementos das vivências e convivências dos proces-
sos educativos.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈

Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Felippe, como eu sinto que isso é possível: Real: espaços de vivências

e convivências múltiplas, nos quais experimentamos a plenitude do ser-
sendo-com...
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Jilvania Lima
jlimas@faced.ufba.br
Felippe, cada vez que (re)LEIO seu texto, sinto uma vontade de mais-

vida, mais-potência tão concretamente vivenciado (e vivente) por/em mim e
pelas/nas pessoas, que compartilham comigo o ato educativo, sempre ins-
tante, sempre novo, sempre outro... belíssimo... belíssimo... belissímo...
obrigada.

Celi Zulke Taffarel
taffarel@ufba.br
Oi, Felipe. Dúvidas... muitas dúvidas....Termino o ano dialogando com

você, que aprendi a ouvir, ler e questionar. O que se segue são
questionamentos, dúvidas. Entendo que é assim que a ciência avança. O teu
texto “O MAL-ESTAR DA CONTEMPORANEIDADE”, que me lembra Sergio Paulo
ROUANET, e seu MAL-ESTAR NA MODERNIDADE, que me lembra o Robert
KURZ, com o seu “Colapso da Modernização”, que me lembra FREUD e o seu
O MAL-ESTAR DA CIVILIZAÇÃO - me suscitou perguntar: esse mal-estar tem
nome? Esse colapso “anunciado” por todos nas entre linhas, prá mim, tem
um nome muito claro: é BARBÁRIE... materialização das tendências gerais
de um sistema cujas leis gerais foram descritas científicamente no século
XIX. Com base no texto, pergunto: 1. Diz você: “A questão essencial do
mundo contemporâneo é a vida e os modos de vida”. Eu diria que a questão
contemporânea é a tendência à destruição das forças produtivas - o homem,
a natureza, o trabalho, os meios de vida....é a tendência acentuada à des-
truição. Essa é a questão central. 2. Diz você que estamos “Centrados no
conhecimento (a sociedade do conhecimento)”. Será? Será que o central não
é o COLAPSO DO PROCESSO CIVILIZATÓRIO? A exaustão das possibilidades
do capital em organizar a vida e seus meios de produção e reprodução? Será
que o CONHECIMENTO não perpassa a vida na sociedade desde que o ho-
mem se reconhece como homem? Defendo que o centro hoje são as rela-
ções internacionais de trabalho, a concentração do poder... poder politico,
ideológico, bélico, ideológico, produtivo... Vivemos em um momento de pro-
funda crise estrutural do Capital e a conjuntura indicando os meios que estão
sendo colocados em ação para recomposição da hegemonia. O Império avan-
çando terrivelmente. Para manter a sobrevida da sua matriz energética ba-
seada em combustivel fóssil, por mais, no máximo, 30 anos, é capaz de
destruir o Iraque e a Venezuela. A América Latina está em convulsão, o
Brasil ameaçado. Será que vivemos na sociedade do conhecimento? O cien-
tista politico Uruguaio Luiz Costa BONINO, o professor argentino José Maria
GÓMES, a pesquisadora brasileira Leila LANDIM, em entrevista a Otávio DIAS,
deixam bem claro o que está prestes a acontecer. “GOLPES SOCIAIS”, que
serão contidos com DITADURAS, com o AUTORITARISMO. E aí regimes como
o fascismo, o nazismo, e disto para pior, serão oportunisticamente instala-
dos. Os militares, com certeza, estarão de plantão para servir aos interesses
do capital. O Capital fará qualquer coisa para se manter. Que sociedade do
conhecimento é essa? 3. Você diz que a “questão fundamental é aprender a
vivenciar múltiplos contextos e linguagens e a conviver com múltiplas subje-
tividades humanas, sem pretender reduzir a multiplicidade ao eu, ao
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hegemônico, e sim, construir no diálogo novos territórios a partir dos entre-
lugares, dos inter-contextos e dos inter-textos, enriquecendo a configuração
de singularidades....” O que significa viver contextos de ameaça de guerra,
de destruição? O continente Africano que o diga. Analistas e articulistas Ame-
ricanos já estão alardeando... A América Latina poderá ser a futura África. O
Nicholas D. KRISTOF já declarou: “Se os EUA permitirem, a América do Sul
poderá se tornar a proxima ÁFRICA”. O Americano critica as eleições no Bra-
sil, Venezuela, Peru e Equador, afirmando que “foram vencidas por esquer-
distas ou populistas, o que tende a causar nervosismo aos americanos”. 4.
Você defende novas ontologias. O que significa “novas ontologias”? Sem
definição do projeto histórico em que elas serão construídas? É possivel isto?
É possível esquecer a força do capital e do capitalismo, para contaminar e
impregnar o “ser”, que é histórico? Ou não vale mais a tese de que é o
concreto que determina a consciência? 5. Você diz “O mundo contemporâneo
tem-se mostrado incapaz de construir nessa direção”, ou será que o modo
de produção capitalista, que deve ser radicalmente combatido, é que deter-
mina a existencia humana em um dado sentido, que se não tiver uma clara,
profunda e radical resistencia não respeitará nada e ninguém? Me preocupa,
Felippe, o desvio do foco central da questão para esta tal de SOCIEDADE DO
CONHECIMENTO. 6. Você diz “Precisamos re-existir, a partir do sentido do
ser-espécie”. Mas isto é possível sem o enfrentamento do central? O comba-
te radical, de conjunto e de totalidade ao capital e a suas formas de mani-
festações e interesses? Isto é possível sem o sentido teleológico claro da
prática pedagógica? Isto é possível, sem um profundo e radical projeto de
POLÍTICA CULTURAL, entendida como perspectiva de formação humana em
outra direção que não a determinada pelo capital? Por que LULA decidiu
colocar na CULTURA um homem que não manifesta nenhum entendimento
nesse sentido e que vai materializar a máxima “Pão e circo ao povo”? Por
que LULA não chamou MARILENA CHAUÍ PARA A CULTURA, VISTO TER ELA
CLAREZA E COMPREENSÃO DA EDUCAÇÃO ENQUANTO politica cultural PARA A
CONSTRUÇÃO de outra organização da vida na sociedade? 7. Você diz, va-
lendo-se de Marx: “Marx já dizia que o homem só será livre quando ganhar
o sentido da espécie, o que significaria que o outro é uma extensão orgânica
do eu e a natureza é uma extensão inorgânica do homem.” Mas Marx falou
também das leis gerais que regem o capital, da luta de classes, das contra-
dições entre as relações TRABALHO-CAPITAL e suas conseqüentes formas de
exploração do homem pelo homem e da natureza. Isto nos remete a uma
clara e precisa localização histórica... Ainda vivemos sob as formas pré-his-
tóricas de relações humanas. A superação dessas formas exige superação
do CAPITAL enquanto organizador da vida na sociedade e de suas formas de
relações e contradições com o trabalho e as forças produtivas. 8. Você diz
“Para isso ocorrer, precisamos aprender a vivenciar os múltiplos contextos e
a conviver com as múltiplas subjetividades, em um diálogo permanente.”
Será que estamos propondo o que defende Edgar MORIN? Os sete saberes
necessários à Educação do Futuro? O que ele propõe “Para sair do Século
XX”? Abordar os problemas que estão esquecidos, totalmente ignorados? E
quais são estes problemas? Estão localizados onde? Na super ou na infra-
estrutura, na base material da existência humana? Para avançarmos nisto,
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temos de recuperar os clássicos completamente banidos da academia. O
método completamente banido da academia. Para isto, teremos também de
aprender a combater, a enfrentar, reconhecendo que “o diálogo” está sendo
travado entre desiguais, entre os exploradores e os explorados, entre os
opressores e os oprimidos. A Posição do Brasil, nas negociações na ALCA, é
SUBORDINADA... E aí, como fica? Sem a radical crítica ao capital, é possível
falar de “conhecimento pertinente”, “condição humana”, “identidade terrena”,
“incertezas”, “ética”? 9. Você diz: “De imediato, a questão essencial expres-
sa-se na pergunta: Como pensar e agir sem um referencial hegemônico,
que traduza uma tendência à homogeneidade?”. Com isto, você quer dizer
que a questão essencial é a CONSTRUÇÃO DA CONTRA-HEGEMONIA? E sem a
possibilidade de entender, explicar e agir sob as leis gerais que regem o
CAPITAL, como construir a contra-hegemonia? Sem HORIZONTE HISTÓRI-
CO, fica difícil. 10. Você afirma que “O referencial hegemônico traz à tona a
questão da inclusão”. Será? Ou o referencial hegemonico traz à tona a ques-
tão da contradição da super exploração da mais valia, o que requer uma
educação que sociabilize esta relação “trabalho-capital”? A CONTRADIÇÃO
PRESENTE É INCLUSÃO X EXCLUSÃO. Nem todos são “incluídos e nem todos
são excluídos”. O Processo de contradição da produção social dos bens e a
apropriação privada está na raiz. Por isto, não adianta apelar para as “novas
tecnologias”. Elas foram, são e continuarão sendo acessíveis para poucos.
Essa é a lei geral do Capital. A democratização dos meios, bem como a
própria democracia, no modo capitalista, tem limites. Os fatos estão aí de-
monstrando isto. Vejamos a situação de Lula. Rebaixou todas as aspirações
das amplas massas. No limite do estado burguês, em uma Estado capitalis-
ta, a contradição será acentuada. Não adianta a gente gritar por “INCLUSÃO”,
por reivindicações. Inclusão no quê? No modelo capitalista de organização
da vida na sociedade? Exclusão é exclusão, e não diz respeito a indivíduos,
diz respeito a classes. 11. Você diz que “a questão só pode ser pensada a
partir da des-construção da inclusão”. O que é isto: “des-construção”? Ou
será que a questão só poderá ser pensada mediante o “enfrentamento da
contradição INCLUSÃO X EXCLUSÃO”? A sistemática de avaliação do sistema
público permite verificar bem isto. Admite, mantém, mantém temporaria-
mente, retém, exclui, exclui temporariamente, exclui definitivamente. 12.
Você diz “O fundante não é a sociedade do conhecimento, mas as socieda-
des dos saberes humanos.” Que é isto, saberes humanos? O que é fundante:
É o histórico? Qual é a diferença entre conhecimento e saber? Quem estabe-
lece esta diferença e por quê? Para manter a sociedade de classe? 13. Sinto
que precisamos avisar BUSH, que já instalou sua “doutorina planetária” - A
DOUTRINA BUSH, A NOVA ORDEM MUNDIAL -, com repercussões em todas as
áreas, que por aqui vamos buscar o “diálogo”. Mas vamos fazer isto rápido,
antes que eles joguem na nossa cabeça uma bomba de efeito altamente
destruidor e daí... acabou o “diálogo”. E...olha....eles não hesitarão. O Ori-
ente Médio que o diga! 14. Com base nos fatos, sou muito mais pela com-
preensão e análise do MST, que aponta como central para a Educação a
consciência de classe, a formação política e a organização revolucionária.
Isto, para mim, é educação para SAIR DO COLAPSO.
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Solange da Matta
smatta@hotmail.com
Professora Celi, quando a senhora afirma: “Com base nos fatos, sou

muito mais pela compreensão e análise do MST, que aponta como central
para a Educação: a consciência de classe, a formação política e a organiza-
ção revolucionária. Isto para mim é educação para SAIR DO COLAPSO”. Sou
professora do ensino médio, “militei” muitos anos em movimentos “pelas
causas sociais”. Tento, na minha escola, trabalhar com meus alunos dentro e
fora de sala de aula (inclusive no grêmio estudantil), na perspectiva de nos
enriquecermos e buscarmos melhorias para nós e para o grupo com que
cada um de nós convive. Mas, sabe o que de fato acontece? CADA UM QUER
O “SEU MELHOR PEDAÇO”. Estou cansada desses discursos, honestamente,
de consciência de classe e coisas do gênero, que classe? Por um acaso é a
classe operária que, por exemplo, constituirá o Congresso Nacional? Não.
Óbvio que não. Precisamos mudar, pelo menos, o disco. Mudar essa progra-
mação nossa de mente velha condicionada. Agora, se, por outro lado, todas
as pessoas se educam, aí sim, teremos uma humanidade mais harmoniosa.
Afinal, a senhora acha que o BUSH, por exemplo, é um homem educado?
Para mim, não, como compreendo a educação hoje. Por outro lado, seu
texto nos instiga a buscar outros e novos caminhos para uma educação mais
plena e mais humana, para todos indistintamente.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
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Diálogo com Celi Taffarel

 Felippe Perret Serpa

O cerne da Universidade está representado no nosso diálogo, fundado
em muitas reflexões e pesquisas.

Você tem uma grande capacidade de agregar estudantes, colegas e
ações acadêmicas e políticas. Seu trabalho, nesse pouco tempo de UFBA,
na Faculdade de Educação, tem sido admirável e admirado.

Essas são as razões que me levam estar sempre disposto a dar meu
modesto apoio ao seu trabalho.

O meu mal-estar da contemporaneidade é distinto dos autores citados,
porque não estou incomodado nem preocupado com uma hegemonia uni-
versal expressa em termos emblemáticos como modernidade, moderniza-
ção ou civilização. Ao contrário, o meu mal-estar é exatamente a incapaci-
dade de criar processos sociais que possam se desenvolver sem a necessi-
dade de hegemonias universais, que são as fontes históricas de todas as
barbáries, aquelas apontadas em seu texto e as que não foram apontadas.

1 - A vida e os modos de vida – você tem razão quando fala da destrui-
ção, que é histórica, mas decorreu sempre de hegemonias universais (impé-
rio romano, Cristianismo, modernidade) e destruiu vidas e modos de vida,
realizando verdadeiros genocídios, físicos e simbólicos. Mesmo assim tiveram
continuidade histórica grupos humanos como os tuaregues no Saara, as
etnias nativas americanas, as nações de origem afro, os grupos árabes e as
coletividades asiáticas, cujos mundos não se inserem em nossos discursos,
mas mesmo assim se mantêm e desenvolvem seus modos de vida. Somos
capazes de pelo menos entender isso? Ou insistimos em impor um discurso
que reduz esses grupos humanos às nossas ações hegemônicas?
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2 - Você e os autores citados descrevem a perspectiva da continuidade
da barbárie, quando questionam a possível sociedade do conhecimento. É
verdade que conhecimento sempre foi, em todas as épocas, decorrência da
práxis humana. No entanto, a modernidade o reduziu à ciência e seu traço
emblemático foi a máquina a vapor, densa de necessidade de matéria prima
e de trabalho obreiro e rarefeita em conhecimento teórico (as duas leis da
termodinâmica essencialmente). Toda a tecnologia, na modernidade, desen-
volveu-se com esse caráter. A ruptura na contemporaneidade desse caráter
ocorre tendo como referência emblemática o chip, denso de conhecimento
(física quântica dos semi-condutores, micro-eletrônica e física de estado só-
lido) e rarefeita em necessidade de matéria prima e de trabalho obreiro. As-
sim, a centralidade agora é o conhecimento como força produtiva. É aqui
que desejamos enfatizar que é o concreto que determina a consciência e
perguntar: podemos permanecer com a mesma consciência? Como você
afirma, o império capitalista tudo fará para se manter, da mesma forma como
o império romano tudo fez para permanecer. Mas esse fato demonstra que
estamos em plena decadência do império.

3 - O que você contextualiza são expressões cabais das hegemonias
universais em momentos históricos de decadência. Pensar e agir na direção
de novos caminhos é a melhor forma crítica de enfraquecer o império. Em
pleno processo da Revolução Industrial e do imperialismo inglês, Marx de-
senvolveu um caminho na direção de uma sociedade sem classes. Por que
não nesse momento pensar na vida, nos modos de vida, na convivência de
grupos humanos e na vivência de múltiplos contextos, inclusive aqueles da
expressão da barbárie do império capitalista decadente, na direção de uma
sociedade humana sem classes e sem hegemonias universais?

4 - Sim, defendo novas ontologias, porque necessitamos pensar nos
grupos humanos e seus valores, a partir dos quais obteremos novas epistemes.
Há um projeto histórico que teima em estar presente com os grupos huma-
nos enumerados por nós no item 1 deste diálogo. Por exemplo, como criar
uma sociedade humana que possibilite os kiriri elaborar sua ontologia e sua
episteme, convivendo com outras ontologias e epistemes? É esse concreto
histórico que deve determinar a consciência, e não se trata de esquecer o
capitalismo, mas procurar novos caminhos para as sociedades humanas
que contribuam para enfraquecê-lo.

5 - Aqui retomo os argumentos do item 2 desse diálogo. Precisamos
que o materialismo histórico, na contemporaneidade, aponte para um proje-
to de sociedades humanas sem classes e sem hegemonias universais.
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6 - Precisamos re-existir, a partir do sentido do ser-espécie. De fato, na
contemporaneidade temos melhores perspectivas históricas, pois o concre-
to histórico está fundado no chip e não na máquina a vapor, possibilitando
uma nova consciência que tem como substrato a cooperação e a abertura
à participação. Não se trata de um desvio, pois o conhecimento tornou-se a
principal força produtiva. Ao contrário, trata-se de ser coerente com o mate-
rialismo histórico e com o projeto histórico. Ao mesmo tempo, não podemos
ser preconceituosos com a escolha do ministro da cultura do governo Lula.

7 - No materialismo histórico, quando emerge uma nova situação con-
creta mais complexa, esta se torna central e uma nova consciência aflora.
No entanto, as situações concretas anteriores estão presentes nessa nova
centralidade (a melhor maneira de se compreender o macaco é estudar a
teia de relações do homem). Quando se instaura como centralidade a rela-
ção capital-trabalho, expressa pela produção industrial, isto não significou o
fim da relação senhor-servo expressa pela propriedade da terra, mas esta
deixou de ser central na nova sociedade. A concepção em Marx de liberda-
de a partir do sentido do ser-espécie é a mais completa visão de liberdade,
pois vai além da questão da propriedade privada, envolvendo as relações dos
homens entre si e com a natureza. Essa visão é o substrato da minha utopia.

8 - (sic) O que afirmo não tem nada a ver com Morin, mas sim baseado
na nova base material e histórica dada pelo centralidade do chip e não mais
pela máquina a vapor, constituindo-se nos novos caminhos para sociedades
humanas sem classes e hegemonias universais, ou seja para uma nova cons-
ciência.

9 - Não se trata de uma contra-hegemonia, mas de novos caminhos
sem hegemonias universais, pois, a nosso ver, esse é o caminho crítico do
materialismo histórico na contemporaneidade, ou seja, é a crítica da crítica.
Marx, no prefácio do Manifesto Comunista, edição comemorativa dos 25
anos, afirma que o Manifesto está superado em alguns pontos, mas decidiu
mantê-lo na íntegra e mais tarde atualizá-lo com alguns acréscimos, não o
tendo feito em virtude de sua morte.

Uma pergunta que sempre me faço e que me serve como heurística
das minha reflexões é: O que diria Marx 150 anos depois? O materialismo
histórico enrijecido se transforma em argumentos cujo fundante é a logicidade,
perdendo o caráter mais relevante, que ironicamente é ter como fundante a
historicidade.

10 - É claro que o referencial da hegemonia universal traz à tona a super
exploração, mas devemos ter em mente que inclusão significa também ex-
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clusão, pois ao incluir no referencial da hegemonia universal, está havendo a
exclusão dos valores originais, sejam de classe, étnicos, de gênero, ou, mais
significativo ainda, de vida e de modos de vida. É o que se denomina cooptação.
De outro modo, a não inclusão, obviamente, significa exclusão material. As-
sim, novos caminhos a partir da crítica da crítica com base no materialismo
histórico como o compreendemos aponta para processos onde a inclusão
perde o sentido e significado.

11 - (sic) Des-construção da inclusão significa, como comentado no item
anterior, busca de processos em que a inclusão perca o sentido e significado.

