
  

 



 

                           

                

 

 

"Visando contribuir no debate de tão importante temática, este livro oferece 
análises de diferentes aspectos relacionados com a compreensão da 
ressignificação das práticas de diferentes áreas das ciências humanas. 
Apresenta uma abordagem interdisciplinar, a partir da construção de 
evidências e dados que aumentem a compreensão do valor e da importância 
das humanidades na sociedade. O objetivo maior é ampliar o discurso 
público e avançar no desenvolvimento das políticas e das práticas de ensino, 
de maneira que maximize o uso e o aproveitamento das humanidades na 
sociedade." 

 (Clóvis Ecco) 
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As humanidades referem-se ao conhecimento da história, antropologia, 

comunicação e linguística que se relaciona com os seres humanos. O ensino das 

Humanidades abarca as disciplinas de incluem línguas antigas e modernas, 

literatura, filosofia, religião e artes visuais e performativas, como a música e o teatro. 

Embora de fundamental importância para a compreensão dos seres humanos e suas 

relações entre si e com o meio. As humanidades não ocupam hoje um lugar de 

destaque nas discussões no âmbito das políticas públicas para o ensino e a 

pesquisa, nas prioridades das fundações de fomento para a ciência e a tecnologia, e 

em outras iniciativas para o desenvolvimento dos ambientes de pesquisa nas 

universidades brasileiras. Tanto no ensino básico, como no médio e superior, as 

disciplinas das humanidades e das ciências sociais têm sofrido cortes, tendo como 

resultado o empobrecimento de investigações pormenorizadas de aspectos 

importantes dessa área de conhecimento. 

 Se as humanidades já vinham sofrendo com o lugar a elas destinado no 

âmbito das políticas públicas direcionadas à educação, a situação se agrava com a 

crise econômica e social colocada à tona pelo contexto de pandemia da COVID-19. 

Mas, como bem destacam autores como Sánchez e Amor, 1  Moreno, 2  Wainrib & 

Bloch, 3  Liria e Veja, 4  nas crises, as pessoas ou grupos não apresentam muitas 

novidades, em termos de diversidade nos comportamentos e práticas sociais. O que 

normalmente ocorre é uma intensificação de tais comportamentos. A partir dessa 

consideração, partimos do pressuposto que, no âmbito da educação, possivelmente 

como ocorreu em outros aspectos da vida, não houve alterações significativas nem 

na modalidade e nem nos conteúdos educacionais. A modalidade de ensino remoto, 

                                                     
1 SÁNCHEZ, J. I. R.; AMOR, J. L. M., Intervención Psicológica en las Catástrofes, p. 36. 
2  MORENO, R. R.; PEÑACOBA, C. P.; GONZÁLEZ-GUTIÉRREZ, J. L.; ARDOY, J. C., Intervención 
Psicológica en Situaciones de crisis y emergências, p. 19. 
3 WAINRIB, B. R.; BLOCH, E. L., Intervención en Crisis y Respuesta al Trauma, p. 17.  
4 LIRIA, A. F.; VEJA, B. R., Intervención en Crisis, p. 12. 

https://doi.org/10.36592/9786581110505-00
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que já estava se instalando no país, somente se intensificou. Também o lugar 

destinado às humanidades não sofreu alterações substanciais por causa e em 

tempos de ensino remoto e de pandemia. O que já estava delineado deixou ver com 

mais clareza seus contornos. 

A epidemia da COVID 19 atingiu a todos e desencadeou uma série de 

mudanças na sociedade atual, mas, sobretudo, no mundo do trabalho e nas inter-

relações entre pessoas, com o distanciamento forçada e necessário, assim o ensino 

foi distanciado da sala de aula e da convivência coletiva. Com isso, as instituições 

de ensino foram esvaziadas e fechadas, e uma das alternativas para solucionar a 

interrupção das atividades presenciais, seja na Educação Básica ou no Ensino 

Superior, foi o que vem sendo denominado de ensino remoto.  

Nesse contexto, os desafios que as humanidades têm enfrentado nos últimos 

anos, especialmente a transformação digital e as mudanças na compreensão teórica 

da natureza das fontes históricas e dos usos de documentos digitais na produção do 

conhecimento foram intensificadas, tornando-se, em muitos casos, a única 

modalidade de ensino.  

No entanto, contextos de crise também possibilitam o aparecimento ou a 

implementação de iniciativas interessantes. No caso da educação, as inter-relações 

entre a crise vivenciada pelo contexto de pandemia, a tendência já evidenciada e 

intensificada para o uso de ensino remoto, agregando-se à crise das humanidades 

tem provocado e incentivado novos experimentos metodológicos, de maneira inter e 

transdisciplinar, entre os campos das humanidades e das outras ciências 

tecnológicas. 

Segundo Charles Hodges, da Georgia Southern University (Estados Unidos), “o 

ensino remoto de emergência é uma mudança temporária da entrega de instruções 

para um modo de entrega alternativo devido a circunstâncias de crise”. No entanto, 

destaca o autor, que “o ensino remoto de emergência não pode ser confundido com 

Educação a Distância (EaD), que resulta de um design e planejamento instrucionais 

cuidadosos, usando um modelo sistemático de design e desenvolvimento” 5. 

                                                     
5 Observatório de Educação. O ensino remoto e as lições à vista. Disponível no site  
 https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/em-debate/conteudo-
multimidia/detalhe/o-ensino-remoto-e-as-licoes-18130268121&utm_term=&gcl_BwE visitado em: 
20/12/2121. 
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No Brasil, o Conselho Nacional de Educação publicou o Parecer CNE 05/2020, 

que contempla a realização de atividades não presenciais como possibilidade de 

apoiar o cumprimento da carga horária mínima anual das diferentes séries escolares. 

Segundo o referido Parecer: 

 

a realização das atividades pedagógicas não presenciais não se caracteriza pela 

mera substituição das aulas presenciais, e sim pelo uso de práticas pedagógicas 

mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação que 

possibilitem o desenvolvimento de objetivos de aprendizagem e habilidades 

previstas na BNCC [Base Nacional Comum Curricular], currículos e propostas 

pedagógicas passíveis de serem alcançados através destas práticas6. 

 

O Parecer CNE 05/2020 estabelece que as atividades pedagógicas não 

presenciais podem acontecer por meios digitais (videoaulas, conteúdos organizados 

em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais, e-mail, blogs etc.); 

via programas de TV ou rádio; pela distribuição de material didático físico aos alunos 

para o momento de isolamento; e pela orientação de leituras, projetos, pesquisas, 

exercícios e outras atividades. 

Visando contribuir com a discussão conceitual e com a criação e melhorias 

das tecnologias destinadas à educação, o Centro de Inovação para a Educação 

Brasileira (CIEB) formulou uma série de estratégias para facilitar a aprendizagem 

remota e a apresentou como uma ferramenta que auxilia gestores públicos a 

selecionar formatos de aulas remotas, levando em consideração a realidade local, a 

infraestrutura, a conectividade, os conhecimentos técnicos dos atores e a 

mobilização da comunidade escolar7. Segundo a educadora Lúcia Dellagnelo, que 

dirige o CIEB:  

 

                                                     
6 Ministério da Educação - Conselho Nacional de Educação.  Reorganização do Calendário Escolar e 
da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária 
mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19. Disponível no site 
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Parecer-cne-cp-005-2020-04-28.pdf visitado em 
20/12/2021. 
7  Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB). Estratégias de Aprendizagem Remota. 
Disponível no site https://aprendizagem-remota.cieb.net.br/ visitado em 20/12/2021. 
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Todas as redes estão se dando conta de que a gente colocava todas as fichas 

numa modalidade só e, daqui para frente, com todas as incertezas do futuro, a 

escola vai ter que aprender a ter estratégias múltiplas, estratégias híbridas que 

usem a tecnologia, mas que também façam melhor uso do tempo presencial que 

as crianças passam na escola8. 

   

Para Lúcia, talvez a tecnologia e a conectividade sejam a oportunidade de 

fazer uma transformação na educação brasileira, tornando-a mais democrática e 

equitativa. 

Considerando o alerta feito por Martha Nussbaum 9  sobre o perigo de se 

direcionar desde cedo a educação exclusivamente para as áreas produtivas, 

excluindo as áreas críticas e reflexivas, como as humanidades, e relacionando esse 

alerta ao contexto de ensino à distância, este livro se propõe apresentar discussões 

pertinentes ao tema. 

Nussbaum destaca que a ausência cada vez maior das ciências humanas nos 

currículos pode levar à perda de uma "alma" que nos torna humanos, tendo como 

consequências a busca cada vez mais do lucro, o esquecimento de habilidades que 

são fundamentais para a garantia da democracia. Segundo ela,  

 

se esta tendência continuar, nações do mundo inteiro logo estarão produzindo 

gerações de máquinas utilitárias, ao invés de cidadãos completos capazes de 

pensar autonomamente, ter uma postura crítica a respeito dos valores 

tradicionais, e entender o significado dos sofrimentos e conquistas do outro10. 

 

                                                     
8 Observatório de Educação. O ensino remoto e as lições à vista. Disponível no site 
https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/em-debate/conteudo-
multimidia/detalhe/o-ensino-remoto-e-as-licoes-a-
vista?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=11358363299&utm_content=1181302
68121&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMIzvmRlrDy9AIVFICRCh0ihg80EAAYASAAEgKLMfD_BwE 
visitado em 20/12/2021. 
9 NUSSBAUM, M. Contribuição e desafio das Ciências Humanas para o Brasil atual. Disponível no site 
 https://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/contribuicao-e-desafio-das-ciencias-
humanas-para-o-brasil-atual visitado em 20/12/2021. 
10 NUSSBAUM, M. Contribuição e desafio das Ciências Humanas para o Brasil atual. Disponível no site 
 https://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/contribuicao-e-desafio-das-ciencias-
humanas-para-o-brasil-atual visitado em 20/12/2021. 
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Visando contribuir no debate de tão importante temática, este livro oferece 

análises de diferentes aspectos relacionados com a compreensão da ressignificação 

das práticas de diferentes áreas das ciências humanas. Apresenta uma abordagem 

interdisciplinar, a partir da construção de evidências e dados que aumentem a 

compreensão do valor e da importância das humanidades na sociedade. O objetivo 

maior é ampliar o discurso público e avançar no desenvolvimento das políticas e das 

práticas de ensino, de maneira que maximize o uso e o aproveitamento das 

humanidades na sociedade. 

A primeira contribuição que compõe o presente livro, intitulada “Velhos e 

novos dilemas da educação superior brasileira em tempos de COVID-19” escrita por 

Janaína Lopes do N. Duarte, tem como objetivo problematizar a política de educação 

superior no Brasil, considerando velhos e novos dilemas resultantes de traços 

estruturantes e dinâmicos do padrão dependente educacional em articulação com o 

contexto de pandemia da COVID-19. A autora analisa a atualidade da educação sob 

o contexto adverso da pandemia da Covid-19, destacando aspectos dos processos 

sociais atuais em articulação com velhos e novos dilemas para a educação superior 

nesse contexto. 

Elton Rogério Corbanezi, no artigo “o sociólogo na universidade: uma reflexão 

sobre o aspecto político da atividade docente”, visa apresentar uma problematização 

sobre a conotação política da docência, em particular do sociólogo, no ensino 

superior. Procuramos evidenciar, inicialmente, como a universidade constitui um 

lugar privilegiado do destino profissional de sociólogos. Em seguida, examina como 

pode ser sua atuação docente atual, considerando o problema weberiano da 

neutralidade axiológica, incorporado pelo movimento “Escola sem Partido”. Procura 

mostrar como a acusação unilateral de tomada de posição político-partidária e 

“ideológica” tende a obstar e a macular a docência atualmente, em especial a de uma 

disciplina científica voltada ao estudo dos múltiplos aspectos da realidade social e 

política. 

Sobre a “colonialidade e saber: um olhar comparativo entre Guimarães Rosa e 

Pepetela”, Alécio Donizete e Andreia Marcia Zattoni abordam a relação entre o 

conhecimento formal e as experiências cotidianas. Partem da comparação entres 

duas obras literárias: ‘As aventuras de Ngunga’, de Pepetela, e ‘Grande Sertão: 
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veredas’, de Guimarães Rosa. Segundo os autores, a noção de formação humana 

perpassa os dois livros nas figuras de seus protagonistas: Ngunga e Riobaldo. Em 

ambas a Educação formal ganha importância. Todavia, na perspectiva da 

colonialidade, o mais decisivo é o saber “revolucionário”. Só ele pode ir além da 

crítica aos modelos opressores e engendrar as transformações esperadas.  

O Professor, Adriano Bueno Kurle, investiga sobre a “consciência infeliz em 

Hegel e o Brasil contemporâneo”. Este artigo visa relacionar uma interpretação 

psicossocial da consciência infeliz, em Hegel, com alguns elementos do 

neopentecostalismo brasileiro contemporâneo, buscando compreender 

parcialmente a formação subjetiva de um grupo sociocultural cada vez mais 

relevante na formação psicossocial do Brasil.  

 Os pesquisadores, Aloir Pacini e Gabriel Araújo Pacheco, apresentam o 

resultado da investigação sobre “os professores e estudantes na UFMT no contexto 

da pandemia: análise etnográfica de um processo de ensino-aprendizagem”. 

Descreve-se na investigação o resultado de algumas dificuldades no ensino-

aprendizado na Graduação e no Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

Social da Universidade Federal de Mato Grosso, durante a pandemia que iniciou em 

março de 2020.  O artigo levanta informações de estudantes e professores sobre 

suas impressões e o momento vivido com o cancelamento de aulas ou no Ensino 

Remoto Emergencial, para compreender e prever o novo cenário de ensino-

aprendizagem no modelo híbrido, onde parte dos estudantes participa em sala de 

aula e parte acompanha as aulas de casa. Os desafios vividos pela educação 

universitária nesse contexto são compreendidos através de diálogos e relatos, dados 

eminentemente qualitativos. 