12 - São os saberes dos grupos humanos apontados no item 1 deste
diálogo, que teimam historicamente em permanecer na contemporaneidade,
que devem ter possibilidades de expressar as suas ontologias e epistemes.
Daí a importância da vida e dos modos de vida dos diferentes grupos huma-
nos. Lembrando Milton Santos, estou chamando de conhecimento aquele
associado à hegemonia universal, o tempo just-in-time, e de saberes aqueles
associados às múltiplas temporalidades da práxis dos diferentes grupos hu-
manos.

13 - Bush, ao nosso ver, encarna a materialização do declínio do impé-
rio. Esperamos que os homens encontrem novos caminhos que possibilitem
criar sociedades sem classe e sem hegemonias universais. Só assim não
teremos novos impérios.

14 - É verdade que o MST é o movimento social mais importante que
ocorre no Brasil. Primeiro porque nele estão presentes as relações históricas
que foram centrais em cada momento: propriedade da terra, quando a rela-
ção senhor-servo era dominante, relações de produção na modernidade,
quando o dominante é burguesia-proletariado e a questão contemporânea
do conhecimento como força produtiva. Segundo, porque é um movimento
que não se enquadra nas formas de organização reconhecidas na socieda-
de moderna (sindicato, partido, cooperativa), sempre um ser-sendo.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈

Maria Inês Marques
imarques@ufba.br
Só tenho a dizer que ventos sopraram forte!! Este foi um Diálogo de

Titãs, questões que fazem acordar para a vida. Debater teoricamente é algo
raro, não conheço nada similar. Quando fiz a graduação em História, fui
pesquisadora de um dos professores do curso. Minha tarefa era acompanhar
um jornal local em que dois intelectuais e políticos debatiam grande temas
locais, por cinco longos anos. Encontrei semelhanças com o espírito do RD, a
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diferença é que, lendo tudo isso, principalmente dos meus Titãs prediletos,
é que eles estão ajudando a construir uma universidade que debate, susten-
ta argumentos, defende posições. Aqui, senti que a universidade ainda pul-
sa. Valeu, Companheiros!!!!

Lica
licaraujo@uol.com.br
Felippe... é o Rascunho permitindo essa oportunidade de produção es-

crita em forma de diálogo, como você bem gosta. Muito interessante. Lica

Leo
leonan102@hotmail.com.br
Felippe, você acaba de refletir sobre questões fundamentais no que se

refere às discussões acerca do processo de transformação da sociedade.
Dentre tantas afirmações, várias questões emergiram: 1. você observa o
tempo inteiro sobre a concreticidade como ponto fundamental para a refle-
xão sobre o processo de transformação, mas, em determinado momento,
quando observa sobre novas ontologias, não consigo perceber a relação de
concretude em tua fala, pois, posso estar equivocado, mas parece estar
falando de propostas divinas para a superação das problemáticas que são
hegemônicas quando se trata de história da sociedade??? 2. ... e aí, quando
penso em divino, além do sentido teológico da palavra, me vem a reflexão
hegeliana, ou seja, das idéias para a realidade??? 3. você acredita que se
Marx, depois de 150 anos, ressurgisse das cinzas, iria construir algo diferen-
te do que ele elaborou no que se refere às questões da luta de classes? Ou
não temos mais luta de classes? Ou não queremos ter mais luta de classes?
Serpa, sou apenas um recém graduado, buscando refletir sobre questões
que são fundamentais para o desenvolvimento dos demais processos soci-
ais vivenciados na história da humanidade. Acredito que devemos ampliar
este debate, mas trabalhando sim com questões da realidade, como por
exemplo: problemáticas significativas de escola pública no interior da Bahia:
1. Material didático insuficiente. 2. Salários baixos. 3. Qualificação profissio-
nal – escassas políticas para a formação de professores; quando há, não
possuem qualidade. 4. Inexistência de projeto político-pedagógico. 5.
Inexistência da relação comunidade / escola. 6. inexistência de financia-
mento para projetos. 7. Burocracia na contratação de professores. 8. Frag-
mentação do trabalho pedagógico. 9. Inexistência de coordenação pedagó-
gica. 10. Formação pedagógica dos professores deficiente. 11. Inexisteñcia
de Referencial teórico-metodológico. 12. Não há sistematização do conheci-
mento. 13. A valorização do resultado, da nota. 14. Motivação dos alunos.
15. Alunos trabalhadores. 16. Desarticulação: Direção-Professor-Aluno-Co-
munidade. 17. Carga horária imensa. 18. Não há horário para orientação de
alunos, reunião de professores e desenvolvimento de projetos. 19. Ciência e
tecnologia muito distantes. 20. ..., ..., ... Serpa, que ontologia pode resolver
esses problemas? Quais são as propostas concretas dentro desta perspecti-
va que apontas? Qual a filologia desta perspectiva ou concepção? Acredito
que agora podemos abrir o debate, que espero ser de muito aprendizado
para mim, para nós...
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 Serpa
serpa@ufba.br
Não falo no singular em relação à ontologia. Os seres humanos expres-

sam-se concretamente através da vivência e convivência de contextos e com
outros seres humanos imersos na história e são, cada um, o conjunto das
relações sociais Os valores que norteiam os diferentes grupos humanos
imersos na história são definidores de cada grupo, e, conseqüentemente, de
cada ontologia. É a hegemonia do grupo burguês que impõe seus valores a
todos os grupos e tem a prepotência de falar da ontologia no singular, que
gera a dominação. A luta de classes não se extinguiu, na verdade se am-
pliou; ela se dá na relação capital-trabalho, incluindo-se contemporaneamente
a relação trabalho intelectual-capital, pois o conhecimento, sendo hoje uma
mercadoria, constitui-se em mais uma fonte de exploração da mais-valia.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
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Palestra

Felippe Perret Serpa

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS ROTEIRO 1-
ITALO CALVINO – AS CIDADES INVISÍVEIS O ORIGINÁRIO – p. 79. Marco
Pólo descreve uma ponte, pedra por pedra. Mas qual é a pedra que sustenta
a ponte? Pergunta Kublai Khan. A ponte não é sustentada por esta ou aque-
la pedra, responde Marco, mas pela curva do arco que estas formam. Kublai
Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta: Por que falar
das pedras? Só o arco me interessa. Pólo responde: Sem pedras, o arco
não existe.

A LINGUAGEM - p. 82. Fale-me de outra cidade, insistia (Kublai). ...O
viajante põe-se a caminho e cavalga por três jornadas entre o vento nordes-
te e o noroeste..., prosseguia Marco, e relatava nomes e costumes e co-
mércios de um grande número de terras. Podia-se dizer que o seu repertório
era inexaurível, mas desta vez foi ele quem se rendeu. Ao amanhecer, disse:
Sire, já falei de todas as cidades que conheço. Resta uma que você jamais
menciona. Marco Pólo abaixou a cabeça. Veneza, disse o Khan. Marco
sorriu. E de que outra cidade imagina que eu estou falando? O imperador
não se afetou. No entanto, você nunca citou o seu nome. E Pólo: Todas as
vezes que descrevo uma cidade digo algo a respeito de Veneza. Quando
pergunto das outras cidades, quero que você me fale a respeito delas. E de
Veneza quando pergunto a respeito de Veneza. Para distinguir as qualidades
das outras cidades, devo partir de uma primeira que permanece implícita. No
meu caso, trata-se de Veneza. Então você deveria começar a narração de
suas viagens do ponto de partida, descrevendo Veneza inteira, ponto por
ponto, sem omitir nenhuma das recordações que você tem dela. A água do
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lago estava encrespada; o reflexo dos ramos do antigo palácio real dos Sung
fragmentava-se em reverberações cintilantes como folhas que flutuam. As
margens da memória, uma vez fixadas com palavras, cancelam-se, disse
Pólo. Pode ser que eu tenha medo de repentinamente perder Veneza, se
falar a respeito dela. Ou pode ser que, falando de outras cidades, já a tenha
perdido pouco a pouco.

ESPAÇO, TEMPO, IMAGINÁRIO, VIRTUAL, REAL – p. 95. Kublai: Não
sei quando você encontrou tempo de visitar todos os países que me descre-
ve. A minha impressão é que você nunca saiu deste jardim. Pólo: Todas as
coisas que vejo e faço ganham sentido num espaço da mente em que reina
a mesma calma que existe aqui, a mesma penumbra, o mesmo silêncio
percorrido pelo farfalhar das folhas. No momento em que me concentro para
refletir, sempre me encontro neste jardim, neste mesmo horário, em sua
augusta presença, apesar de prosseguir sem um instante de pausa a subir
um rio verde de crocodilos ou a contar os barris de peixe salgado postos na
estiva. Kublai: Eu também não tenho certeza de estar aqui, passeando em
meio às fontes de pórfido, escutando o eco dos jorros de água, e não caval-
gando embebido de suor e sangue à frente do meu exército, conquistando
os países que você vai descrever, ou decepando os dedos dos agressores
que escalam a muralha de uma fortaleza assediada. Pólo: Talvez este jardim
só exista à sombra de nossas pálpebras cerradas e nunca tenhamos para-
do: você, de levantar poeira nos campos de batalha, e eu, de negociar
sacas de pimenta em mercados distantes, mas, cada vez que fechamos os
olhos no meio do alvoroço ou da multidão, podemos nos refugiar aqui vesti-
dos com quimonos de seda para avaliar aquilo que estamos vivendo, fazer as
contas, contemplar a distância. Kublai: Talvez este nosso diálogo se dê entre
dois maltrapilhos apelidados Kublai Khan e Marco Pólo, que estão revolvendo
um depósito de lixo, amontoando resíduos enferrujados, farrapos, papel, e,
bêbados com poucos goles de vinho de má qualidade, vêem resplender ao
seu redor todos os tesouros do Oriente. Pólo: Talvez do mundo só reste um
terreno baldio coberto de imundícies e o jardim suspenso do paço imperial do
Grande Khan. São as nossas pálpebras que os separam, mas não se sabe
qual está dentro e qual está fora.

EXISTÊNCIA – p.109. Pólo: ...Pode ser que os terraços deste jardim só
estejam suspensos sobre o lago das nossas mentes... Kublai: ...E por mais
longe que as nossas atribuladas funções de comandante e de mercador nos
levem, ambos tutelamos dentro de nós esta sombra silenciosa, esta conver-
sação pausada, esta tarde sempre idêntica. Pólo: A menos que não se dê a
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hipótese oposta: que aqueles que se afanam nos acampamentos e nos
portos só existem porque nós dois pensamos neles, fechados neste tapume
de bambus, sempre imóveis. Kublai: Que não existem o esforço, os gritos, as
pragas, o fedor, mas apenas esta azaléia. Pólo: Que os carregadores, os
pedreiros, os lixeiros, as cozinheiras que limpam as entranhas dos frangos,
as lavadeiras inclinadas sobre a pedra, as mães de família que mexem o
arroz, aleitando os recém-nascidos, só existem porque pensamos neles. Kublai:
Para falar a verdade, jamais penso neles. Pólo: Então não existem. Kublai:
Não me parece ser essa uma conjetura que nos convenha. Sem eles, jamais
poderíamos continuar balançando encasulados em nossas redes. Pólo: De-
vemos rejeitar a hipótese, então. Portanto, a hipótese verdadeira é a outra,
são eles que existem, não nós. Kublai: Acabamos de demonstrar que, se
nós existíssemos, não existiríamos. Pólo: Ei-nos aqui, de fato.

O JOGO E O VAZIO – p.121 ...O Grande Khan tentava concentrar-se
no jogo: mas agora era o porquê do jogo que lhe escapava. O objetivo de
cada partida é um ganho ou uma perda: mas do quê? Qual era a verdadeira
aposta? No xeque-mate, sob os pés do rei derrubado pelas mãos do vence-
dor, resta o nada: um quadrado preto ou branco. À força de desincorporar
suas conquistas para reduzí-las à essência, Kublai atingira o extremo da
operação: a conquista definitiva, da qual os multiformes tesouros do império
não passavam de invólucros ilusórios, reduzia-se a uma tessela de madeira
polida. Então, Marco Pólo disse: O seu tabuleiro, senhor, é uma marchetaria
de duas madeiras: ébano e bordo. A casa sobre a qual se fixou o seu olhar
iluminado foi extraída de uma camada de tronco que cresceu num ano de
estiagem. Observe como são dispostas as fibras. Aqui se percebe um nó
apenas esboçado: um broto tentou despontar num dia de primavera preco-
ce, mas a geada noturna obrigou-o a desistir. Até então, o Grande Khan não
se dera conta de que o estrangeiro sabia se exprimir fluentemente em sua
língua, mas não foi isso que o surpreendeu. Eis um poro mais largo; talvez
tenha sido o ninho de uma larva; não de um caruncho, pois este, logo depois
de nascer, teria continuado a escavar, mas de uma lagarta, que roeu as
folhas e foi a causa pela qual a árvore foi abatida... Esta margem foi entalha-
da com a goiva pelo ebanista, a fim de aderi-la ao quadrado vizinho, mais
saliente... A quantidade de coisas que se podia tirar de um pedacinho de
madeira lisa e vazia abismava Kublai; Pólo já começava a falar de bosques de
ébano, de balsas de troncos que desciam os rios, dos desembarcadouros,
das mulheres nas janelas...

INCOMENSURABILIDADE – p. 30. Em Maurília, o viajante é convidado
a visitar a cidade ao mesmo tempo em que observa uns velhos cartões-
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postais ilustrados que mostram como esta havia sido: a praça idêntica, mas
com uma galinha no lugar da estação de ônibus, o coreto no lugar do viadu-
to, duas moças com sombrinhas brancas no lugar da fábrica de explosivos.
Para não decepcionar os habitantes, é necessário que o viajante louve a
cidade dos cartões-postais e prefira-a à atual, tomando cuidado, porém, em
conter seu pesar em relação às mudanças nos limites de regras bem preci-
sas: reconhecendo que a magnificência e a prosperidade da Maurília metró-
pole, se comparada com a velha Maurília provinciana, não restituem uma
certa graça perdida, a qual, todavia, só agora pode ser apreciada através
dos velhos cartões-postais, enquanto antes, em presença da Maurília pro-
vinciana, não se via absolutamente nada de gracioso, e ver-se-ia ainda me-
nos hoje em dia, se Maurília tivesse permanecido como antes, e que, de
qualquer modo, a metrópole tem este atrativo adicional - que mediante o
que se tornou pode-se recordar com saudades daquilo que se foi. Evitem
dizer que algumas vezes cidades diferentes sucedem-se no mesmo solo e
com o mesmo nome, nascem e morrem sem se conhecer, incomunicáveis
entre si. Às vezes, os nomes dos habitantes permanecem iguais, e o sota-
que das vozes, e até mesmo os traços dos rostos, mas os deuses que vivem
com os nomes e nos solos foram embora sem avisar e em seus lugares
acomodaram-se deuses estranhos. É inútil querer saber se estes são melho-
res do que os antigos, dado que não existe nenhuma relação entre eles, da
mesma forma que os velhos cartões-postais não representam a Maurília do
passado mas uma outra cidade que, por acaso, também se chamava Maurília.

NOSSA VIAGEM. Em nossa viagem encontramos seres que habitam
um mundo cuja mitologia conduz à crença de que este mundo sempre exis-
tiu no estado virtual de energia nula, no estado meta-estável. Uma flutuação
gerou radiação e matéria. A instabilidade dos estados do Universo, em um
processo caótico, propiciou formas auto-organizadas, gerando a vida. As-
sim, o estado originário está presente, virtualmente: é o espaço-tempo de
todas as possibilidades, em potência, imanente, infinito.

O UNIVERSO É. A VIDA É. Nessa mitologia, os seres estão imersos em
um labirinto virtual, infinito, habitado pela diferença, onde, através dos acon-
tecimentos, do contexto onde eles ocorrem e da linguagem, constroem o
que chamam o real. Todos são iguais nesse labirinto, virtual, imanente e
habitado pela diferença. São atores nesse jogo permanente. Cada um é
constituído pela sua configuração de acontecimentos, atualizações, gestando,
de forma instável, seus processos identitários, e sendo gestados por estes.
São os jogos jogados por cada um. Cada grupo de seres que joga em um
contexto comum ao grupo gesta os processos identitários, e é gestado por
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estes. É a cultura do grupo. Os seres que compartilham essa mitologia têm
sempre o originário como fundo. Análogo a um jogo, sempre retornam, ou
seja, o fundo acompanha o acontecimento, a jogada, o evento. Recente-
mente, os seres desse mundo conseguiram produzir artefatos que permiti-
ram criar um espaço-tempo virtual, isomorfo ao originário da sua mitologia.
Nos acontecimentos, o tempo apresenta-se espacializado, e o espaço tor-
na-se sincrônico. Nesse momento, esses seres vêem a possibilidade de tor-
nar sua mitologia, através do espaço-tempo produzido por seus artefatos, a
base de múltiplos processos educativos. Alguém expôs sua idéia para esses
processos educativos: - Podemos, a partir do labirinto virtual, imanente, em
potência, criar um labirinto com os artefatos, em rede, isomorfo ao originário.
Dessa maneira, seres e artefatos são isomorfos, desfazendo-se o ser no
artefato, e este ganhando sentido no ser. Cada ser ou grupo de seres de um
mesmo contexto pode criar seus processos educativos e, ao mesmo tempo,
vivenciar inter-contextos e conviver nos entre-lugares os inter-textos com
outros seres ou grupo de seres. Esses inter-contextos, entre-lugares e inter-
textos constituem-se em espaços ressonantes, variedades da espécie ser.
Todo ser originária e virtualmente é igual a cada outro no âmbito do universo
infinito das diferenças, e cada um ser ou grupo de seres é diferente, em face
de seus acontecimentos, seu próprio contexto e sua própria linguagem. Na
vivência de cada um nos inter-contextos, na convivência nos entre-lugares e
na produção do inter-texto, enriquecemos todos os distintos processos
educativos. Não há centro, não há verticalidade. É a horizontalidade, onde
cada ser é uma centralidade. O labirinto virtual, imanente, infinito, apresenta-
se nos acontecimentos, na vivência dos inter-contextos e inter-textos e na
convivência dos seres nos entre-lugares, horizontal e em rede. É o real pleno
de paz, porém instável e caótico. Esses processos educativos terão como
centralidade a vida. Acontecimentos, configurações de acontecimentos, in-
tensidade dos acontecimentos, linguagens, inter-textualidades, topologias de
vizinhança, subjetividades, serão os elementos das vivências e convivências
dos processos educativos. A mitologia que fundamenta esses seres nesse
mundo realizar-se-á a partir desses processos educativos.

¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈
Menandro Ramos
menandro@ufba.br
Meu Caro Pajé: Que bom encontrar seus escritos no Rascunho Digital

(RD)! Pelo andar da carruagem, vamos ter boas interlocuções no segundo
semestre. No texto acima, você menciona que: “Cada ser ou grupo de seres
de um mesmo contexto pode criar seus processos educativos e, ao mesmo
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tempo, vivenciar inter-contextos e conviver nos entre-lugares os inter-textos
com outros seres ou grupo de seres”. Acho que é exatamente isso que estamos
fazendo: criando processos educativos, aprendendo, ensinando e, sobretu-
do, convivendo. Oxalá o labirinto da página em branco possa estimular os
nossos parceiros!
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Secua, Equador, 1982
Foto: Nalva Santos
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PRIMEIRA FALA: À GUISA DE INTRODUÇÃO8

rascunho digital 2011.pmd 16/05/2012, 17:11257



rascunho digital 2011.pmd 16/05/2012, 17:11258



r a s c u n h o  d i g i t a l

259
Começo este memorial recordando circunstâncias que povoaram meu

universo feito de muitas falas e muitos fatos. Digo assim para dar mais
cientificidade às lembranças, mas, de fato, fala é fato. De verdade, me dou
conta de que a cabeça não conforma o pensamento, por isso teria de esco-
lher um marco a partir do qual me fosse possível descrever e analisar histori-
camente o que consegui desenvolver ao longo da vida acadêmica, tentando
indicar algumas perspectivas atuais de trabalho com possíveis contribuições.
E esse marco é, sem dúvida, a minha vinda para a Bahia em 1961.