Os “orçamentos das universidades brasileiras” são documentos analisados 

por Marilza de Fatima Souza e Marluce Souza e Silva. As autoras apresentam alguns 

elementos que constituem os orçamentos das Instituições Federais de Ensino (IFES), 

com destaque para a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) no período de 

2003 a 2017. Iniciam sua investigação com uma reflexão sobre a concepção de fundo 

público como instrumento de efetivação das políticas sociais, especialmente, da 

educação. Destacam que apesar do papel fundamental que as universidades 

públicas  federais   exercem e  representam  para  o  país,  o   financiamento   dessas 
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instituições está sendo ameaçado por decretos e ajustes fiscais suicidas. 

O tema do “suicídio sob a ótica institucional do catolicismo e protestantismo” 

é apresentado por Geruza Silva de Oliveira Vieira, Gilmara Fernanda Aminadabia da 

Silva e Isadora Antunes de Aquino. O artigo apresenta concepções gerais e 

institucionais sobre o suicídio na perspectiva sociológica, a partir das religiões 

cristãs sob orientação Católica e Protestante. 

Sobre a “paranormalidade na filosofia africana: um caso de pensamento 

fronteiriço”, Fábio Lázaro Oliveira Queiroz apresenta o debate realizado pela filosofia 

africana acerca de crenças paranormais nas sociedades africanas contemporâneas 

e tradicionais, sob a perspectiva do conceito de pensamento fronteiriço de Walter 

Mignolo.  

A “arte para pensar o fim do mundo: considerações sobre arte e catástrofe no 

Japão pós-2011” é analisada por Ryanddre Sampaio de Souza. A autora analisa o 

nexo da arte contemporânea japonesa em relação aos novos modos de viver criados 

em meio às ruínas da modernidade, características da época que chamamos de 

Antropoceno. Evidencia-se a relevância dos estudos japoneses, da arte e da estética 

para as ciências sociais, em particular para a antropologia, buscando uma 

compreensão mais ampla dos problemas impostos por uma vida estabelecida em 

torno do risco, tendo por base o desastre iniciado pelo Grande Terremoto do Leste 

japonês, ocorrido em março de 2011 nas imediações da prefeitura de Fukushima, 

Japão. Entendendo a arte através de sua agência, intenção, causalidade, resultado e 

transformação, seguindo o pensamento de Alfred Gell (2018), o artigo aponta a 

complexidade da rede agentiva do nexo de arte japonesa pós-2011, a 

heterogeneidade e as particularidades das obras criadas em resposta ao desastre, 

demonstrando que arte produzida em relação à catástrofe nos ajuda a pensar em 

novos modos de produção de conhecimento atrelados aos agenciamentos dos 

novos mundos que se formam em meio à crise, como ferramentas de reflexão de 

outras ideias para adiar o fim do novo mundo que será criado daqui para frente. 

O tema da “educação em Montaigne: formação e abertura para a variedade de 

cosmovisões” é analisado por José Antônio dos Reis e Maria Cristina Theobaldo. O 

artigo apresenta uma análise dos capítulos pedagógicos dos Ensaios “Do 

pedantismo” e “Da educação das crianças”, nos quais Montaigne propõe uma “nova 
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maneira” de ensinar articulada ao ceticismo e à diversidade dos costumes. Os 

autores destacam que esses dois aspectos, ceticismo e diversidade, respaldam uma 

abertura de mundo inédita, ancorada na tríade experimentar-julgar-agir, objetivo 

maior da proposta educacional montaigniana. 

A “sociologia da imagem: instrumento, linguagem e hermenêutica-

fenomenológica - sobre o des-cobrimento do Ser”, de Luana Goulart de Castro Alves, 

apresenta uma análise do pensamento de Cusicanqui. A autora investiga as relações 

entre duas vertentes de pensamento que se entrelaçam e se desenlaçam: por um 

lado, retalhos de uma tradição hermenêutica fenomenológica, formada 

principalmente por um pensamento europeu, erudito e masculino; por outro, fios de 

uma pensadora socióloga e ativista boliviana. Segundo a autora, este trabalho se 

deixa descrever como uma investigação acerca da colonialidade implícita na 

tecelagem de pensamentos filosóficos latino-americanos. 

Luiz Paulo Da Cas Cichoski, em “uma introdução à ontologia social por meio 

de falácias: o caso da responsabilidade moral coletiva”, apresenta o resultado de 

suas reflexões sobre atribuição de responsabilidade moral a entidades coletivas. O 

desenvolvimento de sua análise se dá em torno de duas estruturas argumentativas 

falaciosas: a falácia da composição e a falácia da divisão. O objetivo do autor é 

ilustrar que a estrutura ontológica da dimensão social da realidade não é simples, 

nem evidente. 

“Uma introdução didática à questão da referência linguística na tradição da 

filosofia contemporânea dita “analítica”, escrito por Tiago Rezende de Castro Alves, 

aborda concepções fundamentais pertinentes ao tema nos pensamentos de: Gottlob 

Frege, Bertrand Russel e Saul Kripke. Ao final é ainda brevemente comentada uma 

controvérsia de prioridade entre Ruth Barcan Marcus e Kripke a respeito da noção de 

designador rígido. 

No artigo intitulado “sobre uma matematização “metafísica” da natureza”, 

Walter Gomide destaca que o espaço físico, onde ocorre a interação causal entre os 

fenômenos, é entendido, na física moderna, como um todo infinito, homogêneo e 

contínuo, que admite os números reais como seu fundamento matemático. A tese do 

autor é que tal compreensão do espaço físico pode ser rastreada até Galileu e que, 

com tal visão da Natureza ou do espaço físico, relações causais significativas para 
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a Ciência se restringem àquelas que podem, em última análise, ser transformadas 

em medidas que nada mais são do que números reais interpretados fisicamente. No 

entanto, esse espaço físico poderia ser concebido a partir de uma analogia com a 

noção de espaço sagrado em que, pelo menos na tradição judaica e mesmo cristã, 

estão presentes regiões isoladas do continuum dos fenômenos físicos por meio das 

quais a presença de Deus se torna possível, simbolicamente, na qualidade do Criador 

sempre atento à sua Criação; e a partir dessas regiões indicativas do olhar constante 

de Deus para o mundo, seria possível conceber ações causais no mundo físico que 

não seriam necessariamente traduzidas como números reais ou medidas. A 

proposta do autor é que os números transreais, criados pelo cientista da computação 

inglês James Anderson, possam servir adequadamente como uma tradução 

matemática desse possível espaço físico repleto de regiões pelas quais a 

“causalidade metafísica” é restaurada no mundo físico. 

Neuza Cristina Gomes da Costa e Juliana Abonizio escrevem sobre “pan-

epidemias entrecruzadas: obesidade e Covid-19”. No artigo, as autoras afirmam que 

a obesidade foi considerada fator de risco em caso de contaminação por 

coronavirus. A partir dessa consideração, assistimos ao medo de engordar e adquirir 

a doença e a prática de exercícios físicos foi afetada, representando significativas 

transformações na vida cotidiana e nas estratégias de manutenção de renda. 

No artigo “filosofia e experiência filosófica: uma proposta de enfrentamento 

ao racismo”, Divina Mendes Chagas afirma que ensinar Filosofia para jovens e 

adultos na educação básica pode se justificar quando se busca promover a 

experiência filosófica que perpasse os problemas deste público. Divina investigou a 

possível existência da dicotomia entre o ensino de Filosofia e o ensino do filosofar, 

empregando o método da pesquisa bibliográfica, aliada à problematização do 

cotidiano em sala de aula em um CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos). 

Como resultado da pesquisa, percebeu-se que, em se tratando da experiência 

filosófica, o professor de filosofia não está isento de passar também por ela. A 

experiência se entrelaça à diferença de cada indivíduo que compõe a geografia 

espacial da sala de aula. O autor propõe a promoção da experiência filosófica em 

sala de aula como um caminho possível para a atuação do profissional licenciado 

em filosofia em sala de aula. 
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RESUMO  
 
O objetivo deste texto é problematizar a política de educação superior no Brasil, 
considerando velhos e novos dilemas resultantes de traços estruturantes e 
dinâmicos do padrão dependente educacional em articulação com o contexto de 
pandemia da Covid-19. O caminho metodológico elegido foi guiado pelo método 
histórico crítico dialético, sendo realizada qualitativa revisão bibliográfica sobre a 
política de educação superior, seus processos expansivos como expressões do 
padrão dependente educacional no Brasil e os dilemas atuais com o ensino remoto 
emergencial, a partir de autores de referência, dentre eles Florestan Fernandes. A 
estrutura do texto está organizada em três eixos analíticos principais: 1) a dinâmica 
capitalista e sua especificidade no Brasil, buscando elucidar a conexão entre 
desenvolvimento e formação da sociedade brasileira como determinante para o 
debate sobre a educação superior; 2)  o padrão dependente educacional brasileiro e 
os ciclos expansivos na educação superior, como expressões da dinâmica do 
desenvolvimento capitalista dependente e do seu regime de classes no país; 3) a 
atualidade da educação sob o contexto adverso da pandemia da Covid-19, 
abordando aspectos dos processos sociais atuais em articulação com velhos e 
novos dilemas para a educação superior diante dos desafios (im)postos com a 
pandemia e o ensino remoto emergencial. Por fim, nas considerações finais 
recupera-se a vitalidade da luta coletiva da classe trabalhadora como estratégia 
essencial para o enfrentamento consciente dos dilemas brasileiros na área da 
educação superior, em sintonia com a defesa de um projeto de educação autônomo 
que atenda aos interesses dos trabalhadores e de seus descentes. 
Palavras-chave: Capitalismo Dependente. Educação Superior. Desafios com a 
Covid-19. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this text is to problematize the higher education policy in Brazil, 
considering old and new dilemmas resulting from structural and dynamic traits of the 
educational dependent pattern in articulation with the context of the Covid-19 
pandemic. The methodological path elected was guided by the dialectic critical 
historical method, with a qualitative bibliographic review being carried out about the 
higher education policy, its expansive processes with expressions of the educational 
dependent pattern in Brazil and the actual dilemmas with the emergency remote 
education, from reference authors, among them Florestan Fernandes. The text 
structure is organized into three main analytical axes: 1) the capitalist dynamics and 
its specificity in Brazil, seeking to elucidate the connection between development and 
formation of Brazilian society as a determinant for the debate on higher education; 2) 
the Brazilian dependent educational pattern and the expansive cycles in higher 
education, as expressions of the dynamics of dependent capitalist development and 
its class regime in the country; 3) the timeliness of education in the adverse context 
of the Covid-19 pandemic, addressing aspects of current social processes in 
conjunction with old and new dilemmas for higher education in the face of the 
challenges (im)posed by the pandemic and emergency remote education. Finally, in 
the final considerations, the vitality of the collective struggle of the working class is 
recovered as an essential strategy for the conscious confrontation of Brazilian 
dilemmas in the area of higher education, in line with the defense of an autonomous 
education project that meets the interests of workers. and their descendants. 
Keywords: Dependent Capitalism. Upper Education. Challenges with the COVID-19. 

 

INTRODUÇÃO2 

 

 Enfrentamos tempos de imensa complexidade e tensões como resultado da 

crise capitalista em curso, no mundo e no Brasil. Uma crise capitalista que se 

intensifica no contexto atual de pandemia do Coronavírus, principalmente a partir 

dos seus desdobramentos diferenciados em um país dependente como o nosso, 

marcado por contradições internas permeadas pelas contradições constitutivas da 

dominação hegemônica capitalista. 

 A Educação, como importante espaço de produção e reprodução social no 

capitalismo e como fundamental política social que possibilita a garantia de um 

                                                     
2 Este artigo resulta da revisão da nossa conferência no Seminário Humanidades – em tempo de 
trabalho remoto, promovido virtualmente pelo Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) da 
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), em 17 de dezembro de 2020. Com o acirramento da 
crise sanitária e socioeconômica vivenciada com a pandemia da Covid-19 no Brasil, decidimos não 
só revisar o material original, mas, sobretudo, adensá-lo com reflexões sobre os “novos” dilemas para 
a educação superior, em tempos de ensino remoto emergencial. 
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direito, em um país tão desigual e atravessado pela lógica da dependência, é 

marcada por velhos e novos dilemas diante da pandemia em terras brasileiras, nos 

quais a burguesia insiste em seguir com seu projeto privatista e mercantil, ainda que 

em condições objetivas tão difíceis.  

 Assim, o presente texto tem como objetivo problematizar a política de 

educação superior no Brasil, considerando velhos e novos dilemas resultantes de 

traços estruturantes e dinâmicos do padrão dependente educacional, em articulação 

com o contexto de pandemia da Covid-19. O caminho metodológico foi guiado pelo 

método histórico crítico dialético, no sentido de captar as contradições, o movimento 

e a totalidade dos processos expansivos da educação superior brasileira como 

política social, em conexão com os desafios (im)postos pela conjuntura atual de 

pandemia da Covid-19, sob as determinações do padrão dependente de 

desenvolvimento capitalista no Brasil com intensa adesão interna. Como 

procedimentos metodológicos, destacamos uma qualitativa revisão bibliográfica do 

tema a partir de autores de referência e, sobretudo, fundamentada na obra de 

Florestan Fernandes3. 

 Destarte, sem a pretensão de esgotar a amplitude e a densidade da temática, 

organizamos a estrutura deste texto em 03 eixos essenciais: 1) a dinâmica 

capitalista e sua especificidade no Brasil, buscando elucidar a conexão entre 

desenvolvimento e formação da sociedade brasileira, como determinante para o 

debate da educação superior; 2) o padrão dependente educacional brasileiro e os 

ciclos expansivos da educação superior, como consequência do desenvolvimento 

capitalista dependente no país; e 3) a atualidade da educação sob o contexto adverso 

da pandemia da Covid-19, abordando processos sociais atuais em articulação com 

velhos e novos dilemas para a educação superior, diante do seu padrão dependente 

em sua estrutura e dinâmica.  