Até então, desenvolvera minhas atividades profissionais no ITA (1959) e
no Instituto de Física Teórica de São Paulo, definindo-se, desde aí, que o
ponto de partida seria a pesquisa. Falo de um tempo em que a quantidade
de fisicos, no país, podia ser contada pelos dedos, eu sendo um.

Foi uma decisão difícil escolher entre ser fisico – considerando-me em
preparação para contribuir com o desenvolvimento científico, através de pes-
quisa de ponta nessa área – ou ser brasileiro.

Troquei, então, o projeto de doutorado nos Estados Unidos pelo convite
do Reitor Edgard Santos para, junto a outros pesquisadores, implementar,
na Bahia, o Programa Nacional da Comissão Supervisora de Institutos. Vale
ressaltar que a razão mais forte para decidir aqui permanecer foi a impressão
causada pela figura desse Reitor, a quem, sem lisonja, atribuo o mérito de ter
o Projeto Fundador da Universidade Federal da Bahia ainda hoje caracteri-
zando a UFBA.

Está aí a gênese da concepção de universidade que venho construindo
durante esses muitos anos de aprendizagem – utopia que sustenta, e cujo
foco principal se encontra na pesquisa, o ensino, por sua vez, produzindo-se
no bojo da investigação e da interação com a sociedade. Portanto pesquisa,
extensão, ensino.

A indissociabilidade entre pesquisa, extensão e ensino – que ainda é o
grande desafio das universidades brasileiras, em nossos dias – teve, na uni-
versidade baiana concebida por Edgard Santos, nas décadas de 50/60, ex-
pressão e realização plenas.
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Essa indissociabilidade, efetivada na prática universitária cotidiana, e o
nexo permanente com a sociedade, asseguraram a viabilidade social da nossa
universidade, renderam-lhe o reconhecimento local e nacional e um prestígio
político que foi muito útil à captação de recursos necessários à sua afirmação
e ao seu crescimento.

Esse foi o cenário e o celeiro que propiciaram o desenvolvimento do que
poderia ser chamada de minha produção, no âmbito da universidade e no
seu entorno – produção marcada pelas características que me fixaram à
terra da Bahia: sua singularidade e seu feitiço.

Se alguma contribuição há por referir, isso tem de ser buscado no mo-
vimento que reflete todas as tentativas de retribuição a esse meu solo pátrio,
melhor dizendo, a esse terreiro onde plantei todas as expectativas de pesqui-
sador, de professor e de cidadão.
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Alguns Fatos: Descrevendo e Analisando A Produção Cientifica

Meu exercício profissional denuncia uma certa vocaçao para extrapolar
limites geográficos, pois evadi-me algumas vezes, ao encontro de outras
paragens, para fazer acontecer espaços de pensar e realizar. Assim, exer-
cendo atividades de professor e pesquisador, estive em São Paulo, Ceará,
Distrito Federal e Minas Gerais, voltando sempre mais fortalecido.

A produção científica aqui esboçada tem seu lócus privilegiado no Esta-
do da Bahia e é apresentada sem preocupação de limitar-se a campos es-
pecíficos de pesquisa, extensão ou ensino.

Metodologia do ensino da ciência

Não somos o que iremos ser.
Mas, graças a Deus,
Não somos o que éramos.
(Martin Luther King Jr)

Acho justo começar pela metodologia do ensino da ciência. No ambien-
te da guerra fria, nos Estados Unidos, foi diagnosticado, como uma das
coisas terríveis, que o ensino de ciências, no nível de educação básica, ensi-
no fundamental, estava muito ruim. A partir dessa constatação, investir di-
nheiro, muito dinheiro destinado à criação de projetos de ensino de ciências
foi uma decisão de caráter político do governo americano. Com esses recur-
sos, foram criados, nesse campo, projetos na área de Física, Química, Bio-
logia, com equipes enormes, constituídas de pesquisadores seniors, uma
série de pedagogos, professores e grandes comunicadores. Essa política
alcançou projeção e complexidade enormes. Os projetos tinham textos, muitos
equipamentos de laboratório, filmes, tudo isso tanto em fisica e em química,
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quanto em biologia, ou em ciências básicas voltadas para o ensino no nível
que aqui a gente chamava de ginasial. Era dinheiro de fazer inveja a um Bill
Gates. Evidentemente que os Estados Unidos não gastariam tanto dinheiro
sem buscar retorno. Desse modo, além das ações na direção de implantar
uma verdadeira política interna de ensino das ciências, outras foram
desencadeadas para que diferentes países comprassem seus projetos e,
assim, propiciassem a recuperação do dinheiro gasto. Nessa época, um
grupo de professores, em sua maioria em São Paulo, em tomo do IBECC,
que era um instituto da UNESCO ainda existente, já fazia um trabalho de
produção de materiais do ensino das ciências e vendia, a baixo custo, para
as escolas. Desse grupo, vários professores foram aos Estados Unidos fazer
cursos e ter contato com os projetos de ensino, tanto na área de fisica,
quanto de química, biologia, ciências e matemática. Ao voltarem, propuse-
ram ao Ministério da Educação a criação de centros para melhoria do ensino
das ciências, já que dispunham de farto material. Todo esse material foi traduzido
e, a partir daí, o Ministério criou seis centros. Na verdade, a idéia inicial era a
criação de cinco, incluindo o do Nordeste, denominado Centro de Ensino de
Ciências do Nordeste, em Recife, pois coincidia com a época de implanta-
ção da SUDENE, cuja sede era em Recife. Mas a Universidade da Bahia,
principalmente o professor e pesquisador Bautista Vidal, lutou para ter um
centro aqui e conseguiu. Enfim, como Bahia não é nordeste... Foram seis
centros, um no Rio Grande do Sul, um em Minas Gerais, um no Rio de
Janeiro, um em São Paulo, um na Bahia e outro em Recife, destinado a todo
o nordeste. Tudo isso é muito interessante, porque a história das pessoas se
mistura com os fatos. Eu tinha vindo para cá, no início dos anos 60, quando
Edgard Santos era reitor e já     estava implantando a Universidade. Essa minha
vinda deveu-se a um projeto nacional chamado de Comissão Supervisora de
Institutos, que estimulava a criação de Institutos como órgaos suplementa-
res, não como unidades de ensino, para atrair gente do sul e do sudeste,
visando à melhoria da formação científica dos engenheiros do nordeste. Por-
que quem ensinava fisica e matemática, na Escola de Engenharia, eram os
engenheiros! Aliás, o que eles mais sabem é fisica e matemática. Eu vim
atraído por isso, fui primeiro conversar com Edgar e fiquei muito impressiona-
do, muito bem impressionado, claro que com a Bahia e com o projeto de
Universidade de Edgard. Eu vou repetir isso a vida toda. Digo isso porque o
meu que-fazer diário envolve relação com as pessoas, que é o que engran-
dece a existência de um homem, de um cidadão.

Eu fiquei na Bahia no último mandato de Edgard. Jânio Quadros no-
meou para reitor Albérico Fraga, que era de Direito e sempre fazia parte da
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lista encaminhada ao Presidente da República. Naquele tempo, a lista não
era formada no Conselho Universitário, como é hoje.

A saída de Edgard do reitorado da UFBA, naquele instante, constituiu-
se numa grande perda para a Universidade. Sou sempre favorável à
altemância no poder, mas, naquele momento, a permanência de Edgard
tomava-se fundamental para a afirmação de seu projeto de universidade.
Como prêmio de consolação, foi-lhe outorgada uma nomeação para o Con-
selho Federal de Educação, do qual ele foi o presidente. O Conselho continu-
ava no Rio de Janeiro. Embora a capital federal já fosse em Brasília, os
órgãos permaneciam na capital anterior. De qualquer modo, ele tinha influên-
cia na Universidade, porque estava no nível federal do órgão máximo de
educação. Mas, sem dúvida, ficara muito abatido com a não recondução
para o mandato de 1961-64 (era de três anos naquele tempo), quando sairia
pela compulsória, em 64. Edgard faleceu em 62, como presidente do Con-
selho Federal de Educação.

Nessa época, eu participava de umas reuniões no CNPQ sobre uma
pesquisa que desenvolvíamos na Bahia. Eu tinha um amigo por lá, o profes-
sor Newton Braga, que soube do meu visível abatimento com a história de
Edgard e falou com o então reitor do Ceará sobre mim. Em 1963, fui convi-
dado por esse reitor, em uma reunião do CNPQ, para ir para o Ceará, onde
já se encontrava o professor Newton Braga. Foi assim que fui para a Univer-
sidade Federal do Ceará, para trabalhar com o Antônio Martins Filho, um
reitor com características diferentes das de Edgard, mas também muito di-
nâmico. Lá, na Universidade Federal do Ceará, ele já tinha até criado, antes
da reforma, os Institutos de Física, Química e Biologia.

O CECIBA

Em 1965, eu voltava do Ceará, mas com a idéia de seguir para o sul.
Estava convencido de que chegara a hora de voltar ao ponto inicial e deixar
o Nordeste. Eu era casado com a Professora Bela e tínhamos dois filhos:
Angelo, com dois anos, e Dagmar, com oito meses. Resolvemos vir embora
de mudança. Eu disse para Bela: a gente pára em Salvador, deixa as crian-
ças com seus pais e vai para o Rio ou São Paulo, a fim de retomar o fio da
meada que eu soltei lá. Sempre o fio e a Bahia, que são quase a mesma
coisa! Quando Bautista foi notificado que eu estava na Bahia, foi à casa do
meu sogro e contou-me a história, já mencionada, do Centro que estava
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sendo criado. Foi desse modo que voltei para a Bahia, por intervenção do
Bautista, que também não foi para o sul do país, e implementou o CECIBA -
Centro de Ciências da Bahia. Eu voltei ao Instituto de Matemática e Física,
que tinha sido criado dentro do programa do COSUPI, como órgão suple-
mentar. Bautista foi o diretor executivo do CECIBA.

Esse Centro funcionava através de um convênio entre a Secretaria de
Educação do Estado, o Ministério de Educação e a Universidade Federal da
Bahia. Tinha um Conselho técnico-administrativo formado por três professo-
res da Universidade, um representante da Secretaria e um representante do
Ministério. O presidente do Conselho era Alexandre Leal Costa, que era bió-
logo. Havia, no Centro, um diretor executivo e os coordenadores de Física,
Química e Biologia. Bautista me convidou para coordenar a área de Física.
Mas, pouco tempo depois, o governador Luís Viana convidou Bautista para
criar a Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia. Na verdade, a
Secretaria de Ciência e Tecnologia; então ele deixou o Centro, e me chamou
para substituí-lo como seu diretor executivo.

Até então, o meu envolvimento com a educação limitava-se à forma-
ção de pessoas de nível universitário. Foi aí que eu ampliei a minha experiên-
cia com educação, mesmo porque foi aí que tive contato com o sistema de
ensino básico. O CECIBA tinha um programa de cursos para professores.
Na verdade, todos os professores de Física e das outras Ciências, do Estado
e da região metropolitana fizeram esses cursos. Foram implantadas algumas
experiências pedagógicas de classes, chamadas classes experimentais, no
Colégio Estadual da Bahia, o famoso Central, no Duque de Caxias, e em
algumas outras escolas. O centro tinha, também, uma atuação muito forte
no Colégio de Aplicação da UFBA. E ainda oferecia estágios para professo-
res da rede, estágios de quatro meses, com bolsa. Eles trabalhavam em
algum programa, em algum projeto. E nós desenvolvemos vários projetos de
produção de materiais, de conceitos. Foi então que se ampliou, com esse
trabalho, a minha ligação com a educação. E foi isso que justificou, ao criar-
se a Faculdade de Educação (FACED) na reforma universitária, que esse
grupo inteiro do CECIBA se vinculasse a ela. Eram professores do Instituto
de Matemática e Física ou da Faculdade de Filosofia ou dos dois. Eu era
lotado na Faculdade de Filosofia, no Departamento de Física. Eu ia para o
Instituto de Física recém criado, quando o Roberto Santos, que era o reitor
na época da reforma, chamou-nos – eu, Arlete Cerqueira, Martha Dantas e
Leda Jesuíno – para participarmos da criação da FACED. Leda tinha feito um
trabalho o qual visava à instalação de um Colégio Universitário. Eu até a
ajudei. O que queria, no fundo, era que eu identificasse     uma forma de acabar
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com o vestibular. Criar um colégio universitário sem vestibular. Não seria o
modelo americano, mas haveria um nível inicial geral que, conforme o     desen-
volvimento do estudante, sua opção mais forte por uma área, ser-lhe-ia ofe-
recida a oportunidade de dirigir-se ao curso correspondente. Caso ele não
conseguisse satisfazer às exigências do curso que queria, continuaria nesse
colégio universitário, até receber um certificado de estudos gerais por três
anos, tipo bacharelado. Eu acho que era uma forma de acabar com o ves-
tibular, oferecendo novas oportunidades de estudos. Infelizmente, o colégio
universitário não foi implantado, e Leda ficou muito frustrada. Foi então que a
convidei para ser coordenadora pedagógica do CECIBA e para responsabili-
zar-se pela coordenação das classes experimentais do CECIBA, no Central.
Como ela já era da Faculdade de Filosofia e ligada à Pedagogia, tendo sido
diretora do Colégio de Aplicação, seria automaticamente lotada numa Facul-
dade de Educação. Mas os outros nao, os outros seriam lotados nos Institu-
tos Básicos. E o reitor Roberto Santos disse que queria criar a Faculdade de
Educação não só com o antigo Departamento de Pedagogia da Faculdade
de Filosofia, que era muito pouco (havia todo um pessoal de didática especi-
al, didática geral, administração escolar e psicologia, como dona Odete Pithon
Raynal, Maurício Raynal, Raimundo Mata, Antônio Pithon Pinto, dentre tan-
tos outros), mas fazendo uma junção entre o Departamento de Pedagogia, o
CECIBA e o Programa da Fundação FORD do Departamento de Letras e
Lingüística, envolvendo, inclusive, Joselice Barreto. Era uma coisa inteligen-
te, mas muito complicada. Eu resisti, nós todos resistimos, não aceitamos,
porque seria entrar num terreno sobre o qual não tínhamos o menor conhe-
cimento, a menor vivência – o que seria uma Faculdade de Educação. Nes-
sa época, havia uma comissão da UNESCO ajudando a discutir como seria
essa faculdade, e essa comissão recomendou, no Brasil todo, que as Facul-
dades de Educação tivessem três departamentos: o Departamento de Fun-
damentos da Educação, o Departamento de Administração Educacional e
Planejamento e o Departamento de Didática.

Nós resistimos a isso. A sugestão que nós fizemos ao reitor foi que esse
terceiro departamento, proposto pela UNESCO, se transformasse em dois:
um Departamento de Metodologia e Prática do Ensino de Ciências Experi-
mentais e Matemática e outro de Ciências Humanas. Queria ter, numa uni-
dade dessas, a célula do trabalho que já desenvolvíamos. Isso deu uma
confusão danada, porque contrariava a UNESCO, contrariava o Brasil todo.
Mas, ao final, todas as Faculdades de Educação foram implantadas com
três departamentos, e nós implantamos a Faculdade de Educação da UFBA,
com quatro. Instalei esse quarto departamento na faculdade, que ainda fun-
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cionava no bairro de Nazaré, naquele prédio bonito onde funcionava a antiga
Faculdade de Filosofia, depois Instituto de Letras e por fim Tribunal de Justi-
ça, que de forma injusta foi consumido pelo fogo – triste Bahia! Triste, nada!
Ela é teimosa e resistente. Seu fogo simbólico é maior que qualquer tentativa
de sufocá-la ou de, literalmente, incendiá-la. Mas o que estou fazendo é um
memorial e não um canto à terra que me acolheu como filho. Retomando à
Faculdade de Educação, pouco tempo após ter sido criada, foi instituída a
Pós-Graduação. Mas o quero marcar é que o CECIBA foi fundamental para
que eu e outros tivéssemos por lócus acadêmico, a FACED. Por exemplo,
Martha Dantas, que trabalhou desde a sua fundação, foi professora titular e,
depois de aposentada, recebeu o título de emérita. Arlete não veio para
Educação, ficou em Matemática, porque não tinha vínculo forte com o
CECIBA. Quem tinha era Martha e as meninas da Martha, umas quatro (só
lembro do nome de Eliana), as quais fizeram um trabalho belíssimo, ainda no
CECIBA e depois continuaram na FACED. E o CECIBA se transformou num
Programa de Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores da Faculdade
de Educação denominado PROTAP. Essa foi a forma como o CECIBA foi
absorvido nessa Faculdade, através de um programa vinculado ao Departa-
mento IV - Metodologia e Prática do Ensino de Matemática e Ciências Expe-
rimentais. Eu instalei esse Departamento, mas cinco anos após, pelos idos
de 64, fui para Brasília e de lá só retomei mais ou menos em 71, e quem ficou
na sua chefia foi Judith Endraos, que era uma professora de Biologia. Voltei a
Brasília em 73 e retornei para a Bahia em 75. Foi em 75 que estava sendo
discutida a fusão dos dois departamentos. Nessa época, já havia condições
para isso. Fui também o primeiro chefe do Departamento resultante dessa
fusão.

Com relação ao CECIBA, importante para a implantação do referido
Departamento IV e do PROTAP, penso que ele se perdeu, ou melhor dizen-
do, nós perdemos o foco mínimo na formação de professores, com a extinção
do Colégio de Aplicação que, em 1975, foi fechado contra minha opinião,
contra a minha vontade. Isso foi lamentável, um desastre para a FACED e
para a Educação, não tenho a menor dúvida. Eu já tinha vivido uma experi-
ência desastrosa como essa, em Brasília, com o Centro Integrado do Ensino
Médio da Universidade de Brasília, o CIEM, que era o colégio de aplicação de
lá. O reitor da Universidade de Brasília, que era o interventor José Carlos
Azevedo, fechou aquela instituição durante as férias. Seus professores, quando
voltaram das ferias, estavam demitidos e o centro fechado. Eu não era de lá,
era do Departamento de Física, mas Bela trabalhava no Centro. Eu levei um
pessoal para lá, alguns estudantes da época do CECIBA, já formados. Eles
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desenvolviam uma experiência incrível. Um dos alunos deles foi o Collor, o
Collor era aluno do CIEM, nessa época. Mas ali ele só aprendeu 50%, não
aprendeu, por exemplo, que governar é cuidar das pessoas.

Formação de professores

Gente é pra brilhar,
que tudo o mais vá pro inferno,
tal é o meu lema,
Igual ao do sol.
(Maiacovski, 1920)

Sem o Colégio de Aplicação as licenciaturas da UFBA perderam a base.
Ainda hoje, a grande questão na formação de professores não foi resolvida,
quer dizer, a formação do licenciado, que é esse sujeito rejeitado pelas duas
unidades mater: no seu Instituto de origem, porque lá são valorizados o ba-
charelado, o mestrado, e o doutorado na área específica, e na FACED, por-
que não há espaço de formação de professor. Essa análise me remete àquela
famosa frase de Femando Henrique, um cara que viveu a Faculdade de
Filosofia e conheceu bem de perto essa realidade: “O jovem estudante vai
ser pesquisador e quando não dá para isso, coitado, vai ser professor”. Sem-
pre que conto essa história digo que o José Simão acrescentou: “e quando
não dá para professor, o sujeito vai ser Presidente da República”, embora
saibamos todos que FHC foi bem melhor professor do que presidente. O
licenciado é um estrangeiro na Faculdade de Educação. O Colégio de Apli-
cação era o abrigo, o porto seguro, a “residência” do licenciando. Com isso
nao quero dizer que sua experiência de formação se resumiria a esse espa-
ço, mas ele seria ponto de     partida e de chegada, dando-se nele o ponto de
encontro da convergência, ou da divergência.

O Colégio de Aplicação, ao tempo em que propiciava, através do en-
contro entre professores e estudantes das licenciaturas de áreas diversas,
um movimento de consolidação da educação geral, também e especial-
mente propiciava sua formaçao como professor, que é uma coisa diferente.
Quando se criaram as licenciaturas, o estudante fazia todo o seu curso na
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que agregava todos os departa-
mentos. Isso era uma Universidade, a Universidade era a Faculdade de Filo-
sofia, o resto era o resto. Primeiro, ele fazia três anos e obtinha título de
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bacharel e, posteriormente, fazia um ano de formação pedagógica, quando
ocorria a síntese entre o conteúdo e a arte de ser professor. Vem desse
momento a formulação que adoto como premissa: ser professor é, antes de
tudo, uma arte. E o licenciando tinha lá, nessa Faculdade/Universidade, o
Colégio de Aplicação, que era o ponto de interseção entre ciência e arte.
Tudo vinculado a uma mesma unidade da Universidade, a Faculdade de
Filosofia – faço questão de ser redundante e repetir isso. Essa dimensão da
Faculdade de Filosofia se perdeu com a reforma universitária. Com a reforma
universitária, a Faculdade de Filosofia se desdobrou em vários Institutos Bá-
sicos e na Faculdade de Educação e, logo em seguida, se perdeu o Colégio
de Aplicação, lugar em que se fazia essa abordagem da artesania de ser
professor. Eu tenho chamado a atenção para isso: que o professor é uma
das poucas profissões artesanais, no sentido de que ele domina todo o pro-
cesso de sua produção. Diferente de um engenheiro, de um médico, ele se
assemelha muito mais a um artista plástico, a um cara de teatro. E como
que se ensinam artes plásticas? É com a práxis, com uma quantidade enor-
me de oficinas de trabalho. Um dos pontos altos da Universidade Federal da
Bahia é que a formação, na área de artes, é feita a partir da práxis, porque,
se fosse feita a partir da relevância da teoria, o que resultaria seria a forma-
ção de um bom crítico de arte, mas não de um artista. O bom crítico teatral
não vai formar um ator, não vai formar um produtor de peças nem um diretor,
que só podem ser formados na práxis, porque é a característica do artesão.
Não se forma artesão nenhum dando teorias, colocando a prática como
uma tintura posterior, para ver como funciona. Assim a prática não funciona.
Psicologia da Educação e Filosofia da Educação são subsídios necessários à
formação do professor, mas entre os conteúdos dessas e de outras discipli-
nas e os fazeres próprios do oficio de cada professor, há uma distância enor-
me. Dessas ciências não se tira uma     regra, uma invariante aplicável na rea-
lidade do professor. O     que o     professor precisa, antes     de tudo, é ter sensibili-
dade, e essa sensibilidade é a do artesão. Então, ele só aprende isso na
práxis. Isso não quer dizer que a teoria não seja importante. Quer dizer que
ela é necessária, mas não é suficiente, ela não forma o professor. Nenhuma
das receitas dela é receita infalível, e por uma coisa muito simples que Geral-
do Vandré disse com apenas quatro palavras: “com gente é diferente”. É
uma arte mesmo. O professor precisa ser bem instrumentalizado, realizar
uma boa formação, mas essa não pode ser compartimentada em formação
teórica e prática. No meu entendimento, a centralidade é a da práxis, e a
formação teórica vai circundando a prática, vai aparecendo à medida que
surge a necessidade. Claro que, para praticar isso, é preciso bem mais
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despojamento do que possa parecer. Com o Colégio de Aplicação havia,
pelo menos, o mínimo de espaço, de lugar e de tempo, para se exercitar
essa artesania, isso porque o Colégio de Aplicação possuía, além de profes-
sores por ele contratados, aqueles que hoje a gente chama de professores
das metodologias e que, naquela época, chamávamos de professores de
didática especial. Eu até gostava mais desse nome: didática especial, afinal,
é especial.

Com a reforma universitária e o fechamento do Aplicação, a Faculdade
de Educação dedicou-se ao curso de Pedagogia, ficando praticamente res-
trita a ele. E, afinal de contas, aquela história que tanto preocupava Roberto
Santos acabou ocorrendo na prática histórica da Faculdade de Educação.
Acabou sendo uma Faculdade preocupada com a formação do pedagogo,
não do licenciado. Isso eu digo claramente: a Faculdade ainda não tem um
movimento e um investimento substantivos na área de formação de profes-
sores. Ao mesmo tempo, os Institutos estão preocupados com a formação
do homem de Letras, de Física, de Química, etc. Não conseguiram enxergar
a importância desse artesão para a sociedade contemporânea.

E se criou uma coisa absurda: os Institutos, chamados de básicos, estão
responsabilizados pela formação do licenciado. É lá que estão os colegiados. E
a Faculdade de Educação, não só na Bahia, nada mais é, em relação às
várias licenciaturas, que um instituto básico profissional. Ela recebe todo mun-
do para a formação profissional. É um instituto básico profissional !

Aquela importância enorme que o CECIBA e o Colégio de Aplicação
tiveram e poderiam evidentemente continuar tendo, de outro modo e com
novas formas, o tempo destruiu.

Além disso, existe uma preliminar, que não é de currículo, não é um pro-
blema de botar ou tirar matérias, não adianta substituir Filosofia da Educação
por Fundamentos Filosóficos da Educação ou coisas que tais. Existe uma
preliminar que deve ser discutida no Departamento e na Faculdade e com os
coordenadores dos colegiados das licenciaturas. Ultimamente, eu ouço muito
se falar acerca da formação do professor com a pesquisa. É uma coisa dra-
mática, porque a pesquisa é uma estrutura complexa. O que se precisa en-
tender é que um bom ensino já comporta a atitude da pesquisa, e o que
importa, no ensino, é essa atitude de pesquisa, não a pesquisa propriamente
dita. É essa atitude que vai instigar, no profissional, o desejo de compreender e
analisar a sua prática. Não significa dar curso para o cara aprender a pesquisar,
não é isso. Essa atitude investigativa é uma dimensão da prática.

Escrevi inclusive um texto intitulado Licenciatura, o que é isso? (ver tex-
to na primeira parte do livro) que Menandro colocou na rede da FACED.
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Vamos fazer um seminário a partir da proposta do nosso Departamento, que
é uma proposição de currículo com certo avanço em relação ao anterior,
mas mantém os mesmos pilares históricos da formação do professor: a se-
paração do conteúdo específico em relação à prática profissional, a prece-
dência da teoria sobre a prática, e uma outra coisa nefasta para a formação
de professor, que é a rigidez do currículo. Eu escrevi esse panfleto de duas
páginas, para serem discutidas no Departamento e na Faculdade.

Pós-graduação em educação

É Interessante que, muitas vezes, o meu memorial se confunde com o
da FACED. Agora, a história se desenrola no tempo da pós-graduação. Vou
começar falando sobre o mestrado, como ele foi criado. Como toda pós-
graduação, naquela época, ele nascia sempre à parte da Universidade e da
Unidade, pois era financiado por instituições extrauniversidade e se desenvol-
via de forma independente. Até hoje, ainda prevalece essa dimensão. A Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação é quase uma outra reitoria. Tem re-
cursos diretos, por     causa do financiamento dos cursos e da pesquisa, e
parte desses recursos é repassada diretamente     aos programas. Dinheiro é
poder, todos sabemos. Desse modo, os programas são auto-suficientes em
relação à Unidade que os abriga. Tudo se desenvolve no seu interior.

Importa relembrar a gênese da Pós-Graduação em Educação na Uni-
versidade Federal     da Bahia. A Faculdade de Educação tinha sido criada em
69 e estava sendo implantada. A professora Leda coordenava essa implan-
tação, mesmo antes de ser diretora. Havia o Mestrado em Ciências Sociais,
criado pelo sociólogo Machado Neto e sua mulher, também socióloga, Zaidê
Machado. A socióloga Maria Azevedo Brandão, sentindo-se excluída, inves-
tiu na criação do Mestrado em Educação. Pode-se dizer, então, que o nosso
Mestrado foi criado por causa da guerra dessas famílias baianas, a gente
tem de dizer. Maria Brandão, empenhada em constituir um curso de pós-
graduação, conseguiu uma brecha da UNESCO e, com uma professora
chamada Shirley Gordon, encaminhada por aquele órgão, estruturaram esse
curso, que começou a funcionar nas dependências da Escola de Enferma-
gem. Inicialmente, nem fisicamente ele participava das dependências da
Faculdade de Educação. Mas essa história é muito curiosa, porque a Maria
deslocou-se de Ciências Sociais para Educação, ocupou o espaço da Edu-
cação, sem desvincular-se de Ciências Sociais. No primeiro Colegiado, Maria
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Brandão era a coordenadora, eu era o representante da Faculdade de Edu-
cação. Havia a Shirley Gordon, da UNESCO, o Varela, que era um especia-
lista uruguaio, e     por conta, na época, do programa da Fundação FORD,
entraram as professoras Laís e Joselice Barreto. Vê-se claramente que, na
hora de formar o Colegiado, além dos técnicos de fora e da própria Maria,
estavam presentes o Programa de Lingüística e o CECIBA. Porque eu esta-
va ali muito mais como anterior diretor executivo do CECIBA do que propria-
mente como representante da Faculdade. O mestrado em educação foi, em
sua origem, dominantemente, um mestrado em Ciências Sociais Aplicadas.
É só tomar para estudar as primeiras dissertações e comprovar essa afirma-
ção. Essas se desenvolviam com Ciências Sociais Aplicadas especialmente
a Lingüística. Com a chegada da Gizelda Moraes, em período subseqüente,
foram dados outros direcionamentos, sendo então enfatizado o ensino, numa
perspectiva mais psicológica. Dá-se, então, a coexistência da Psicologia e
das Ciências Sociais Aplicadas ao Ensino.

Mas a primeira mudança mais radical que houve no Mestrado em Edu-
cação da Universidade foi quando José Oliveira Arapiraca     assumiu a coorde-
nação e eu estava voltando de Brasília,     de um trabalho com Aloísio Maga-
lhães, na área de     política cultural. Começamos a conversar, eu e o Arapiraca.
“Essa política cultural que você está falando é o trabalho que vem sendo
realizado na América Latina?”, perguntou-me. Respondi-lhe que era e que,
além disso, era um projeto dentro de um projeto maior. Um projeto enorme,
da recuperação da política de um Estado através das concepções de Mário
de Andrade. Havia umas concepções de Aloísio, atualizando as de Mário de
Andrade. Era um grupo pequeno. E eu estava voltando, em 83, porque
Aloísio falecera em 1982 e eu estava envolvido com ele, não por uma ques-
tão de cargo, mas pelas idéias. Sempre me atraíram as inteligências. O
Aloísio era uma pessoa fora de série, o fundador do designer no Brasil. Ele
fundou a Escola Superior de Desenho Industrial. É oriundo da remessa da
Faculdade de Direito do Recife, da mesma geração, um pouquinho mais
novo do que Paulo Freire, do que o Celso Furtado e toda aquela turma de
artistas de Olinda. Todos são advogados.

Voltando-se a Bahia e à UFBA, havia, na época, duas áreas no curso
de Mestrado em Educação: Ensino e Recursos Humanos, e outra cujo nome
não me lembro. Prometi, então, ao Arapiraca fazer um documento analisan-
do esse curso, desde a sua criação, porque ele não estava nem um pouco
satisfeito com aquelas tais áreas. Então, fiz esse documento, uma coisa
antiga, bem antiga, tem 20 anos, ou quase 20 anos, em que eu propunha
um currículo com área de concentração em Educação Brasileira.
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Para mim, não era um currículo obrigatório, mas o Colegiado determinou
que o fosse. Eu sempre acho que o estudante deve escolher. Essa mania de
submeter o aluno, que já tem sua iniciação teórica e prática, a um currículo
obrigatório, não me parece razoável. Mas havia uma outra coisa que eu tinha
dito ao Arapiraca: há uma ausência enorme da dimensão histórica da educa-
ção no curso. A única dissertação de mestrado que apresentava um viés
histórico era a de Iracy Picanço, que estudou alguma coisa relacionada com
ensino profissional, educação e trabalho de 1950 a 1980. E, ainda assim, o
viés histórico não era o elemento principal. Fazia-se necessário rever esse
currículo. Propus, então, quatro disciplinas, para que o estudante escolhesse
algumas ou até fizesse todas: Análise Histórica da Educação Brasileira, Funda-
mentos Filosóficos da Educação Brasileira, Sociologia da Educação, Políticas
de Educação. Dispus-me a dar Análise Histórica da Educação Brasileira. O
Colegiado colocou essas quatro disciplinas como obrigatórias, e empreendeu
um amplo movimento curricular. Nesse mesmo período e em subseqüentes,
houve um estímulo à produção, destacando-se a Coleção Cidadania     e os
Cadernos de Educação Política, com uma média de 30 títulos, editorados por
Arapiraca.     Como já havia vivido seis a sete anos desse Mestrado, trabalhando
em programas culturais, conhecia fundamentalmente o que representava a
sua memória e a sua história, ousei tomar, como ponto de partida, essa vivência,
para discuti-Ia com os alunos, já que a minha formação em história não era
suficiente, do ponto de vista acadêmico.

Seminário livre de pesquisa

Para o primeiro curso que dei, chamei Jandira Simões para me ajudar,
porque ela era professora de História da Educação no curso de Pedagogia
da Faculdade. Trabalhamos juntos. Depois, eu comecei a formar um grupo
com os estudantes que tinham escolhido fazer sua dissertação de mestrado
em História da Educação. Foi quando surgiram as pesquisas sobre o Guia de
Fontes Documentais. Duas das coisas fundamentais são: fotografia e litera-
tura. Quando montamos um projeto para produzir um guia de fontes docu-
mentais no sentido clássico, verificamos que esse já tinha sido feito até 1958,
pelo Luís Henrique Dias Tavares, compreendendo desde o Brasil colônia até
a época de Anísio Teixeira, e, nesse sentido, bastava uma atualização. Esse
Guia de Fontes Documentais ancorou também a documentação dos movi-
mentos sociais. Foi um projeto financiado pelo INEP. Havia os bolsistas, fican-
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do a Professora Regina Antoniazzi responsável pela coordenação do Guia de
Fontes Literárias, tendo a consultoria e a ajuda de dois professores da FACED,
Evandro Ubiratan e Coriolinda Carvalho, conhecida por Bebinha. O Guia de
Fontes Documentais era coordenado pela Professora Eni Barreto, e o Guia
de Fontes Fotográficas pela Professora Stela Borges de Almeida.

A idéia do Guia de Fontes Literárias era identificar uma certa produção
da literatura em que personagens narradores (um exemplo clássico é o Ateneu)
falam da educação. Bebinha fazia uma ementa de cada livro selecionando o
que havia de educação. Não era um problema de qualidade da obra, mas
documental. Concomitantemente, era feito um Guia de Fontes Fotográficas,
coordenado pela Professora Stela Almeida, que depois fez o seu doutorado
na área, tomando o Colégio Antonio Vieira como espaço de pesquisa. O livro
foi publicado pela EDUFBA, Negativos em vidro Coleção de Imagens do Co-
légio Antônio Vieira, 1920 - 1930. Ela pediu-me para fazer a apresentação.
Fui bastante econômico, escrevendo uma única lauda. Quando recebeu, ela
respondeu-me: nessa folha você falou o que também disse na minha banca
de defesa da tese. O que eu quis enfatizar é que ela tinha começado a abrir
o espaço que eu estou chamando de História-labirinto.

Então, eu comecei também a ver que esse grupo, além de crescer,
produzia muito nessa área. Éramos nós e o grupo da Universidade Fluminense,
coordenado por Clarice Nunes. Eram os dois grupos mais fortes, e depois
foram surgindo outros. Tinha o grupo de Saviani, o que até deu uma certa
zanga, porque ele tinha formado uma porção de doutores que estavam es-
palhados no Brasil todo. Ele tentou formar um programa grande, e isso apa-
receu de repente no GT de História de Educação da ANPED, e ai a turma
questionou. Havia o grupo do Rio Grande do Sul, com Gualin, e o de Minas
Gerais, com Eliane, que também manifestaram estranheza, e eu no meio
segurando isso. Foi feito um grande seminário na UNICAMP, para o qual
consegui levar Clarice Nunes, quando as coisas foram se esclarecendo.

Mas essa efervescência em História da Educação já não existe aqui,
embora de vez em quando reapareça alguma coisa. Por exemplo, há pouco
tempo, na reunião do EPENN, que foi no Maranhão, uma professora/doutora
de Natal, do grupo de Saviani, mandou-me um e-mail, um pouco antes,
convidando-me para proferir uma palestra em um encontro de História da
Educação, programado para acontecer durante o EPENN. Respondi-lhe que
estava afastado da história, mas ela insistiu e eu terminei coordenando uma
mesa redonda, quando percebi que o grupo mais forte de História da Educa-
ção, no Nordeste, é o de Natal. Verifiquei, também, e isso foi muito gratifican-
te, que todos os integrantes da mesa identificavam o grupo da Bahia como
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o pioneiro e o mais forte, até um determinado momento. Infelizmente, quan-
do eu fui para o reitorado, em 1993, esse movimento na FACED foi desativado.

Os estudos iniciais dos gulas de fontes começaram mais ou menos em
1988 e entraram pela década de 90. A produção dos guias se transformou
em estudos de pesquisa no mestrado. É que havia também uma coisa cha-
mada seminário livre de pesquisa. Essa denominação não era retórica, mas
a expressão do que acontecia nesse seminário. Não oferecia crédito, não
fazia parte do currículo Eu sempre quis restaurar essa dinâmica, mas ainda
não consegui. Ela se processava da seguinte forma: juntávamos algumas
pessoas (professores e alunos da pós-graduação) interessadas em discutir
algumas temáticas e reuníamos às 17h de todas as quartas-feiras. Era um
papo livre, embora quase todos fizessem suas leituras individuais. Algumas
vezes, fazíamos leituras e comentários coletivos também. E era livre porque
não só o caroço, mas também a massa tinha igual apreço. Eu chamo     de
caroço em alusão ao abacate, que tem caroço e massa. Geralmente, no
início de cada período, refazíamos a nossa programação, com a inclusão de
novos temas. Nesse movimento, apareciam outras pessoas, atraídas pelas
discussões que eram feitas, ao tempo que sugeriam outras temáticas. E o
grupo sempre se renovava pelos temas e pelas pessoas que freqüentavam
um período, saíam, retomavam. Considero muito importante para o
afloramento de processos criativos a existência de agrupamentos como esse,
porque gera essa preciosa tensão entre o instituído e o instituinte. No interior
do puramente instituído não se cria nada. Nas tensões surgem muito mais
possibilidades de aprendizagem e produção. O projeto dos Guias de Fontes
para a Educação, na FACED, foi decorrência desse seminário livre, que co-
meçou em 1987 e permaneceu até 1991.

Há uma coisa, no seminário livre de pesquisa, que foi curiosa. As ses-
sões foram gravadas e transcritas. Quando eu voltava do reitorado, Regina
tinha guardado essas transcrições todas, e me veio com um montão de
papel. Achei que eram coisas pretéritas, sem importância. Eram mais ou
menos umas quinhentas páginas. Estava de licença-prêmio, mas vinha todo
dia à FACED, para me localizar e localizar os outros, me situar, me organizar.
Um dia, comecei a ler, a achar interessante e a descobrir que se podia fazer
um diálogo. Essa idéia do diálogo foi por conta disso. Montei-os sozinho e
comecei a dar-lhes títulos. Minha filha Amélia digitou tudo, porque eu ainda
não possuía nenhuma intimidade com o computador. Além de digitar, ela fez
uma capinha. Mandei imprimir, sao dez temas. Não publiquei ainda, porque
precisa de editoração. Essa coletânea foi denominada por minha filha de
antetrabalho. Está tudo arrumado para quem se interessar. Aliás, já tem um
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exemplar com alguém, dos três que foram feitos. Um possível título para
esse antetrabalho seria Argumentos.