Por fim, as considerações finais buscarão recuperar a essencialidade da 

revitalização da luta coletiva da classe trabalhadora como estratégia essencial para 

                                                     
3 Cabe dizer que esta sistematização é também resultado de estudos coletivos realizados na linha de 
pesquisa “Educação e Serviço Social no Capitalismo Dependente”, sob nossa coordenação, vinculada 
ao Grupo de Pesquisas Político-Sociais (POLITIZA) da UnB, e da articulação com a Rede de Estudos 
e Pesquisas sobre Capitalismo Dependente, Educação e Serviço Social (CADESS). 
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o enfrentamento consciente dos dilemas brasileiros, especialmente na área da 

educação superior.  

 

1 Dinâmica Capitalista e sua especificidade no Brasil  

 

Ao longo da sua obra, Florestan Fernandes construiu uma problematização 

sobre o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, articulada ao debate da formação 

sócio-histórica da sociedade brasileira. Fernandes (1972; 1975a) se preocupava com 

a especificidade latino-americana, em especial a brasileira, em que apresentava 

características próprias e singulares que invadiam todas as esferas da vida. Deste 

modo, o autor destacava a relevância da “análise das influências estruturais e 

dinâmicas da ordem social global sobre a absorção e a expansão do capitalismo no 

Brasil, uma sociedade nacional do ‘mundo subdesenvolvido’” (FERNANDES, 1972, p. 

09) que se constituía a partir de um padrão dependente de desenvolvimento 

capitalista.  

Os países dependentes assumem uma função determinada e integrada à 

lógica do capital que potencializa as relações entre desenvolvimento e 

subdesenvolvimento no capitalismo, pois “não há como coincidir os tempos da 

história” (FERNANDES, 1995a, p. 139). As sociedades consideradas dependentes e 

as sociedades avançadas ou hegemônicas apresentam tempos distintos em que 

processos de desenvolvimento capitalista se constituem, necessária e 

funcionalmente, de forma desigual, mas que se combinam por associação. Então, a 

lógica do desenvolvimento capitalista dependente encarna 

 

[...] uma situação específica, que só pode ser caracterizada através de uma 

economia de mercado capitalista duplamente polarizada, destituída de auto 

suficiência e possuidora, no máximo, de uma autonomia limitada. [...] Trata-se 

de uma economia de mercado capitalista constituída para operar estrutural e 

dinamicamente: como uma entidade especializada, ao nível da integração do 

mercado capitalista mundial; como uma entidade subsidiária e dependente, ao 

nível das aplicações reprodutivas do excedente econômico das sociedades 

desenvolvidas; e como uma entidade tributária, ao nível do ciclo de apropriação 
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capitalista internacional, no qual ela aparece como uma fonte de incrementação 

ou de multiplicação do excedente econômico das economias capitalistas 

hegemônicas (FERNANDES, 1972, p. 24, grifos nossos). 

 

Isto ocorre porque as estruturas dos países capitalistas hegemônicos 

“absorvem as estruturas dos países de capitalismo dependente, submetendo-as a 

seus próprios ritmos e subordinando-as aos interesses que lhes são próprios” 

(FERNANDES, 1995a, p. 139), mas, ao mesmo tempo, atendendo aos interesses 

dominantes locais, nos quais a chamada “periferia” se conecta e adere, a partir da 

expropriação e exploração mais acentuada do trabalho, da manutenção de 

privilégios burgueses (internos e externos) e da ampliação da desigualdade.  

Florestan (1972) analisa que um dos elementos estruturantes desse processo 

seria determinado pela condição colonial permanente do Brasil4  em relação aos 

países capitalistas hegemônicos, a partir da “persistência de estruturas 

socioeconômicas herdadas do passado com a formação de estruturas 

socioeconômicas novas” (FERNANDES, 1975a, p. 62), associando a “modernização 

do arcaico com a arcaização do moderno” (FERNANDES, 1975a, p. 61).  

No Brasil, esse processo pode ser identificado a partir da constituição de uma 

sociedade marcada por raízes históricas escravocratas, patrimonialistas e 

conservadoras que persistem na dinâmica econômica, sociocultural e política do 

país, podendo ser verificado no cotidiano das relações as mais diversas. Tais 

condições se perpetuam, mas não da mesma maneira, porque há uma revitalização 

destas condições que “se redefinem no curso da história, de tal modo que a posição 

heteronômica5 da economia do país, em sua estrutura e funcionamento, mantém-se 

constante” (FERNANDES, 1972, p. 14 – nota 2). 

                                                     
4 Como explica Fernandes (1972, p. 14, nota 2), tal condição “primeiro, se prende ao antigo sistema 
colonial; depois, se associa ao tipo de colonialismo criado pelo imperialismo das primeiras grandes 
potências mundiais; na atualidade, vincula-se aos efeitos do capitalismo monopolista na integração 
da economia internacional”. 
5 Como eixo central do debate sobre a dependência, Fernandes (1972) destaca que a heteronomia está 
em oposição dialética à noção de autonomia, sendo definida pela capacidade (ou não) de decisão, 
direção e gestão do processo de produção e de reprodução geral do capital nos países, determinando, 
no caso dos países como o Brasil, sua condição heterônoma ou dependente, em relação ao 
desenvolvimento capitalista. 
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Essa dinâmica exige um específico regime de classes, constituído por: a) uma 

classe trabalhadora extremamente explorada, oprimida e com pouco acesso ao 

poder decisório, resultante de uma “longa tradição de exclusão do povo da sociedade 

política como traço dominante na cena histórica (brasileira)6” (FERNANDES, 1980, p. 

137); e b) pela hegemonia de uma “burguesia compósita” (FERNANDES, 1975a, p. 57) 

que se compõe e recompõe a partir dos seus interesses particularistas, 

caracterizando-se de forma “demasiado egoísta, estreita e provinciana” 

(FERNANDES, 1972, p. 83), não concretizando nem a totalidade dos seus próprios 

interesses de classe e nem os interesses nacionais. 

 

A burguesia mantém múltiplas polarizações com as estruturas econômico, social 

e políticas do país. Ela não assume o papel de ‘paladina (defensora/protetora) da 

civilização’ ou de ‘instrumento da modernidade’, de forma universal e como 

decorrência imperiosa de seus interesses de classe. Ela se compromete, por 

igual, com tudo o que lhe for vantajoso: e para ela era vantajoso tirar proveito dos 

tempos desiguais e da heterogeneidade da sociedade brasileira (FERNANDES, 

1976, p. 204).  

 

Tal composição burguesa nos países dependentes se forja na dominação em 

que associa, historicamente, imperialismo e setores arcaicos da economia brasileira, 

operando um padrão dual de expropriação do excedente econômico, sendo repartido 

entre a burguesia internacional e a burguesia local brasileira (esta última como 

parceria, ainda que menor). Assim sendo, a riqueza produzida coletivamente pelos 

trabalhadores é drenada para alimentar tanto uma considerável concentração 

interna (renda, prestígio social e poder), quanto uma extrema concentração externa, 

compondo “duas faces de um mesmo projeto de dominação” (LIMA, 2019, p. 06).  

 

                                                     
6 Um dos traços constituintes deste processo é a frágil formação do trabalho livre no Brasil, como 
resultado do longo processo de escravidão no país e das condições precárias de sua finalização, sob 
os quais repousa, até a atualidade, o racismo, a exclusão, a desigualdade sociopolítica. Isto porque “o 
trabalho livre não contou como uma fonte de libertação do homem e da mulher negros: ele os colocou 
em competição com os imigrantes em condições desiguais” (FERNANDES, 2017, p. 39). Na verdade, 
no Brasil nunca houve uma transformação radical das relações raciais em conexão orgânica com as 
relações de classe, o que se perpetua para a totalidade da vida social. 
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O regime de classes assume, como conexão histórico social do capitalismo 

dependente, uma dimensão peculiar: adapta-se, em termos funcionais, a 

iniquidades econômicas insanáveis, a tensões políticas crônicas e a conflitos 

sociais insolúveis, elevando a opressão sistemática, reconhecida ou disfarçada, 

à categoria de estilo de vida (FERNANDES, 1972, p. 68-69, grifos nossos). 

 

Assim, “a dependência (ou condição de heteronomia) não é mera condição ou 

acidente [...] requer uma permanente vantagem estratégica do polo econômico 

hegemônico, aceita como compensadora, útil e criadora pelo polo dependente” 

(FERNANDES, 1975a, p. 54). Tal dinâmica gera condições objetivas de 

subdesenvolvimento pautada por uma “heteronomia permanente” (FERNANDES, 

1975a, p. 72), sem possibilidades de sustentação de um modelo de desenvolvimento 

que seja de fato autônomo e que estimule a democracia de participação ampliada e 

a garantia de direitos para a classe trabalhadora. 

Na verdade, a dominação burguesa interna é mantida sob o suporte do Estado 

autocrático burguês, uma vez que o poder das burguesias brasileiras “encontra 

suporte forte e durável e as torna aptas a manipular o Estado como seu fulcro de auto 

afirmação e dominação de classe” (FERNANDES, 1980, p. 79). Isto caracteriza um 

conteúdo bem distinto de revolução burguesa (fora dos padrões “clássicos”), ou 

melhor, define uma contrarrevolução burguesa no Brasil (FERNANDES, 1980), já que 

a burguesia não se propõe a tarefas históricas construtivas7, ainda que nos limites 

capitalistas, somente conseguindo promover uma democracia restrita, ou seja, 

limitada às elites no poder. Lima (2019, p. 05), analisa que, no Brasil, 

 

a impossibilidade de realização da revolução burguesa clássica está associada 

aos limites da racionalidade do próprio padrão dependente de desenvolvimento 

e à mentalidade burguesa como um prolongamento da avidez e a da violência 

senhoriais, bem como dos sucessivos arranjos e pactos conservadores para 

                                                     
7 Fernandes (1995b, p. 134, grifos nossos) ressalta que “[...] essa burguesia só é débil para promover 
a revolução burguesa segundo o modelo ‘clássico’, nacionalista democrático. Ela é bastante forte para 
preservar o seu poder real, usar o Estado nacional para se proteger e, especialmente, para estabelecer 
políticas econômicas que assegurem continuidade e aceleração do crescimento econômico sem 
maiores repercussões no grau de democratização e de nacionalização das estruturas de poder”. 
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salvaguardar seus interesses de classe apresentados ao conjunto da população 

como os interesses da nação. 

 

 Nos termos de Fernandes (1980), um regime de classes constituído desta 

forma não tem condições de promover a democratização real em solo brasileiro. 

 

[...] uma sociedade de classe que não chegou a completar a sua revolução 

nacional, no nível da distribuição da riqueza, da participação dos direitos civis e 

do funcionamento das políticas, o que a tornou incapaz de promover a 

democratização do controle do Estado pela população. Nesse contexto, o Estado 

não podia ser, efetivamente, nem nacional nem democrático. Uma evolução 

nesse sentido significaria que os privilégios das minorias dominantes – urbanas, 

semiurbanas e rurais – se veriam ameaçados e não poderiam continuar 

instrumentais para o sistema de poder do capitalismo mundial (FERNANDES, 

1980, p. 78, grifos do autor). 

 

Discutir o Brasil sem recuperar a dinâmica do regime de classes, a dupla 

dominação burguesa (local e internacional em associação), a natureza da burguesia 

brasileira, as condições heteronômicas e o Estado autocrático burguês como 

instrumento deste processo são um caminho metodológico inviável por ser incapaz 

de dar conta da totalidade dos processos sociais brasileiros. Tais reflexões oferecem 

munição crítica essencial para a compreensão dos determinantes conjunturais 

atuais, especialmente quanto à educação superior. 

 

2 O padrão dependente de educação superior no país e seus ciclos expansivos 

 

O padrão dependente de desenvolvimento capitalista e sua manutenção 

acarretam desdobramentos importantes para a educação, especialmente superior e 

pública, porque os elementos estruturantes do processo também impulsionam um 

padrão dependente educacional, já que as instituições educacionais são expressões 

da sociedade de classes em que se inserem.  

Como um dos eixos centrais da dependência é a falta de autonomia na 

condução dos processos, a educação também é constituída a partir de um processo 
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de heteronomia cultural (FERNANDES, 1975b) que só reproduz desigualdades, 

internas e em relação aos países hegemônicos. Isto porque ainda que os países 

capitalistas dependentes participem dos processos de inovação e produção de 

conhecimento, sua participação ocorre em condições que dependem dos avanços 

produzidos nos países hegemônicos, exigindo adequação da periferia aos interesses 

mais amplos daqueles. Tal condição determina limites à livre produção e utilização 

da riqueza e, consequentemente, à produção e socialização do conhecimento, com 

perdas e consequências para a dinâmica da cultura e para o desenvolvimento 

educacional dos países dependentes. 

 

A posição hegemônica garante às nações centrais um desenvolvimento cultural 

vantajoso, que lhes confere crescente supremacia intelectual e tecnológica, o 

inverso sucede com as nações periféricas. Elas não podem participar da corrida 

inventiva e criadora, ficando atreladas a um crescimento cultural reflexo e 

consideravelmente retardado. (FERNANDES, 1975b, p. 142, grifos do autor). 