Na década de noventa, praticamente por um acidente de percurso, eu
passei o tempo todo em política universitária, tanto na campanha em que
Eliane Azevedo foi nomeada reitora, como depois. Ela foi nomeada em 92, e
eu, em seguida, fui o vice-reitor. Depois, ela se afastou por impedimentos de
ordem pessoal e fui candidato vitorioso a reitor, só me livrando disso tudo em
1998.

Retomando a idéia do seminário livre e extrapolando para a questão da
pesquisa mesmo, o importante é o desenvolvimento da atitude de pesquisa.
É essa atitude que possibilita a seleção de um tema, um tópico, um proble-
ma. Essa é a forma que tenho de fazer pesquisa.

Felizmente, na nossa pós-graduação (no novo currículo de Pedagogia
também), existe a possibilidade de oferta, em forma de disciplina optativa, de
tópicos especiais de educação. Quando estou querendo aprender sobre de-
terminada coisa, a melhor coisa que encontro para fazer é oferecer um tópi-
co especial sobre ela, porque assim conto com 10 a 15 pessoas para pensar
comigo. E isso não custa quase nada, e não depende da CAPES e nem do
CNPQ, não é preciso ser empreendedor, ficar preenchendo papel e regulan-
do dinheiro. O que importa é o próprio movimento da pesquisa, que implica
discussões, gravações, editorações, leituras por outras pessoas e aproveita-
mento do material para produção de artigos. Os estudantes desenvolvem

Foto:  Nalva Santos
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essa atitude de pesquisa trabalhando numa obra aberta. Isso é importante
até porque, atualmente, a questão bibliográfica é complexa e muito séria,
com a volumosa produção editorial, tornando, muitas vezes, o livro uma
mercadoria banalizada. As pessoas estão escrevendo livros encomendados
até em viagem de avião. Quando acaba a viagem, já tem um livro para
entregar ao editor no aeroporto. Revisão bibliográfica praticamente não exis-
te mais.

Existe uma radical diferença entre pesquisa institucional e atitude de
pesquisa. A pesquisa institucional representa uma atualização que é ultra-
passada. Não atinge a representação de uma enunciação educativa, por-
que a enunciação é um evento. A pesquisa em educação é, antes de tudo,
a investigação do cotidiano, que é uma arte. Nessa direção, a pesquisa do
professor é a pesquisa do cotidiano, da práxis, viabilizada por essa atitude de
pesquisa. Não é uma pesquisa científica no sentido clássico dessa expres-
são. É uma coisa que está sempre se constituindo e se instituindo através da
tensão com a escola, com as regras, com a lei, e com toda a sorte de
contradições que se apresentam no seu universo de trabalho. Nessa tensão,
alargam-se as possibilidades criativas, se forem desenvolvidas as atitudes de
pesquisa. Atitude de pesquisa é atitude de inovação, não podendo ser con-
fundida com o que estão denominando de centralidade da pesquisa na for-
mação do professor.

As pesquisas de pós-graduação em educação ou são históricas ou só
podem ocorrer na     práxis. Congelar atividades, para discorrer e falar sobre
elas, é uma atitude reativa, sem conseqüências positivas para a educação.
Essa é a preocupação.

Quando foi criado o doutorado em 92, fiz, a pedido, um estudo seme-
lhante àquele citado,     sobre o mestrado. Na época de encaminhamento do
doutorado, em 90, o nosso mestrado já estava bem consolidado, principal-
mente depois da definição do núcleo duro como de Educação Brasileira. Os
estudantes, não somente os que escolheram temas históricos da educação
para as     suas dissertações, mas os que optaram por outras temáticas, intro-
duziram a questão histórica em seus discursos. E filosófica também. O natu-
ral então seria que o doutorado fosse formado, a partir do mestrado, isto é, a
partir da experiência do mestrado. Não foi o que ocorreu. Criou-se um dou-
torado como uma coisa à parte do mestrado. E o que aconteceu é que a
criação do doutorado acabou desvalorizando a história do     mestrado, ao in-
vés de fortalecê-la. E é alto o preço que se paga pelo equívoco. Começou-
se a inventar outra formatação com um aglomerado de coisas, sem uma
clareza de qual seja o fio condutor.
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Há muitos anos atrás, um jornalista paulista, comentando sobre a pro-
dução intelectual no Brasil, disse uma frase que considero perfeita: “o grande
problema na produção intelectual brasileira, na formação intelectual brasilei-
ra, é que se discute profissionalmente os problemas estrangeiros e de forma
amadora os problemas brasileiros”. Existem soluções universais, mas os pro-
blemas são específicos,     locais. A solução desses problemas pode ser de
caráter geral e pode oferecer as bases para o enfrentamento de outros pro-
blemas. Mas os problemas são sempre específicos. Esse preâmbulo é para
contestar a competência do pessoal de fora para determinar os rumos da
pós-graduação em educação da UFBA.

A questão da metodologia da pesquisa e da orientação de mestrandos
e de doutorandos são uma outra preocupação. Eu possuo verdadeira resis-
tência a essa coisa chamada de metodologia da pesquisa. Considero, inclu-
sive, que isso não existe, e que tem muito mais relação com a parte instituída
do que com o processo propriamente da pesquisa. Metodologia de pesquisa
é um exercício do poder acadêmico, não tenho a menor dúvida. Participan-
do duas vezes do seminário de pesquisa educacional, eu e o Professor Dante
Galeffi, ratificamos a necessidade que cada um tem de encontrar o seu
caminho de pesquisa, o     formato que vai dar a ela, logo o orientador tem de
ter sensibilidade para permitir isso, sem necessariamente concordar com a
direção do orientando. Em muitas situações, a orientação acaba sendo uma
desorientação, e o orientador um desorientador, aquele sujeito que     desloca o
nível da segurança, da certeza, para o da perplexidade. É nesse nível que se
cria. No nível da certeza, o sujeito fica muito confortável, não cria nada. Eu
sei que a expectativa de muitos mestrandos e doutorandos é aquela da
receita, tanto no curso das disciplinas, quanto da orientação. Isso cria tanto
problema, que tenho dito que preferiria não ser orientador de ninguém. Isso
porque há expectativas das pessoas que não dou conta de satisfazê-las,
podendo deixá-Ias atarantadas.

Mas a metodologia da pesquisa é também preocupante, porque o subs-
tantivo que seria a pesquisa passa a ser o predicado. O essencial desloca-se
do objeto próprio da investigação para o método, o que se configura como
um absurdo. O substantivo passa a ser o caminho que vai ser percorrido, e
a discussão fica preponderantemente circunscrita a isso, ficando o lugar aonde
se quer chegar, isto é, aquilo que se quer investigar, como o predicado. No
meu entendimento, isso é total inversão de prioridade, resultante de um exer-
cício de poder, porque o pesquisador dá prioridade à instituição, ao instituído.
Por conta disso, via de regra, aparece a esdrúxula indagação: “quem foi que
te autorizou a dizer isso?” Ora, há coisas que são singulares da criação da
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pessoa que está escrevendo. Isso não quer dizer que ela não tenha lido
trezentas outras coisas, mas o discurso mais geral, naquele instante, é o
seu. Evidentemente que o lícito é não omitir fontes, citações bibliográficas,
mas, às vezes, o que o sujeito está produzindo é uma simbiose de vários
autores, é a síntese do pesquisador. A metodologia da pesquisa tem exerci-
do o poder acadêmico de restringir a fala das pessoas, o discurso das pesso-
as, de subjugá-las à sua autoridade. Fundamentalmente é isso. Tanto isso é
verdade, que depois dos dois anos que eu e Dante ministramos o Seminário
de Pesquisa Educacional, mudaram o nome da disciplina, porque o que fazí-
amos feria a estrutura de poder da academia, o poder acadêmico de algu-
mas pessoas. É deveras autoritário que o poder acadêmico de alguém, ao
invés de ser resultante da sua práxis, origine-se das restrições que faça ao
desempenho do outro. Quero dizer que um coordenador de um programa,
do ponto de vista do cargo, tem poder, o membro do Colegiado também tem
poder instituído, mas pode ser um sujeito sem nenhum poder na dinâmica
cotidiana do programa. Exatamente para preservar pessoas que só têm ati-
vidades através do cargo é que existe metodologia da pesquisa. Esse outro
poder é constituído na práxis, na atividade, na relação com as pessoas, na
fala e no comportamento do sujeito. Confesso que fiquei abismado quando
fui comunicado da mudança do nome da disciplina, tanto que aceitei traba-
lhar em parceria com o professor que me convidou para com ele oferecer
Filosofia e Educação, uma disciplina obrigatória de sua linha de pesquisa.
Defendo a tese de que as pessoas devam aprender os instrumentais neces-
sários para o desenvolvimento de sua pesquisa e não instrumentais quase
que superestruturas capazes de ditar o que elas devem fazer. Quando al-
guém desenvolve pesquisa enfatizando uma determinada dimensão, eviden-
temente que precisa se organizar em termos de estatística, de significância,
de significado e de tudo mais relacionado a essa dimensão, sem submeter-
se a uma “camisa de força”. É preciso desacreditar nessa onipotência do
instituído e colocar a fé nas possibilidades e na inteligência de cada um.

Por outro lado, o que mais me irrita nas orientações, nas leituras de tese
de doutorado ou dissertações de mestrado, é verificar o modismo de deter-
minado autor ou de determinado texto. Eu me pergunto, porque não consigo
compreender como uma pessoa pode escrever um texto que sirva para todo
mundo. Todo mundo o utiliza e, muitas vezes, citando os mesmos parágra-
fos. O que considero mais grave é o fato de ser, constantemente, um livro de
metodologia da pesquisa. Tem uma André que é quase unanimidade. Não
quero nem ver esse livro, porque vou me irritar. Tem um outro autor que
aparece em quase todos os textos. Ao contrário disso, quando os trabalhos
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são mais densos, mais criativos, não passam por esses processos. Eu tenho
visto algumas teses de doutoramento e dissertações de mestrado muito
boas, que escapam dos “papas”. São exatamente essas as mais criativas,
as mais engenhosas. Ser orientador é muito complicado para mim, porque
sempre acho que o caminho é da própria pessoa. Estou sempre disponível
para dialogar, mas nunca para fazer o papel do outro. Entretanto, percebo,
às vezes, que há algumas expectativas do orientando na direção de que o
orientador trace suas diretrizes, indique seus caminhos. Eu não sei nem quais
são os meus, quanto mais os dos outros.

Seria diferente, por exemplo, se eu fizesse parte de um programa de
pesquisa em Física, fosse um fisico experimental e trabalhasse com um de-
terminado equipamento em laboratório, que tem uma porção de trabalhos
em função das amostras ou dos métodos de levantamento das característi-
cas das amostras. Nesse caso não seria tão complicado oferecer diretrizes.
E me lembro, muito bem, quando estava em Brasília, havia um professor
dinamarquês que era meu vizinho. Eu morava num apartamento da Univer-
sidade dentro do campus e ele noutro em frente ao meu. Ele também era do
departamento de Física. Esse dinamarquês andava angustiado porque, como
o equipamento não havia chegado para que montasse o laboratório, não
encontrava o que fazer com seus estudantes de mestrado, como desenvol-
ver o curso da sua orientação. Por ser eu o coordenador do curso básico da
Universidade, ele dialogava muito comigo, conversávamos muito. Num belo
dia de domingo, ele veio à minha casa e disse: “Felippe, vem comigo lá no
departamento, o equipamento chegou. Estou montando o laboratório”. Fui
com ele para lhe dar um apoio, que depois eu considerei desnecessário,
porque, de forma segura, ele me disse: “Agora eu posso orientar quinhentos
mestrandos e posso garantir uma infinita produção de artigos”.

É essa mentalidade que perpassa também o CNPQ, o número de arti-
gos publicados, a quantidade. Existem áreas do conhecimento, como as de
Física, Química, Biologia, cuja produção vincula-se à existência dos laborató-
rios, e até mesmo a produção teórica possui um arcabouço de instrumentação
básica e todo um sistema de computação que acaba criando as condições
objetivas de produção em massa. É possível produzir em quantidade, porque
é uma linha de trabalho do tipo que entra carne aqui e sai salsicha do outro
lado, exatamente como retratado em um filme do cinema mudo de Chaplin.

Nessas áreas, o indivíduo trabalha prá burro, produz um bocado de
salsicha. Entretanto, em algumas áreas, mesmo nas ciências como a Mate-
mática, para se publicar um artigo por ano é preciso ser um matemático de
muito fôlego. Aí vêm os institutos de avaliação e afirmam: “pô, esse cara não
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produz nada”, com expressões mais elegantes, é claro. Mas significando
sempre “ou publica ou perece”. A avaliação em grande escala comete sem-
pre o desatino de homogeneizar o que não é homogeneizável, de comparar
o que não é comparável.

Como é possível exigir que os integrantes de uma área basicamente
artesanal, na qual é muito importante a discussão de processos vivenciados,
produzam artigos em série? Quer dizer, para a elaboração de um artigo
resultante de processos interlocutivos e artesanais são necessários, às ve-
zes, três anos de atividade. Atribuir valores, com os mesmos pesos, a pro-
cessos acadêmicos diferentes é uma arbitrariedade, é a expressão do insti-
tuído, da reprodução. A CAPES e o CNPQ são perfeitos nisso, e é desse
modo que controlam as bolsas dos pesquisadores. No caso da CAPES, os
recursos investidos nos programas são cobrados através de notas, e com
isso as universidades perdem boa parte da sua autonomia. Atualmente, com
os fundos de pesquisas ligados ao Ministério de Ciência e Tecnologia, as
temáticas de pesquisa são grandemente determinadas em âmbitos não uni-
versitários. Isso significa que os mecanismos financeiros fazem com que acon-
teçam deslocamentos de pesquisadores de uma área para outra. Essa é
uma herança do governo militar, que utilizava seus tecnocratas para, de
forma inteligente e estratégica, retirar os recursos de expansão da pesquisa
universitária e colocá-los nas instituições centralizadas – CNPQ, CAPES e
FINEP – de maneira que fosse estimulada a pós-graduação em paralelo ao
poder da instituição, invadindo, assim, a autonomia acadêmica e administra-
tiva da universidade. Só que os militares já foram embora, há quase 20 anos,
e nada foi modificado no que se refere a essa situação.

UFBA EM CAMPO

Para o homem de coração alegre, tudo é um eterno banquete
(Provérbios/Escrituras)

A universidade brasileira, antes do governo militar, possuía liberdade com-
pleta de escolher o que ia fazer. Hoje ela não a tem. O dinheiro é mais
prestigioso do que o status. É a forma macro da tal metodologia da pesquisa.
A metodologia da pesquisa se expressa de modo macro nessas políticas de
Governo, que se operacionalizam através da CAPES, do CNPQ, da FINEP e
de outras instâncias de avaliação que o Governo se utiliza. Presente nesse
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formato está sempre a questão dos prazos. Eu não tenho financiamento
desses institutos, o único financiamento que possuía era para o projeto
Paraguaçu, que acabou em julho de 2002. Quando eu saí da reitoria, o
CNPQ propôs-me ser o coordenador geral do Projeto Xingó, e não aceitei.
Terezinha Burnham insistiu para que eu fosse bolsista do CNPQ, mas tam-
bém não quis, preferi ganhar menos e ter mais liberdade. Muitas pessoas
querem consumir muito, conseqüentemente também muito se comprome-
tem. Sinceramente, não tenho nenhuma pretensão de alto consumo, então
não me comprometo tanto e mantenho minha liberdade nesse aspecto. É
uma opção de vida. Alguém falou que sou saudosista. Nada tenho contra
saudosismo, que é um sentimento humano, mas não julgo como saudosis-
tas posições firmadas com a práxis. Os grandes programas de pesquisa que
tenho desenvolvido ultimamente não têm nada a ver com essas políticas de
governo. O projeto Paraguaçu, que coordenei com muito gosto, embora
seja, em sua concepção, um projeto de extensão, é também de pesquisa,
pois oferece subsídios para reflexões sobre diferenças, sobre modos de vida,
que são as coisas essenciais para a artesania da educação. Esse projeto
tem suscitado, na meninada, discussões, reflexões, sentimentos de respeito
e amizade pelas pessoas, além de escritas maravilhosas, coisas incríveis.

A história desse Projeto é feita de transgressões, de pessoas que estão
vivenciando o instituído, mas, inconformadas com o que está posto, produ-
zem tensão para gerar novos processos. A relação dos estudantes comigo,
quando reitor, era essa mesma. Alguém até me rotulou de “reitor populista”.
Não tenho nada de populismo. Quem me conhece sabe que, para mim, a
Universidade é, essencialmente, os estudantes. Quando instalamos o UFBA
EM CAMPO, numa manhã de sábado do início de 1997, com a presença de
mais de oitocentos estudantes, fizemos, num pronunciamento que deve es-
tar gravado, a afirmação de que aquela era uma tentativa de inventar novos
caminhos para a universidade que não fosse o do mercado, e que esses
novos caminhos estariam vinculados à sua raiz – o universo estudantil, que é
o início da criação do Universitas. Em fidelidade a essa afirmação tomada
como princípio, os projetos foram feitos por grupos de estudantes, e cada
um deles indicava um professor para dialogar. A perspectiva foi de ampliar
esses grupos, envolvendo um número crescente de estudantes dos variados
cursos, para criar uma Universitas. Assim, como existe uma universidade
paralela, que é a da Pós-Graduação, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação, a Pró-Reitoria de Extensão também seria uma Universitas
com estudantes fazendo coisas no Estado inteiro. Seriam mais de 10 mil
estudantes espalhados pelo Estado. Se a gente junta e espalha, seriam qua-
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trocentos e poucos municípios povoados por nossos estudantes e pelos pro-
fessores que os acompanhassem. Na Bahia toda. Estariam tanto dispersos
quanto juntos, voltando para dialogar, socializar experiências, produzir co-
nhecimento, produzir um universo novo. Seis a doze estudantes de Pedago-
gia, Ciências Sociais, Odontologia e de outros cursos fariam uma proposta
de trabalho e indicariam um professor que, se aceitasse, acompanhava-os.
Mas o projeto seria deles. Isso seria transformar a universidade pela raiz, pois
os estudantes historicamente dirigiriam a universidade através do Universitas.
Isso seria/será a revolução curricular da universidade. O Pró-Reitor de Exten-
são (1994-2000), Paulo Lima, tem feito encaminhamentos que podem resul-
tar num movimento em favor dessa revolução, integrando essas ações de
forma curricular. A Atividade Curricular em Comunidade (ACC), que hoje inte-
gra o currículo da graduação, teve a sua gênese no UFBA EM CAMPO.     A
ACC vem crescendo muito, o que é muito bom, mas nem sempre ela está
vinculada a uma base contínua. Então, faz-se necessário haver uma prática
contínua dos projetos, para que a meninada se incorpore e aproveite muito.
No início do semestre, faço a prestação de contas do projeto Paraguaçu e
apresento uma solicitação de continuidade. Se for     aprovada a continuidade,
eu ofereço uma turma de ACC, porque essa atividade curricular só tem
sentido se houver um projeto que a sustente.

Um outro comentário que faço sobre a questão da pesquisa diz respeito
aos tópicos. Não conheço nada tão rico academicamente do que passar um
semestre com, no mínimo, 20 pessoas encontrando-se sistematicamente,
uma vez por semana, para pensar, discutir e até se divertir em torno de um
tópico. Ao final, verifica-se que existe uma razoável produção que deve ter
continuidade ou desencadear outras pesquisas.