 

Na verdade, as sociedades dependentes não comandam o crescimento e a 

aplicação de suas próprias riquezas, e ainda as parcelas de riqueza controladas 

internamente são destruídas improdutivamente para favorecer privilégios da 

burguesia local (FERNANDES, 2010) ultraconservadora. Deste modo, o debate sobre 

heteronomia, à luz do desenvolvimento desigual entre periferia e centro no 

capitalismo e da dupla dominação burguesa, espraia-se para o debate educacional, 

no qual o centro do “problema estaria no capitalismo dependente que não exclui a 

questão cultural, mas a redefine no escopo das tensões entre desenvolvimento 

autônomo e capitalismo dependente” (LEHER, 2012, p. 1163).  

No âmbito da educação superior, “as universidades das nações 

subdesenvolvidas também estão inseridas nessas relações de dependência e 

concorrem para preservar as formas de subordinação cultural existentes [...]” 

(FERNANDES, 2010, p. 267). Portanto, a educação superior termina ficando à mercê 

das relações dinâmicas entre: uma burguesia local antinacional, ultraconservadora 
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e forte parceira da burguesia hegemônica 8 ; e uma classe trabalhadora 

historicamente explorada e com pouco poder de participação e decisão. No Brasil, 

estes componentes fomentam uma educação superior pautada, estrutural e 

dinamicamente, por interesses privatistas e não voltada para uma educação que 

possibilite o desenvolvimento do pensamento inventivo, criativo e de fato autônomo 

(FERNANDES, 1975b).  

Ao longo do processo histórico a situação permanece sob novas condições, 

mas sem alterações substantivas na natureza da dependência educacional à 

brasileira, e manifesta-se por meio de alguns eixos contemporâneos: a) a ampliação 

da privatização da educação superior, a partir da expansão das instituições privadas 

e da privatização interna das universidades públicas (a lógica das parcerias público 

e privado); b) o processo de desmonte do setor público educacional, sem 

investimentos consistentes há décadas, comprometendo sua autonomia, sua 

capacidade de produção de conhecimento e formação qualificadas (DUARTE, 2020); 

e c) “no esforço de ajustar a produção intelectual da universidade pública, 

especialmente da pesquisa científica e tecnológica, aos interesses privados 

nacionais e internacionais” (LIMA, 2005, p. 330-331).  

Portanto, o padrão dependente educacional brasileiro se expressa a partir de 

traços de continuidade (estruturantes) e de novidade (dinâmicos), permitindo 

processos expansivos para a educação superior brasileira, mas sob condições de 

aprofundamento da dependência/heteronomia.  

A forma como ocorrem esses ciclos expansivos também vai depender das 

disputas entre as classes fundamentais e suas frações, ou seja: a) do potencial 

criativo e de resistência das frações da classe trabalhadora e sua capacidade de 

mobilizar as massas, ainda que com limites e dificuldades históricas; e b) da 

composição e organização da autocracia burguesa na condução local (vantajosa) da 

dominação no capitalismo dependente, com alianças e composições burguesas 

                                                     
8 Aqui destaca-se a atuação histórica dos organismos internacionais no Brasil, já desde o período da 
ditatura civil militar a partir da ação da Aliança para o Progresso e os acordos MEC/USAID (agência 
norte americana) (FERNANDES, 1975b; GERMANO, 2005), e, mais recentemente, nos anos 1990, com 
o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, sempre com ênfase na condução 
norte-americana (LIMA, 2005).  
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internas e externas, considerando que só reconhecem direitos para si e não cedem 

para que os trabalhadores tenham acesso às condições mínimas de vida no próprio 

capitalismo. 

Como importante ciclo expansivo da Educação Superior no Brasil podemos 

citar o contexto da Reforma Universitária de 1968, também chamada de Reforma 

Consentida, já que “ela não fluiu da vontade coletiva, não respondeu aos anseios das 

lutas pela reconstrução da universidade e não possuiu fundamentos democráticos 

legítimos” (FERNANDES, 1975b, p. 204), mas foi permitida pela dominação burguesa 

no Brasil. Tal reforma foi aprovada pela Lei 5.540, de 28/11/1968, no qual o Estado 

burguês militar empreendeu uma reforma do Ensino Superior 9  a partir da 

apropriação/transformação da pauta de lutas dos movimentos estudantil e docente, 

desmobilizando e silenciando especialmente o movimento estudantil (DUARTE, 

2020). De fato, esta Reforma de 1968, como analisa Fernandes (1975b, p. 217): 

 

falha no que é mais importante: corrigir as inconsistências institucionais das 

universidades; e desenvolver, dentro delas, os processos que poderiam conduzir 

a sua reconstrução e a revolução do seu rendimento no ensino, na pesquisa 

científica ou tecnológica e na produção de conhecimentos originais em todos os 

ramos do saber. 

 

Como aspectos fundamentais da Reforma Universitária de 1968 destacamos: 

a) a racionalização da universidade, com o objetivo de aumentar sua eficiência e 

produtividade; b) uma educação voltada para o sistema produtivo, a partir da teoria 

do capital humano e da segurança nacional (GERMANO, 2005), em detrimento à 

produção de conhecimento e pesquisa autônomos; c) a implementação da pós-

graduação, com o desenvolvimento da pesquisa sob condições de contradições e 

limites, reforçando a desigualdade, o elitismo e estimulando a privatização e a 

repressão (DUARTE, 2020); e d) o incentivo à expansão da rede privada já existente, 

o que “representou não somente a desobrigação do Estado com a educação pública, 

mas a transferência de recursos públicos para instituições privadas” (GERMANO 

                                                     
9 Esta Reforma Universitária realizada em 1968 foi seguida de uma reforma do Ensino Primário e 
Secundário em 1971, acompanhando os mesmos parâmetros e diretrizes permitidas pela dominação 
burguesa no Brasil. 
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2005, p. 144), sem qualquer iniciativa do Estado de controle do eixo privatista como 

traço estruturante da educação superior brasileira. 

Neste 1º ciclo expansivo, Marini e Speller (1977) destacam dados 

interessantes sobre a direção deste processo de reforma: a) entre 1964 e 1973, as 

instituições privadas de ensino superior passaram de 38% do total para 61%; b) em 

1976 cerca de 74% das escolas superiores eram privadas e somente 26% eram 

públicas; c) 80% dos estudantes desse nível pertenciam às classes alta e média, os 

outros 20%, correspondiam majoritariamente à pequena burguesia pobre; d) na pós-

graduação, em 1971, havia pouco menos de 8 mil estudantes matriculados nos 

cursos de mestrado e doutorado, o que correspondia a 1,4% das matrículas na 

graduação.  

Portanto, o setor privado era o grande responsável pelo processo expansivo 

neste contexto, sem conseguir, de fato, atender à demanda real por educação 

superior no país, sendo promovido por uma lógica que só fortalecia a desigualdade 

social e a exclusão da classe trabalhadora à educação superior.  

Nos anos 1980, a educação, especialmente com a Constituição Federal de 

1988, é marcada por avanços e limites entre o que foi promulgado e a realidade, 

sendo considerada “uma Constituição híbrida e ambígua”10 (FERNANDES, 1989, p. 