Estou querendo fazer isso na graduação, nas disciplinas de Teoria e
Prática do Ensino de Física, disciplinas do Departamento II da FACED, que
desenvolvo para alunos de Física, no Instituto de Física. Eu vou dar aulas lá
em Física, para circular noutro ambiente. Eu tive apenas três alunos no se-
mestre passado, o que é um absurdo. Essas turmas são geralmente muito
pequenas, têm no máximo oito alunos. Passamos o semestre inteiro em
processo de discussão com esses alunos, e estamos até escrevendo um
artigo para publicar. Isso é pesquisa, é ensino e é extensão também.

Mas, para se fazer tudo isso, nao se pode estar subordinado a organis-
mos financiadores, com seus questionários, seus formulários ou coisas que
tais. O financiamento para o projeto Paraguaçu teve sua origem no Projeto
UFBA EM CAMPO,     da Pró-Reitoria de Extensão. Fiz uma proposta escrita, a
qual foi aprovada pelo comitê do antigo CADCT. Não aprovou todo o recurso
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solicitado, apenas 70%. A FAPEX é quem faz a administração financeira, e
eu mantenho aqui na rede um acompanhamento, o menor possível, para
não ocupar meu tempo com essa parte. Os próprios integrantes do projeto
fazem o planejamento dos gastos, e Evanice, responsável pela contabilidade
da FACED, prepara os documentos e eu assino, com o mínimo de burocra-
cia possível. Agora, com a FAPESB, certamente vai haver mais burocracia.

Nós começamos o UFBA EM CAMPO com 200 estudantes e 50 muni-
cípios. A idéia era desdobrar, quer dizer, aqueles 50 continuariam no proces-
so, e a eles seriam agregados mais 50, e assim sucessivamente. E Salvador
também. Salvador tinha um programa específico, que começou envolvendo
o carnaval.

A Pró-Reitoria de Extensão tem algumas publicações, inclusive um livro
sobre o UFBA EM CAMPO I e uma publicação sobre a UFBA no Carnaval de
Salvador. O livro do UFBA EM CAMPO II ainda não foi publicado, mas em
breve o será9. Eu chamo a essas publicações de os livros do Universitas.

Os relatórios são preciosos. Alguns eu gostaria de tê-los escrito. No
UFBA EM CAMPO I, em 1997, para cada município foram quatro estudantes
de cursos diferentes. Ficaram quinze dias, de um período que antecedeu e
procedeu ao São João, exatamente para vivenciar a densidade desse even-
to. Esses estudantes foram sozinhos, desacompanhados de professores. Eu
avisei a eles que aquela seria a oportunidade de derrubar o reitor, porque
bastaria alguma anomalia para que isso ocorresse, porque a mídia e a co-
munidade acadêmica não me poupariam.

Eu nunca me arrependi de confiar em estudante, algumas vezes até
me arrependi de confiar em colegas professores. Não aconteceu nada que
desabonasse a UFBA, muito ao contrário. É verdade que contamos com o
apoio logístico de Prudente de Almeida Neto e de Nalva Santos, da Coorde-
nação de Extensão. Nós acompanhamos esses estudantes, mas eu voltei
na noite de São João, e eles continuaram, com um motorista da UFBA, o
qual corria os municípios para ajudar em alguma coisa que fosse preciso. E
isso tudo teve custo muito baixo para a UFBA. As despesas resumiram-se a
passagens. Dormida e alimentação ficaram por conta das prefeituras. Eles
rodaram cinco mil quilômetros, desde o início do Programa.

O reitor da Universidade de Pizza esteve comigo na reitoria e disse que
estava escrevendo a história da Universidade de Pizza e que me mandaria
um exemplar. Mandou-me dois volumes que já estavam prontos, faltando o
terceiro. O primeiro abrangia o período de 1300 até mil quinhentos e pouco,
e o segundo ia desse período até 1700. Dois volumes bonitos, nos quais se
podia conhecer a trajetória de luta e dinâmica dessa universidade. O
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Universitas, que era composto dos estudantes, escolhia o reitor, também
estudante, através do conselho das nações. Os professores, que também
eram     escolhidos pelo Universitas, ficavam nos estúdios e eram pagos com
os recursos advindos diretamente do príncipe ou dos aristocratas, ou através
do Universitas. O reitor era eleito anualmente, assim como o nosso DCE,
que tem a sua renovação anual. A organização do Universitas era em na-
ções, cidades-nações no campus, no espaço da Universidade. Era a tradi-
ção da autonomia, uma autonomia inclusive de jurisprudência. Se houvesse
um crime dentro da Universidade, quem abria processo e procedia aos julga-
mentos eram os universitários. Não entrava lei de fora. Então, quando ouço
essa fala de que “autonomia não é soberania”, gosto de lembrar que não é
soberania, mas também não é subserviência, porque a soberania de um país
está intimamente vinculada à autonomia das suas universidades. Quando
apresento o exemplo do que foi a Universidade de Pizza, não estou querendo
apresentar modelo para a nossa universidade, mas demonstrar que outras
universidades muito consideraram seus estudantes, atribuindo-lhes papéis
de elevado significado. Minha consideração pelas amplas possibilidades que
os estudantes possuem de revolucionar o instituído na UFBA faz com que eu
declare o meu afeto especial por todas as atividades que exerci junto a eles,
quer como reitor, quer como professor, coordenador de projetos ou
desorientador. Se me fosse dada a oportunidade de desenhar o meu retrato
em três por quatro, ele teria a cara do coletivo dos estudantes da Universida-
de Federal da Bahia.
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Ciclos da produção científica

Se houve espaços de pensar e realizar que, ao longo da experiência,
foram ensejando o aparecimento de uma produção científica, no âmbito da
pesquisa/extensão e ensino, também parece importante que a reflexão coti-
diana sobre a “práxis” me ofereceu um outro espaço que conviveu com
aqueles – o da elaboração teórica, que pude transformar em publicações,
das quais gostaria de destacar, em ciclos:

1. Ciclo da Física (1959-1965) – alguns exemplares:1. Ciclo da Física (1959-1965) – alguns exemplares:1. Ciclo da Física (1959-1965) – alguns exemplares:1. Ciclo da Física (1959-1965) – alguns exemplares:1. Ciclo da Física (1959-1965) – alguns exemplares:
. A Estrutura dos Núcleos - Monografia. Inst. de Matemática e Física

- UFBA - 1961 - Salvador.
. Separation of charges in Costa Ribeiro effect. Inst. de Matemática e

Fisica - UFBA - 1963 - Salvador.
. Espectro de energia de elétrons em uma rede unídimensional finita.

UFCE - Boletim - 1964 - Fortaleza.

2. Ciclo de Educação em Ciências (1965-1976)2. Ciclo de Educação em Ciências (1965-1976)2. Ciclo de Educação em Ciências (1965-1976)2. Ciclo de Educação em Ciências (1965-1976)2. Ciclo de Educação em Ciências (1965-1976)
. O conceito de utopia para o colégio - Texto do aluno e guia do

Professor. CECIBA - UFBA - Nos. 1 e 2 - 1968 - Salvador.
. O método de instrução personalizada na Universidade de Brasília:

aplicação, análise e comparação com o método tradicional. Men-
ção Honrosa Prêmio Unibanco. UnB - 1971 - Brasília.

. Weak uncertainty relations in quantum theory. International Journal
of Theoretical Physics, 6, 1-18, 1972 - London.

. Dualidad onda-corpúsculo en Ia enseñaza de Física. Revista del
Centro Argentino de Profesores, nº 2, 23 - 1967 - Buenos Aires.

. Sobre o planejamento do ensino de Física para um curso de 500
alunos UnB - 1974.
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Santiago do Iguape (BA), agosto de 2003
Foto: Arquivo do projeto Paraguaçu
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Seminário Trabalhando com as comunidades, fevereiro de 2003
Foto: Arquivo do projeto Paraguaçu
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3. Ciclo da Política Cultural (1977-1983)3. Ciclo da Política Cultural (1977-1983)3. Ciclo da Política Cultural (1977-1983)3. Ciclo da Política Cultural (1977-1983)3. Ciclo da Política Cultural (1977-1983)
. Estudo de dinâmica de atuação do CNRC no biênio 76/77 e propos-

ta de uma política global para 78/79. CNRC - 1977 - Brasília.
. Nova Ciência ou Nova Igreja? UFOP -1981 - Ouro Preto.
. Política Cultural - 5 volumes. Editados pela UFOP/UFBA/OEA, Ouro

Preto/Salvador, 1981/1986.

4. Ciclo de História da Educação (1984-1991)4. Ciclo de História da Educação (1984-1991)4. Ciclo de História da Educação (1984-1991)4. Ciclo de História da Educação (1984-1991)4. Ciclo de História da Educação (1984-1991)
. A historiografia da Educação Brasileira: reflexões sobre a Bahia.

INEP - 1984 - Brasília.
. Algumas questões sobre os movimentos por Educação Escolar

Pública na grande Salvador. Revista Brasileira de Administração da
Educação, vol. 6.1, 11-23 - Porto Alegre - 1988.

. A concepção da História na obra de Anísio Teixeira. Chaves para ler
Anísio Teixeira. Salvador - OEA/UFBA/EGBc - 1990 - Salvador.

. Guia de Fontes para a História da Educação na Bahia: Documental,
Fotográfica e Literária. UFBA - 1991 - Salvador.

. Ciência e Historicidade. Salvador, Multipress, 114 p. - 1991.

5.5 .5 .5 .5 . Ciclo da Universidade e Contemporaneidade (1999-2002)Ciclo da Universidade e Contemporaneidade (1999-2002)Ciclo da Universidade e Contemporaneidade (1999-2002)Ciclo da Universidade e Contemporaneidade (1999-2002)Ciclo da Universidade e Contemporaneidade (1999-2002)
. A visão do mundo metamoderna em Massa. UFBA - 1992 - Salva-

dor.
. Implicações de Relatividade e de Física Quântica na constituição de

uma nova imagem do mundo. Colóquio Bachelard, Reflexão 63,
PUC - Campinas - 1995.

. A Utopia de Edgard Santos, Revista e Atualizada - EDUFBA, 1998,
Salvador.

(Trabalhos mais recentes, ver Currículo Lattes)
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PRIMEIRO ECO

Felippe Serpa: professor do fazer universitário

Dilza Atta10

Em 1970, eu chegava à Universidade Federal da Bahia, com uma con-
siderável prática nos vários segmentos da educação escolar, bem como no
sistema de educação da Bahia, mas com muito pouca vivência acadêmica
que dá, inclusive, a disciplina necessária ao crescimento intelectual. Convi-
ver, então, com Felippe Serpa e com os grupos que, em torno dele, se
reuniam foi uma das experiências mais importantes para o meu desenvolvi-
mento como professora universitária, como pesquisadora e como participan-
te política no meio universitário.

Para mim, falar sobre Felippe Serpa é falar do professor, do estudioso,
do homem preocupado com os problemas culturais, do estimulador do cres-
cimento grupal.

Como professor, ele não descansava nos resultados exitosos de
metodologias eficientes e não se atinha a modismos tão comuns na área da
educação, mas buscava e descobria mais formas de traduzir a linguagem da
ciência para o nível dos alunos e caminhar com eles na direção de alcança-
rem compreensões mais profundas dos objetos de estudo propostos.

Como estudioso, aberto para novas idéias, pronto para as transgres-
sões que caracterizam um homem de ciência, caminhava por diferentes
caminhos, trabalhando em tomo da práxis pedagógica, pondo sua inteligên-
cia arguta a serviço de uma educação que aponta para a democracia e para
a emancipação.

Ampliando o seu espaço de estudos para a educação na América Lati-
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na, organizou e coordenou cursos para alunos latino-americanos sobre edu-
cação básica e resgate de valores culturais, levando em conta o
desenraizamento cultural, um custo decorrente do desenvolvimento econô-
mico em nossos países. Foram cerca de dez cursos, para representantes de
quatorze países, oportunidade anual de troca de experiências e criação e
desenvolvimento de uma metodologia de pesquisa transposta para outros
projetos. No bojo desses estudos ligados à referência cultural, guardo duas
lembranças importantes de Felippe: uma, de sua grande capacidade de apoio
aos novos e de confiança em seus projetos; e outra, da sua tranqüilidade em
transgredir normas se, dessa transgressão, pudessem nascer formas alter-
nativas de trabalho ou, como foi no caso em tela, formas alternativas de
expressão. A primeira lembrança me reporta a Brasília, ao Centro Nacional
de Referência Cultural, que me convidou, por sua indicação, para apresentar
resultados parciais de uma pesquisa por mim realizada no Médio São Fran-
cisco, sobre ocasiões naturais de aprendizagem. Eram interessantes e con-
tinham elementos novos, mas muitos preliminares ainda. Ele apostou no
interesse que aqueles aspectos culturais poderiam despertar e, sem se pre-
ocupar com a forma completa e acabada da criação acadêmica, confiou em
mim e me pôs face a um grupo interdisciplinar com físicos, antropólogos,
filósofos, pedagogos, lingüistas e matemáticos, que, valorizando meu traba-
lho, me crivaram de perguntas e iluminaram a visão que eu tinha dos meus
achados. A segunda experiência se liga a uma pesquisa realizada por um
grupo de sete professores da Faculdade de Educação, inclusive eu, na cida-
de de Jeremoabo, no semi-árido baiano, aplicando a metodologia desenvol-
vida nos cursos latino-americanos. Desse trabalho, resultariam relatórios de
cada pesquisador, a serem reunidos em uma publicação do CNPQ. Para
mim, impossível redigir um relatório objetivo, uma vez que a minha relação
com o município tomado corno objeto de estudo foi profundamente emocio-
nal, face às claras contradições de fartura e miséria que nos saltavam aos
olhos, em um espaço tão pequeno, como em um laboratório. Não consegui,
por mais esforço que fizesse, produzir o relatório. Entreguei a Felippe, o coor-
denador do projeto, um poema, minha única possibilidade de expressão,
naquele momento, nada científica, portanto. E Felippe o acatou e, com seu
aval, ele está publicado com os textos dos demais pesquisadores que o
CNPQ financiou.

Corno estimulador do crescimento de grupos, viu crescerem, em torno
de si, grupos de estudo e de pesquisa, que se independentizavam e partiam
para seus próprios estudos, buscando, ainda assim, institucionalmente ou
não, a sua orientação, que ele não negava. De     um     deles, o Seminário Livre
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que se desenvolveu por três anos seguidos, integrados por professores dos
Departamentos da Faculdade e por alunos da Pós-Graduação, resultaram
inúmeras publicações decorrentes de dissertações de mestrado ou de pes-
quisas realizadas nos departamentos. Sua presença atenta; suas questões
precisas; o respeito ao colega ou aluno inexperiente, não fugindo a um diálo-
go ainda bastante assimétrico; tudo isso deixa uma lembrança muito forte da
contribuição inestimável dada por Felippe Serpa para o crescimento da Fa-
culdade de Educação, enquanto eu lá estive.

30.05.2002

SEGUNDO ECO:

Só sei que nada sei: notório saber ou não-saber?
Felippe Serpa: um (des)orientador contemporâneo

Paulo Costa Lima11

Conheci-o já magnífico. Estava em pleno exercício de construção de
uma performance capaz de dialogar com a ambigüidade estrutural entre
educar e reitorar. Assisti como pró-reitor a construção desse papel institucional
e a avaliação do impacto sobre o organismo universitário. Rousseau, Marx,
Paulo Freire e J.F. Lyotard ascendendo à casa do superego. Sem prejuízo de
suas idiossincrasias. Guardando da física a perspectiva da visão macro-
sistêmica, da filosofia do experimento, da consciência da relatividade do vá-
cuo físico, político ou simbólico. Mesmo que o     experimento fosse sentar na
escada da Reitoria, para conversar com uma estudante aguerrida em pro-
testo. Ora, um Reitor não deve fazer isso. Por que não? O que é o experi-
mento humano? Como interpretar esse papel sem destruir o que parece ser
uma pilastra da instituição, a imagem quase eclesiástica desse líder para as
questões de conhecimento? Justamente ressignificando-o, dizia Felippe. A
criação em educação exige uma atitude de não saber a priori, de aprender
com o aluno e com as situações, como uma brisa... Sendo assim, qual o
melhor exercício de construção desconstrutiva do papel de reitor?
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Conheci-o em pleno desafio de repensar e de preservar uma universida-
de pública. E de estender essa luta ao nível nacional, através da Associação
de Reitores, e o diálogo nem sempre líquido e certo com o MEC. Que espé-
cie de democracia pode a universidade? Que espécie de autonomia? É o
cenário adequado para aquela estranha pergunta: quem lidera a administra-
ção de uma instituição de conhecimento produz conhecimento? Como seria
possível responder que não? Sim, com todas as letras. Em síntese: pesquisa
em administração acadêmica e performance político-institucional, traçadas
sobre uma pauta de vida e buscando aberturas. Deixou farta documentação
sobre esse processo, sob a forma de documentos, pronunciamentos, entre-
vistas e relatórios.

Ao longo dos anos, tenho presenciado inúmeros depoimentos de estu-
dantes, professores e de lideranças da comunidade sobre a importância do
diálogo com Felippe Serpa. Sobre o papel de orientador/desorientador que
exerce com maestria, saboreando a palavra e ansiando por contar o caso
paradigmático. Sobre como conversas informais, a pretexto de um simples
café, valiam mais do que longos seminários. Sobre a elaboração e a coorde-
nação de projetos em comunidade. Tenho visto a sua Unidade de atuação,
a Faculdade de Educação, reconhecer repetidas vezes, através de seus
colegiados, esse papel de liderança acadêmica indiscutível. Assisti, durante o
desenrolar de Programas coordenados pela Pró-Reitoria de Extensão, entre
1996 e 2002, a construção de uma sólida relação entre os estudantes envol-
vidos e o “coordenador” Felippe Serpa, alicerçados sobre convicções do que
deva ser uma universidade renovadora. Uma relação de grande cumplicida-
de, deixando transparecer um curioso fenômeno pedagógico de construção
de diferenças em torno de questões vivenciadas e acalentadas com fervor
comum.

O que é possível aprender com Felippe Serpa? Pelo que tenho observa-
do: uma sensação de liberdade e um anseio pela busca de novas palavras,
novos ângulos de visão das situações. Um empurrão para o cultivo da ousadia
e da criatividade. A busca de uma perspectiva sintética, abolindo certezas pré
ou pós-concebidas, mas, ao mesmo tempo, alerta para as questões de longa
duração, as permanências de macro     sistemas e teorias. A consciência da
natureza política das escolhas a serem feitas. Ingenuidade, para continuar
tentando. Amplo conhecimento das sutilezas dos aparelhos educacionais de
nossa sociedade. Tudo isso, absolutamente necessário numa Universidade,
especialmente num Programa de Pós-Graduação em Educação.

23.06.2002
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TERCEIRO ECO

Felippe Serpa, um educador da práxis

Stela Borges de Almeida12

Durante os anos noventa, participamos da atividade Seminário Livre de
Pesquisa, coordenado pelo Professor Luis Felippe Serpa. Nesse evento, criou-
se um ritmo de debate e produção acadêmica dos quais percebemos os
frutos ainda hoje. Dissertações, teses, publicação de artigos, livros e orienta-
ção de alunos de iniciação científica, trabalhos que tiveram como fonte de
inspiração as reuniões do seminário. Discutíamos a crise do conhecimento
científico, a concepção de uma nova ciência e o movimento da história como
processo de demarcação do objeto da educação. Havia uma natureza pe-
culiar na coordenação desse evento. O Professor Felippe reúne a argucidade
de um questionador das matrizes estabelecidas, associada à tolerância ex-
pressa na capacidade de articular uma multiplicidade de concepções sobre
o conhecimento, com aguda crítica, condições muito pouco encontradas na
comunidade acadêmica.

Ainda em 1990, organizamos o livro da Coleção Cidadania, Chaves para
ler Anísio Teixeira. A coleção, originária do Projeto: Modernização, Estrutura e
Educação na América Latina, sob a coordenação do Professor José Arapiraca,
contou com a elaboração do texto produzido por Felippe A concepção de
História na Obra de Anísio Teixeira, no qual ele mostra que o ensaio Duplicidade
da Aventura Colonizadora na América e sua Repercussão nas Instituições
Escolares, de Anísio Teixeira, representou uma das chaves para se compre-
ender a acepção de história do educador. Embora a literatura educacional
disponha de uma volumosa referência à obra anisiana, sem dúvida, o texto
do Prof. Felippe marca novos aspectos, reinterpretando e indicando novos
referenciais de análise.

Participamos das pesquisas que resultaram nos Guias de Fontes para a
História da Educação na Bahia. Foram pesquisas financiadas pelo Instituto
Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) e o Guia de Fontes Fotográficas
financiado pelo INEP e CNPQ. Essas pesquisas contaram com o apoio teó-
rico-metodológico e crítico do Professor Felippe Serpa, seu coordenador de
fato. Foram divulgadas em eventos promovidos na Associação Nacional de
Pós-Graduação (ANPED) e permitiu a formação de bolsistas de iniciação
científica e o delineamento de uma linha de pesquisa que aglutinou professo-
res e pesquisadores no campo historiográfico e áreas afins.
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Em 2000, defendi tese de doutorado. A pesquisa Memória da Educação
na Bahia e Memória Fotográfica do Colégio Antônio Vieira foram resultantes
dos processos de investigação cotidiana no Departamento de Educação da
FACED. Os momentos de indagações, incertezas e insights foram partilha-
dos, sempre que possível, com o Professor Felippe Serpa. Criativo, disposto
à aventura do conhecimento, generoso frente às imperfeições dos seus pa-
res, assim percebi Felippe Serpa. Para mim, um educador da práxis.

09.05.2002

QUARTO ECO

Felippe Serpa, um grande mestre

Robinson Tenório13

Conheço o Professor Felippe Serpa desde 1986, quando fui seu aluno
no Programa de Pós-Graduação em Educação da FACED/UFBA. O Profes-
sor Felippe teve papel fundamental na minha formação no mestrado, com
suas idéias, sua postura e dedicação à pesquisa e ao ensino, influenciando
profundamente minha formação acadêmica posterior (doutorado e pós-dou-
torado).

As reflexões do Professor Felippe Serpa relativas à Ciência e à Educa-
ção, profundas, refinadas e inovadoras em muitos aspectos, marcaram e
marcam minha própria compreensão e impregnam meus trabalhos de pes-
quisa e publicações.

A existência, na Bahia, de um grupo sólido de professores e pesquisa-
dores que atua com Ensino, História e Filosofia das Ciências é, em grande
medida, decorrente das atividades docentes, conhecimento e capacidade
de criação do Professor Felippe nessa área, que tem sabido encantar e
formar.

O Professor Felippe Serpa continua sendo um grande mestre a quem
recorro sempre que preciso.

09.05.2002
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QUINTO ECO

E agora, Pajé?

Menandro Ramos

Um breve esclarecimento:
Escrevi este texto para disponibilizá-lo na disciplina “Universidade, Na-

ção e Solidariedade” da qual participava com Felippe. Fiquei muito honrado
por ele me convidar para participar desse sonho coletivo. A pedido de cole-
gas e amigos, resolvi socializá-lo com as demais pessoas que não tinham,
normalmente, acesso ao Rascunho da Disciplina.

Já tive a oportunidade de dizer que o Rascunho Digital (RD) tinha como
padrinho o nosso querido Pajé. Foi ele quem mais acreditou nesse ambiente
digital, tornando-se o maior incentivador do nosso trabalho - de Renato Novais
(estudante de Ciência da Computação da UFBA, parceiro dessa viagem) e
meu.

Recentemente, numa viagem que fizemos a Cachoeira, por ocasião da
instalação da Universidade do Recôncavo, ele manifestou interesse em trans-
formar os textos do RD em um livro, que teria uma organização temática e
não cronológica. Insistiu que a capa tivesse a mesma disposição visual do
RD. Fico feliz por termos essa possibilidade de resgatar esses 31 textos e
mais um enorme número de comentários do caro Pajé. Esta publicação é,
pois, a concretização do seu desejo. É uma forma de tê-lo sempre conosco
por todos os tempos...

Será que a festa acabou? Não. Certamente você quer que continue.
Vamos tocar prá diante. Esses últimos meses em que passamos juntos fo-
ram por demais frutíferos. Entendi aquele desabafo seu, numa das últimas
aulas, mas não concordei com uma vírgula sequer. O semestre foi muito
rico, apesar de todos os contratempos. Acho que os alunos concordam
comigo. Aliás, você também já estava concordando, né? Pensa que já não
conheço o seu sorriso maroto de menino provocador?

O nosso relacionamento sempre foi marcado por provocações. Admita-
mos, entretanto, que de ambas as partes elas aconteceram. Quantas vezes
o provoquei, a ponto de você me dizer que eu estava sofismando, no ardor
de certas discussões, e sair bruscamente, para, no dia seguinte, puxar no-
vamente a conversa do ponto interrompido e me dizer, de forma afetuosa,
que eu tinha razão de alguma forma, mas era preciso considerar outros
elementos, sem os quais o meu pensamento estaria empobrecido? E, no
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final da história, concordávamos um com o outro, apressando-nos em mu-
dar de assunto, como se temêssemos começar uma nova e infindável dis-
cussão...

Vê se não some, né? Não é porque passou pra outra dimensão que...
Perainda, perainda Pajé, hoje não quero discutir com você. A dimensão que
me refiro é a dimensão da memória... Não tem nada com vida depois da
morte... Isso é conversa mole pra boi dormir. Afinal, você sabe, mais que
ninguém, que sou um materialista convicto, graças a deus... Perainda cara,
graças a deus é força de expressão... Pare, cara! Hoje não! Aliás, eu nem
deveria estar escrevendo isso pra você, pelo que aprontou ontem, dia 15...

Voce não podia fazer isso, Pajé. Sessenta e oito anos! Um menino!
Podia ficar mais uns trinta e dois anos, pra fazer uma conta bonita, os cem
anos redondos. Já pensou quantos netos iria ter daqui até lá? Logo você que
sempre foi louco pra ficar rodeado de pimpolhos. Perdi a conta das vezes
que você reclamava dos seu filhos, por não lhe darem logo muitos netos...

Não me conformo de ter saído à francesa, sem ter ido comigo conhecer
o Povo Kiriri, que tanto admirava, sem dançar o toré e sem beber a jurema.
Você não podia fazer isso, cara! Tá lembrado que me falou alegremente de
uma proposta em tramitação nas instâncias parlamentares para estender a
compulsória para setenta e cinco anos, e que iria enviar uma mensagem
cumprimentando o parlamentar autor da proposição? Nem diga que foi “deus”
que quis assim, pois sabe o que penso disso. Conversamos diversas vezes
sobre o assunto. Se eu admitisse um projeto divino previamente elaborado,
teria de admitir, por corolário, que somos marionetes nas mãos do tal Cria-
dor. Aliás, cá com meus botões, sempre tive dúvidas se você crê, ou melhor,
se creu nele. Sempre que o indagava, você estendia demais a conversa. Foi
aí que comecei a prestar atenção no homem sábio que era, pois conhecia a
fragilidade humana e respeitava todas as suas soluções espirituais e espiritu-
osas, mesmo que não tivesse a pretensão do rigor da sua ciência de forma-
ção que, aliás, não perdia a oportunidade para criticar.

Esta foto-montagem que estou publicando merece uma explicação.
Não tem nada a ver com transcendentalidade, não. Sabe que não curto
essas coisas. É que, na hora em que o seu corpo descia à terra, lembrei-me
daquela aula de Física Quântica que me deu no Iguape, mais precisamente,
na Escola Rural de Caonge, da professora Juvany Viana. Tá lembrado? Foi
numa dessas festas religiosas, salvo engano em outubro, que você me con-
vidou para conhecer o Projeto Paraguaçu de perto. Parece que foi ontem.

Lembro-me de tudo: da parada em Santo Amaro, prá tomar aquela
média na padaria da esquina, do carro que pifou na estrada, do poeirão do
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caminho, da beleza da cantoria das mulheres para enfrentar, a faca, cinco
mil quiabos, da mão de pilão que você não quis encarar para pilar os ingredi-
entes do delicioso caruru, que mais tarde devoraríamos. Tudo isso não pas-
sou despercebido das lentes atentas de Nalva. Também fiz umas “fotinhas”
com uma máquina mixuruca, do tipo “um tiro, uma carreira”. Fiquei encanta-
do com tudo. Hildonice não me deixa mentir.

Pois bem, mais tarde, enquanto as mulheres rezavam no interior da
casa, saí para apreciar os archotes fumegantes de bambu, fincados ao redor
da casa, a iluminá-la timidamente... Foi aí que me dei conta da escuridão da
noite e do esplendor do céu estrelado. Lembro-me que você me surpreen-
deu no meu encantamento. Dali para falarmos dos mistérios do Universo, foi
um pulo. Falamos das teorias da origem da vida, dos coacervados, da geo-
metria euclidiana, de Galileu, de Newton, da Física Clássica e aí você falou
por quase três horas sobre a Física Quântica. Uma aula magna estranhamente
ministrada num canto ermo do recôncavo e em noite de breu, sem a mínima
programação para acontecer, ocorrida por acaso, pela comoção provocada
pelas estrelas. Senti-me privilegiado por ouvi-lo debaixo daquele manto es-
trelado. Lamentei por não ter mais companheiros e companheiras para
escutá-lo. Pensei que aquilo era quase um desperdício. Fiquei também a
pensar o que teria levado um sábio daquele quilate a trocar complicados
instrumentos de precisão e um mundo de conforto e honrarias científicas por
um povoado humilde, que precisava reinventar cotidianamente suas condi-
ções de sobrevivência...
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Pois é, meu caro Pajé. Como falava, no momento em que o seu corpo
descia à sepultura, lembrei-me do firmamento do Iguape. Foi aí que me deu
vontade de olhar pra cima e fotografar o céu que, naquele exato momento,
o espiava voltar ao ventre da terra. Naquele instante, tive a sensação de que
via seu rosto diluído nas nuvens, a nos sorrir.

Ocorreu-me, então, fazer uma arte-provocação com aquele céu foto-
grafado e uma das muitas fotos suas que tenho no meu computador. Salvo
engano, essa é de autoria de Nice Americano.

Estou designando esse ato de provocação, pelo fato de usar um trecho
daquilo que você escreveu para o Rascunho Digital e que insisti em chamar
de poema, mesmo você não querendo admitir que é um poeta, sabe deus
(assim mesmo minúsculo) por que motivo. Aurélio, que não é o do Iguape, diz
que poema é uma obra em verso ou uma composição poética de certa
extensão, com enredo. Quanto ao verso, ele afirma que é cada uma das
linhas constitutivas de um poema; a unidade rítmica de uma poesia. Sendo
assim, meu caro, quer queira, quer não, descobri em você um poeta. Lem-
bro-me da expressão de timidez que figurou no seu seu rosto quando “dedurei”
para os alunos que você era poeta. Perdoe-me pelo vexame, fui levado pelo
entusiasmo, ao descobrir mais um mérito dos muitos que você possui.

Enquanto isso, você se debatia com as palavras, para provar que “Vida
e Morte”, publicada no Rascunho Digital, era apenas prosa. Haveria nessa
afirmação uma metáfora embutida?

De qualquer forma, isso agora significa muito pouco. O que importa é
que tem um mundão de gente se sentindo órfão e com um vazio imenso
pela sua ausência. Teses, dissertações e monografias carentes de palavras
generosas e críticas estimuladoras que você sempre tinha na ponta da lín-
gua.

E agora, Pajé, como vai ser daqui prá frente?
Perguntas, perguntas, sempre perguntas. Quanto tempo teremos de

esperar para que a semente que você plantou, na forma de reflexões e
ações, dê frutos? O que fazer para que essa semente não pereça?

Quanto tempo teremos de esperar ainda e que contribuição podemos
dar para transformar a solidariedade numa fala e numa prática hegemônicas
como cimento do que entendemos por Nação?

16.11.2003
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SEXTO ECO

Felippe... Presente!

Nelson Pretto14

 

Que aulinha triste essa de hoje... A educação brasileira está querendo
entender melhor o que Felippe quis     com isso. Foi embora justo agora, quan-
do estávamos juntos inventando tantas coisas boas aqui na Bahia. Tanta
coisa com a cara dele. Na Faculdade de Educação, que ele tanto gostava e
tanto criticava, estávamos     – nada disso... estamos ainda! – buscando cons-
truir uma escola sem rumo. E ele ajudando cotidianamente a tirá-la do rumo...
Há quatro anos atrás, eu estava em Londres e, de lá, escrevia umas malu-
quices sobre o futuro da Faculdade. Escrevia prá Felippe, claro. Ele respon-
dia, comentava, re-escrevia e dizia muitas outras coisas. Deu no que deu:
eu e Mary Arapiraca terminamos diretores da FACED, com o estímulo de
muitos outros colegas.

Desde o início da minha vida profissional, quando pensava alguma coisa
mais diferente, inevitavelmente lembrava de Felippe. E corria atrás dele, em
Brasília ou Ouro Preto (ah! tempo bom, hein Felippe?!). Eu tinha certeza que
ele me entenderia. Ele levava a sério as minhas idéias de que a escola tinha
de ser um espaço alegre, vibrante e menos careta. Depois, com a Internet e
essas coisas todas, começamos a conversar sobre como as tecnologias
estavam mudando a sociedade e como a sociedade mudava com elas. E a
escola? Nada! Imexível, como já disse um Ministro... Felippe, aberto a todas
essas coisas, passou de um analfabeto digital para um quase-hacker. Um
dos usuários mais presentes e ativos da nossa rede. Só perdia, talvez, prá
alguns dos meus amigos de 10, 12 ou 15 anos...

Lembro,,,,, como se fosse hoje, eu puxando fios para fazer a ligação de
um computador no gabinete do Reitor, quando lá estava ele, no lugar que já
foi de Edgard Santos. Felippe incentivava tudo isso e, mais ainda, implantou
em sua gestão e com plena participação do Conselho Universitário uma
política explícita de informatização da Universidade, responsável pelo salto
qualitativo da UFBA em termos de tecnologias da informação e comunica-
ção, naqueles tempos em que a Internet apenas engatinhava. O Reitor tinha
de estar conectado! E conectado ele sempre foi!!! Comecei a explicar ao
mestre que tanto me ensinou os primeiros passos nesse mundo digital. E lá
foi ele... como sempre, vendo e experimentando novas possibilidades. Apren-
dendo com os mais jovens... Futucando, como ele adorava repetir, usando a
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expressão de uma menina de oito anos numa aula inaugural que organiza-
mos juntos na FACED.

Lembro de Felippe desde o inicio da minha graduação em física. Fui
aprendendo com ele que a diferença é muito mais do que um dado pitoresco
que tem que ser incorporado para dar uma cor local aos processos... A
diferença é fundamental, e só quem acredita nas gentes – como Felippe! –
sabe o que isso significa. Ele sempre acreditou no ser humano, com as suas
singularidades e particularidades. Em cada um e em todos. Felippe tinha
uma paciência para ouvir que eu nem acreditava... Me ouviu tanto... Discu-
tíamos de tudo. Ele sempre vibrante e animado com as idéias e as possibili-
dades de fazer coisas. Novas coisas... Coisas novas...
Desde as primeiras aulas que tive na FACED, de história e filosofia da ciência
e metodologia do ensino de física, que ele ministrou até ontem, percebia que
ele já nos levava a navegar por inúmeras teorias não tão tradicionais assim, o
que nos possibilitava um outro pensar. Outros pensares... no plural. Ele sem-
pre foi plural.... Trazia textos e referências muito diferentes dos corriqueiros
livros didáticos (didáticos?!). Trazia-nos coisas esquisitas, esse barbudo baixi-
nho que, recentemente, até charuto fumava pelos corredores da Faculdade.
Deixou a Reitoria e voltou para a sala de aula e para os corredores, seu lugar
preferido na Universidade. Lugar dos diálogos e das provocacões, que ele
fazia tão bem! Não hesitamos em chamá-lo de Pajé. E ele adorou, como
adorava tudo que significava quebrar a ordem instituída para fortalecer a
participação de todos na construção de um sociedade justa. Ele não se
acomodava e,,,,, hoje, deve estar por ai fazendo mais estripulias, pois quieto,
mesmo, ele não ficava, não! Não suportava a aula tradicional. A
professoralidade instituída, dizia ele, não leva a nada e afasta as pessoas da
beleza do aprendizado. E do ensinamento.

Ele não parava de dar e de assistir aulas, sempre dialogando e provo-
cando. Entrava em todas as salas. Olhava pela porta... Se achasse que
tinha coisa boa rolando ali dentro, entrava quietinho e ficava por lá. Mas não
suportava os processos tradicionais, hoje dominados pela lógica neoliberal,
que insiste em querer transformar até a universidade em empresa, com pa-
drões e índices de produtividade! “Eu sou improdutivo”, gritava ele em tem-
pos de GED – perdoe-me leitor de fora da Universidade, mas isso é tão
esquisito, que eu lhe peço paciência mas... não vou explicar, não! “Eu sou
improdutivo e pronto... quero é tempo para ficar de bobeira, quieto, lendo,
pensando e conversando sobre idéias”, repetia ele insistentemente com aquele
ar de... ar de... de Pajé, claro!!! Está terminando a aula de hoje. Vamos à
chamada final, para ver quem ficou até o fim.
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Nelson... tô aqui!
Mary... presente!
Felippe... Felippe Serpa ...
Será que ele já foi?!
[pssss.. fui não... tô aqui... mas não vou perder meu tempo responden-

do chamada... isso é um atraso danado da escola e eu tenho coisa mais
importante pra conversar... pssssss.. deixa quieto... fui não, mas... deixa
pensarem que já fui!]

21.11.2003

Posse de Nice Americano como diretora
do Instituto de Física, abril de 2001
Foto: Nalva Santos
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SÉTIMO ECO

Luiz Felippe Perret Serpa
O clássico de notório saber e causa 

Celi Tafarel15

OS QUE LUTAMOS QUE LUTAMOS QUE LUTAMOS QUE LUTAMOS QUE LUTAM
Bertold Bhecht

Há homens que lutam um dia
E por isto são bons.
Há outros que lutam muitos dias
E por isso são muito bons.
Há aqueles que lutam anos
E são melhores ainda.
Porem, há aqueles que lutam toda a vida
Esses são os “imprescindíveis”.

(Bertolt Brecht, Antologia Poética: São Paulo, Editora 34, 2000)

 
No momento em que a humanidade encontra-se em uma encruzilha-

da, com o modelo capitalista e sua expressão máxima, o imperialismo, dege-
nerando o processo civilizatório, esgotando suas possibilidades de humanização,
destruindo as forças produtivas e as Nações que as contêm, cada lutador ou
lutadora que dedica sua vida para transformar as perversas e injustas condi-
ções da existência humana é imprescindível.

O professor LUIZ FELIPPE PERRET SERPA localizou-se em tal contex-
to e fez de sua vida acadêmica um legado clássico de reflexões profundas,
para perspectivar superações e “esperar o óbvio”, como canta Paulo Freire.
Este se situar na crise era perceptível a quem com ele conviveu no dia-a-dia,
em suas propostas de ensino, em suas relações pessoais e profissionais, na
sua defesa da universidade pública e da formação de professores.

Indignava-se com as causas e conseqüências da destruição da huma-
nidade. Não lhe bastava defender reparações, era necessário eliminar as
causas das injustiças. Visualizava, portanto, o óbvio e dele falava diariamen-
te, criticando o instituído, anunciado e reconhecendo o instituinte. E o espe-
rava trabalhando, dialogando, aprendendo incansavelmente.

Dialogava e realizava mediações com todas as correntes de pensa-
mento, mas mantinha-se fiel a posições criticas.

 Combatia no dia-a-dia acadêmico a violência própria de uma instituição
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arraigada em um sistema escravocrata, de senhores e vassalos. Isso era
visível no respeito que demonstrava às pré-condições de ordem ética, que
tornam possível o trabalho pedagógico na universidade. Respeitava os que
dele divergiam. Dialogava com os que o criticavam. Somos testemunhas
desse comportamento digno, assim como o foram os estudantes que o en-
frentaram durante o seu reitorado. Não eliminava “a boca pequena”, os di-
vergentes, os diferentes, como é comum ocorrer, inclusive no meio acadê-
mico. Realizou mediações de confrontos e conflitos, inclusive entre os incon-
ciliáveis, para ser possível o fazer acadêmico, dentro de padrões mínimos
indispensáveis de convivência humana. Era o conselheiro nos momentos
difíceis, o amigo intimo nos momentos complexos. O equivalente ao papel do
Pajé, entre as tribos indígenas, conforme reconheciam alguns estudantes.

Reconhecia o mais íntimo e a essência do trabalho acadêmico. Perce-
bia e alimentava, estimulava, com atos, palavras e ações, os emergentes,
os que, por pensarem diferente, muitas vezes são condenados à “sombra”,
à “periferia”. Foi incansável em nos estimular a enfrentar os desafios de fazer
ciência em meio às mais perversas condições para tal. Confiou em nossa
proposta de materializar outras possibilidades de organização do processo
de trabalho pedagógico, mais autodeterminado, solidário, responsável, aber-
to e cooperativo. Construía conosco uma teoria pedagógica que cabe a nós
todos sistematizar, aprofundar e socializar.

Seu vasto conhecimento abria inúmeras opções de debates e refle-
xões. Conhecedor de Marx, nos lançava desafios – o da radicalidade e
rigorosidade. A radicalidade do método, ciente e consciente do significado
disso na obra de Marx – a radicalidade é o “ser humano” –, e a exigência da
rigorosidade e coerência do método para apreender a realidade, sem o que
não existem possibilidades históricas de transformações sociais.

Acompanhou jovens mestrandos e doutorandos da LEPEL – LINHA DE
ESTUDO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA & ESPORTE E LAZER, te-
cendo criticas procedentes aos seus trabalhos, mas de uma maneira esti-
mulante e não pedante como a maioria dos acadêmicos hoje faz, nessa falsa
“sociedade do conhecimento”.

Dialogamos com FELIPPE SERPA intensamente, nos últimos três anos.
Temos um acervo de fitas, textos e depoimentos que serão socializados,
assim que sistematizados, porque servem de apoio para inúmeros
enfrentamentos. São momentos de palestras, intervenções em aulas, em
bancas de qualificação de mestrandos e doutorandos, em eventos técnico-
científicos, em colóquios de pesquisadores. Acervo que nos permite reco-
nhecer o homem de notório saber, o homem que contribuía para a constru-
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ção da teoria pedagógica, reconhecer o homem que dedicou sua vida a
uma nobre causa, a defesa da educação pública, a defesa da universidade
pública. Nosso próximo livro sobre “Prática Pedagógica e Produção do Co-
nhecimento” será em sua homenagem. Será aberto com um texto em que
dialogamos com as posições teóricas de FELIPPE SERPA. A discussão so-
bre o desafio colocado à humanidade de superar a dicotomia entre corpo e
alma, corpo e mente, estará lá colocada. Somos testemunhas da história da
nobre causa e do notório saber do professor FELIPPE SERPA.

Sua disposição em enfrentar a luta sindical, inserindo-se em uma cha-
pa, disputando eleições na APUB, fortalecendo uma corrente sindical classista
e combativa, é um exemplo para todos os intelectuais, principalmente os em
retirada, cooptados pelo “canto da sereia” do liberalismo, do mercado, do
atrativo de governar, pela “neutralidade da ciência”, intelectuais que já per-
deram o rumo e não conseguem se situar frente à profunda crise do modelo
capitalista.

Assim como ao se perder um grão de areia se perde o continente, da
mesma forma, ao perdermos FELIPPE SERPA, perde a humanidade. Perde a
Bahia, estado subjugado, nos últimos anos, à perversa, destruidora e não
menos violenta e ignorante política carlista, que precisa ser enfrentada e extir-
pada, vez que aprofunda a injustiça social, com suas posições liberais, injusti-
ças contra as quais FELIPPE SERPA se insurgia em seu fazer acadêmico.

O Professor FELIPPE SERPA nos deixou um legado, uma herança, nos
desafiou... Sejamos dignos de receber tal herança, saibamos dar conseqü-
ência prática às suas melhores idéias, como, por exemplo, a idéia de uma
nova relação universidade-sociedade, através de uma universidade neces-
sária, conforme elaboração amadurecida na experiência, principalmente com
Paulo Lima. O UFBA em Campo e as ACC – Atividades Curriculares em
Comunidade – significavam, para ele, indicadores dessa nova
“comuniversidade”, dessa universidade estratégica, defendo eu, para os tra-
balhadores enfrentarem os desafios da luta de classes e a crise do capital. A
idéia da disciplina aberta à experiência dos estudantes e dos movimentos
sociais, estimulando o debate e a criatividade, foi sua última vivência, vivência
que merece uma teoria que a explique, vez que traz em si o germe do novo,
no seio do velho. Sejamos capazes de aceitar os desafios e continuar cons-
truindo a teoria pedagógica critica que Felippe nos indicava.

Para nós, a tarefa continuará árdua, complexa, difícil. Sem Felippe Serpa,
será muito pior. Sinto-me, hoje, como quem, mais uma vez, perdeu. Como
alguém que perdeu novamente Anísio Teixeira e Paulo Freire.

FELLIPE SERPA é um clássico, porque era óbvio, fazia o óbvio, que
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transcende seu tempo e enraíza-se no passado e projeta o futuro. O óbvio
que, muitas e muitas vezes, é negado na universidade e que aos arautos do
liberalismo tanto incomoda.

Escolhi a Canção do Óbvio de Paulo Freire para encerrar este testemu-
nho involuntário sobre um clássico, de notório saber, de causa nobre, um
lutador, um homem que, para nós, é imprescindível – LUIZ FELIPPE PERRET
SERPA.
     

CANÇÃO DO ÓBVIO
Paulo Freire

Escolhi a sombra de uma árvore para meditar
no muito que poderia fazer enquanto te esperava

quem espera na pura esperança
vive um tempo de espera qualquer

Por isto, enquanto te espero,
Trabalharei nos campos e dialogarei com homens, mulheres e crianças

Minhas mãos ficarão calosas
Meus pés aprenderão os mistérios dos caminhos

Meu corpo será queimado pelo sol
Meus olhos verão o que nunca tinham visto

Meus ouvidos escutarão ruídos antes desapercebidos
Na difusa sonoridade de cada dia.

Desconfiarei daqueles que venham me dizer
À sombra daquela árvore, prevenidos,

Que é perigoso esperar da forma que espero
Que é perigoso caminhar

Que é perigoso falar...
Porque eles rechaçam a alegria de tua chegada.

Desconfiarei também daqueles que venham me dizer
À sombra desta árvore, que tu já chegastes

Porque estes que te anunciam ingenuamente
Antes te denunciavam.

Esperarei por ti como o jardineiro
Que prepara o jardim para a rosa

Que se abrirá na primavera.

In: GADOTTI, M. PAULO FREIRE: Uma
Biobibliografia. São Paulo: Cortez. Instituto
Paulo Freire; UNESCO, 1996.

11.2003
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OITAVO ECO

 A amizade do amigo Felippe Serpa:
Dádiva do amar

Dante Augusto Galeffi16

A amizade não é uma dessas palavras que se possa dizer o que
seja. O dizer da amizade é ser-amigo. A amizade é sempre amante, já disse,
entre outros, Hugo Kutscherauer.

O ser amante da amizade é sempre um deixar-ser o outro em sua
possibilidade instante. Não se é amigo por interesse, pois a amizade está
além do querer: é um realizar-se duradouro e firme, maleável e incisivo,
simultaneamente. A amizade não é um meio-termo qualquer de uma insigni-
ficância infinitesimal egóica. Ser amigo é, antes de tudo, amar-se a si mes-
mo. Amar-se a si mesmo, por seu turno, é ser o outro de si na plenitude
inominável do encontro com a diferença. O amigo nunca é simplesmente
amigo. O amigo só é amigo no silêncio da fala. Não se diz para o amigo que
se é amigo. Quem é amigo não confirma a amizade na publicidade do gesto.
O amor do amigo é amante em si mesmo: ele não se agrega à gangue do
falatório dos que temem morrer. O amigo não mede sua amizade no livre
comércio das emoções. A amizade não é uma medida que se possa ofere-
cer em praça pública para o consolo e adestramento dos corpos inertes. 
Amizade é um substantivo derivado do verbo amar. O verbo da amizade é o
amar.  E porque são infinitas as formas do amar, quando se fala do amar é
sempre preciso dizer do amar em si mesmo. Quando se fala da amizade é
sempre preciso ser amante em si mesmo. É nesta implicação que aqui aco-
lho a amizade do amigo Felippe Serpa como uma dádiva do amar.

No dia 15 de novembro de 2003, Felippe Serpa realizou a morte. A
morte é, para a quase absoluta maioria dos humanos, o maior enigma exis-
tente.  Todos tremem diante da morte, sobretudo quando próxima. Felippe,
entretanto, fazia parte dos poucos (em quantidade) seres humanos que com-
preendiam a morte como correlato indissociável da vida. Morte e vida eram,
para Serpa, a mesma coisa. Nos últimos tempos ele vinha falando da morte
nos termos de uma diferença radical surpreendente, como se já partilhasse
da ordem implícita  do Sóphon que a tudo une na mesma e irrepetível dife-
rença. Felippe escreveu um poema falando dessa diferença originante de
Vida e Morte (ver texto na primeira parte do livro).
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O amigo Felippe se foi para além da vida e da morte. O seu legado é
incomensurável.  Não se pode medir a grandeza de sua obra. Amante da
amizade, Serpa foi reconhecido pelos que o amam como Pajé. Sim, Felippe
Serpa foi um grande Pajé, para dizer pouco. Sua presença, hoje, persiste em
nossa constelação vivente como estrela de luminosidade sapiencial. Ao seu
modo, Felippe viveu a vida dos sábios. Isto ficou mais evidente depois de sua
saída do reitorado, quando pôde experienciar uma radicalização de seu
anarquismo epistemológico em seu modo de ser cada vez mais criança-
criadora infinita e jogojogante-vidavivente-instituinte em tudo o que fazia. O
amigo Felippe, para mim, deixou o maior presente: sua amizade infinita-
jogojogante-instituinte-vidavivente. Felippe, agora, não está mais nem vivo e
nem morto:  tornou-se presença-presente em tudo o que é. A saudade,
entretanto, é grande, pois quem haverá de comer do pão e beber do vinho
postos sobre a mesa para nutrir os diálogos intermináveis? Do seu legado
maior fica a amizade que nos reuniu em torno do pensar com-sentido, para
além da vida e da morte. Felippe Serpa continuará sendo uma dádiva do
amar. E porque amante, e porque amigo, para ele “além da vida e além da
morte não é vida nem morte”. Felippe Serpa: o amigo-amante da tensão
vida-morte. Assim, mesmo morto ele continua vivo em nós e entre nós. Um
abraço inabraçável, amigo: comer o pão, beber o vinho em sua memória,
sempre que houver diálogo inquebrantável.

11.2003
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Notas

1 Nota da edição: O diálogo com um interlocutor virtual constitui uma forma peculiar de
composição presente em muitos textos do autor.
2
 Nota da edição: foram transcritas as intervenções registradas, após cada texto, na página:

www.faced.ufba.br/rascunho_digital/

3 Trabalho realizado com os alunos de Licenciatura em Física Daniel Elias de Jesus Pereira,
Rosana Pereira da Silva, Mateus Goes Castro Meira e a professora do Instituto de Física
Maria Cristina Mesquita Martins

4 Nota da edição: todas as referências bibliográficas foram mantidas como originalmente
formuladas pelo autor, diante da dificuldade de acesso aos originais referidos.

5 Aluno do Doutorado em Educação da FACED/UFBA.

6 Nota da edição: Usou-se o negrito nos trechos originalmente em vermelho.

7 Palestra realizada no Encontro de Avaliação e Planejamento Pedagógico, em 13 de junho
de 2002.

8 Este texto foi construído por Mary Arapiraca e Jacy Soares, a partir da transcrição de
entrevistas realizadas com Felippe Serpa por Liane Castro de Araújo, Lícia Freire Beltrão e
Telma Brito Rocha e seria encaminhado como Memorial, para a obtenção do título de
Notório Saber.

9 Nota da edição: o livro “UFBA em Campo II” foi publicado em 2001, pela Pró-Reitoria de
Extensão da UFBA.

10 Professora Emérita da Universidade Federal da Bahia por indicação da Faculdade de
Educação

11 Professor Adjunto do Instituto de Música da UFBA, compositor.

12 Professora Adjunta aposentada da UFBA/FACED e Professora Visitante da Universidade
Federal de Sergipe – UFS.

13 Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino, História e Filosofia das
Ciências UFBA/UEFES, Professor da FACED/UFBA.

14 Diretor da Faculdade de Educação da UFBA.

15 Sou professora Doutora Titular da UFBa, e só ingressei nesta universidade graças a luta
que Felippe Serpa, com sua equipe, empreendeu, quando reitor da UFBa, para abrir vagas
para concurso público para  doutores titulares. Felippe nunca vez questão de receber títulos
e honrarias, mas tinha clareza de que a carreira docente, a titulação e a qualificação
profissional são imprescindíveis para valorizar a docência no magistério superior. O presente
texto é uma primeira versão de um testemunho que ainda será revisado e aprimorado.

16 Professor da Faculdade de Educação da UFBA.
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Universitas magistrorum et scholarium

Um grande pátio, público, onde todos, mestres e discípulos, 
sem precedência, hierarquia ou autoridade pré-estabelecida, 
livremente se expressassem e se coadjuvassem no mister de 
aprender e criar. Era mais ou menos essa a idéia de Felippe de 
uma universidade. Provocador, costumava citar como a 
feição/definição de universidade de sua preferência aquela 
vigente na origem da sua formação, na Idade Média: uma 
corporação de mestres e estudantes universitas magistrorum et 
scholarium; uma corporação de estudiosos, indispensavelmente 
presidida pelos princípios de democracia e de autonomia, que 
abrigasse a polissemia dos saberes e do conhecimento.

Foi essa universidade que Felippe discursou e, coerentemente, 
nos propiciou numa prática de constantes aulas magnas em 
todos os espaços e tempos universitários por onde transitou na 
UFBA e em outras instituições pelo Brasil. 

O Universitas, primeiro dos rascunhos digitais que divulgou na 
página da FACED e agora integra este livro, é mais uma de suas 
geniais idéias/projetos de aula que ele lega à UFBA e no qual, 
mais uma vez, revela e reafirma a sua noção de universidade. 
Não é por acaso a escolha do nome. Não é por acaso que ele 
idealiza este programa em (con)seqüência da ACC, que, por sua 
vez, adveio do UFBA em Campo. Não é por acaso que ele assim 
o propõe: “Para mergulhar nas raízes da gênese da 
Universidade, a UFBA pode criar um Programa...” E menos por 
acaso é ainda que ele o concebe como uma oficina de projetos 
e estudos estudantis, coordenados pelos estudantes, que 
convidariam um professor como interlocutor.

Nice Americano da Costa 
é Professora e Diretora do Instituto de Física da UFBA

O pensamento de Felippe Serpa:

"Assim, se verdadeiro, o conhecimento não se 
apoiaria nem no sujeito e nem no objeto, mas na 
práxis, na atividade humana. Se homem e natureza 
formam uma unidade, a percepção envolveria uma 
atividade cíclica dos sentidos e da mente, em face 
da disposição total da mente e do corpo que se 
relacionariam de forma significativa com o todo 
sociohistórico. A vivência seria o mecanismo que 
desenvolveria essa percepção e envolveria o 
sentir."

"Se, no universo da identidade, temos coisas, no 
universo da diferença, temos possibilidades, que 
se precipitarão em acontecimentos. No primeiro 
caso, o real é composto pelas coisas, enquanto, 
no segundo caso, as possibilidades constituem 
um universo virtual, onde a precipitação ocorre 
com os acontecimentos, os quais geram o real. 
Neste caso, o real está envolvido pela intensidade, 
pela singularidade e pelo sentido, diferentemente 
do primeiro caso, em que o real está embebido na 
representação, no conceito e na contradição." 

“É exatamente essa tendência de nós colocarmos 
o caos ou a ordem. Para se compreender o 
processo todo, precisamos trabalhar com o caos e 
a ordem, e não o caos ou a ordem. O ‘ou’ é uma 
postura não dialética; na verdade, é caos e 
ordem."
  
"O processo educativo, na modernidade, 
concretizou-se através da escola única, com o 
objetivo de formar cada homem e mulher no 
âmbito da cultura nacional, entendendo-se esta 
como a cultura do Rei. Assim, a educação na 
modernidade apresenta uma singularidade que a 
distingue da educação praticada em todas as 
outras sociedades humanas, formadas 
historicamente. Estas sempre tiveram a cultura do 
grupo humano como substrato do seu processo 
educativo, ao contrário da escola única, que, em 
nome da cultura nacional, excluiu do processo 
educativo a multiplicidade de culturas formadoras 
da diversidade de grupos humanos. Com isso, 
excluiu lugares e regiões em favor do 
fortalecimento do território nacional; entendendo-
se lugar como um espaço que tem uma história, 
uma identidade e uma rede relacional, a escola 
única des-construiu esses lugares em favor da 
construção de um novo lugar, o território nacional, 
com uma nova identidade, uma nova história e 
uma nova rede de relações. É possível pensar 
construir uma nação com essa escola?"

"Combater a violência significa: considerar o local, 
o regional e suas múltiplas temporalidades; levar 
em conta a diversidade de grupos humanos e a 
pluralidade de suas culturas; pensar e agir na 
diferença, vivenciando os contextos e convivendo 
com o diferente na diferença; desconstruir a lógica 
da acumulação do capital, a exploração da mais-
valia, seja obreira ou intelectual; planetarizar o 
território como uma rede complexa de lugares, 
culturas e grupos humanos; exigir uma nova 
educação, onde as novas gerações aprendam a 
vivenciar diferentes contextos e a conviver com 
múltiplas subjetividades. Em síntese, nos 
parâmetros da modernidade e nos dias atuais, a 
violência é um traço intrínseco. Para uma dinâmica 
social centrada na paz, precisamos inventar uma 
outra sociedade."

"Apesar de estarmos centrados no conhecimento 
(a sociedade do conhecimento), a questão 
fundamental é aprender a vivenciar múltiplos 
contextos e linguagens e a conviver com múltiplas 
subjetividades humanas, sem pretender reduzir a 
multiplicidade ao eu, ao hegemônico, e sim, 
construir no diálogo novos territórios a partir dos 
entre-lugares, dos inter-contextos e dos inter-
textos, enriquecendo a configuração de 
singularidades... Assim, a questão é de novas 
ontologias.”

“Todo ser, originária e virtualmente, é igual a cada 
outro no âmbito do universo infinito das 
diferenças, e cada um ser ou grupo de seres é 
diferente, em face de seus acontecimentos, seu 
próprio contexto e sua própria linguagem."

"Minha consideração pelas amplas possibilidades 
que os estudantes possuem de revolucionar o 
instituído na UFBA faz com que eu declare o meu 
afeto especial por todas as atividades que exerci 
junto a eles, quer como reitor, quer como 
professor, coordenador de projetos ou 
desorientador. Se me fosse dada a oportunidade 
de desenhar o meu retrato em três por quatro, ele 
teria a cara do coletivo dos estudantes da 
Universidade Federal da Bahia."

 