40). Como exemplos, podemos elucidar: a) Art. 208 (item V) que garante o dever do 

Estado com a educação básica, mas para a Educação Superior somente “segundo a 

capacidade de cada um” (BRASIL, 1988); b) Art. 209, assegura que “o ensino é livre à 

iniciativa privada” (BRASIL, 1988); e c) Art.  213, que garante a destinação de recursos 

públicos para a iniciativa privada, ainda que em instituições confessionais e 

filantrópicas (BRASIL, 1988). Portanto, o estímulo ao setor privado prevaleceu na 

Constituição de 1988 como resultado das disputas entre a autocracia burguesa  e os 

                                                     
10 Fernandes (1989, p. 42) analisa que a Constituição de 1988 “manteve a privatização do público e 
não alicerçou as bases de um sistema público de ensino, de pesquisa científica e tecnológica, de 
renovação da cultura cívica e de pluralização ideológica, que permitisse falar em ‘extensão’ e em 
tarefas práticas na crítica social à altura do porte das instituições educacionais nos países com 
desenvolvimento desigual da periferia. Dissimulada e timidamente, permitiu um vasto campo à 
dissipação de recursos públicos pela iniciativa privada leiga e confessional, por meios diretos e 
indiretos, endossou a continuidade das decisões no tope governamental dos sistemas municipais, 
estaduais e federais de ensino, conteve a democratização interna nas escolas e nos centros de 
pesquisa e deixou de lado o que representa a produção original para a emancipação de uma nação 
capitalista dependente”. 
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setores da classe trabalhadora mais organizados. 

Como afirma Duarte (2020, p. 33), “a política de educação superior é marcada 

pelo processo de naturalização da privatização do ensino, inicializado na ditadura e 

que perdurou pelo período da redemocratização, ampliando-se em ritmo acelerado 

com os governos neoliberais”, que materializam o 2º ciclo expansivo da educação 

superior brasileira. 

Os anos 1990, com o governo Cardoso (1995-2002), caracterizam o 

ajustamento da política de educação à lógica do projeto neoliberal nos países 

capitalistas dependentes, a partir do Consenso de Washington, no qual os 

organismos internacionais, aliados à burguesia local, conduzem a diversas reformas 

e ajustes econômicos e políticos. A contrarreforma do Estado expressa um processo 

de acomodação, mais eficiente e revitalizado, da estrutura do Estado brasileiro aos 

interesses da burguesia local e hegemônica, revigorando os padrões dependentes de 

desenvolvimento e de educação. 

Há um “alinhamento da política de educação à direção geral do projeto 

neoliberal, principalmente a partir dos processos de privatização, 

desregulamentação e desnacionalização da educação nos países periféricos” 

(DUARTE, 2020, p. 39). Neste sentido, 03 eixos são fundamentais: 1) a 

“contrarreforma educacional” (LIMA, 2005) em que a universidade passa a ser 

identificada como serviço não exclusivo do Estado, o que significa não considerar a 

educação como direito, mas como serviço prestado pelo setor privado; 2) um novo 

modelo de universidade flexibilizada, definida por metas e índices de produtividade, 

pela lógica da captação de recursos, com foco no gerenciamento empresarial e nas 

parcerias com o setor privado, perdendo seu caráter universal e a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão; e 3) o incentivo ao setor privado, especialmente 

com o EAD, por meio de diversas legislações que promovem sua expansão11. 

                                                     
11 Cabe destaque para o Art. 80 da LDB de 1996, que trata sobre apoio e incentivo do setor público aos 
programas EAD; os decretos posteriores (n. 2.494/1998 e n. 2.561/1998);  o Plano Nacional da 
Educação 2001-2010, que estimulava a ampliação da oferta de graduação à distância em nível 
superior; a Portaria n. 2.253/2001, que autorizou universidades, faculdades e centros tecnológicos a 
utilizarem 20% da carga horária de seus cursos regulares por meio do EAD; e a autorização da oferta 
de pós-graduação à distância no Brasil (Resolução CNE n. 1/2001) (DUARTE, 2020).  
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Esse processo vai alterando concretamente a formação profissional, o sentido 

da educação superior, a dinâmica e o significado da universidade brasileira, aliando-

se a um movimento de expansão a partir do “empresariamento da educação 

superior” (LIMA, 2005). Logo, os padrões dependentes se renovam, mantendo a 

desigualdade e a concentração. Cabe lembrar, a partir de Lima (2019, p. 15, grifos 

nossos), que 

  

tal processo, marcado por uma mentalidade burguesa que tem como referência 

a mentalidade do senhor rural, faz com que a frágil democracia restrita sob 

qualquer ameaça mínima – como as reivindicações dos trabalhadores por 

direitos sociais ainda que dentro dos limites do próprio capitalismo – seja 

salvaguardada por ações que dão materialidade à contrarrevolução burguesa, 

isto é, o uso da violência policial militar, do aparato judiciário e o apassivamento 

das lutas da classe trabalhadora para reprodução do próprio capitalismo 

dependente. 

 

 Nos anos 2000, a burguesia brasileira vai combinar repressão com ampliação 

da participação política da classe trabalhadora, mas dentro dos limites da igualdade 

jurídica e política formal, convivendo com as desigualdades socioeconômicas, a 

partir de uma articulação restrita com lideranças sindicais e partidárias dos 

trabalhadores (LIMA, 2019). Por conseguinte, ajuste fiscal permanente e expansão 

da privatização se constituem como eixos centrais do processo de manutenção dos 

padrões dependentes tanto de desenvolvimento, quanto educacional para o período 

2003 a 2016. 

Assim, o Governo Lula (2003-2010) caracteriza um 3º ciclo expansivo, cujo 

foco era a parceria público privada para o financiamento e a execução da política 

educacional e a abertura da educação superior para empresas e grupos estrangeiros:  

 

A política de educação, nesse contexto, tem o firme propósito de contribuir com 

o aumento da produtividade e dar suporte ao capital monopolista, e isto a baixo 

custo, reduzindo-se a treinamento ou adestramento aligeirado para um mercado 

de trabalho instável e flexível, sendo o EAD um típico exemplo desta dinâmica: 

política educacional pobre para pobre (DUARTE, 2020, p. 54). 
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Conforme Duarte (2020), o Governo Lula estabelece marcos regulatórios para 

dar continuidade à contrarreforma na educação superior: a) Lei 11.079/2004, que 

estimula a parceria público privada no âmbito da administração pública; b) Programa 

Universidade para Todos (Prouni) de 2005 que, sob o fetiche da democratização do 

ensino superior, não consegue (por meio das bolsas) garantir o acesso dos jovens 

da classe trabalhadora a cursos superiores qualificados; c) Fundo de Financiamento 

ao Estudante do Ensino Superior (FIES) de 2001 (inicia-se no governo Cardoso e se 

aprofunda com Lula) que, junto com o Prouni, termina por ampliar vagas no setor 

privado com financiamento público e redução de investimento nas universidades 

públicas; d) Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI) de 2007, que amplia vagas nas universidades públicas, desconsiderando o 

sucateamento da sua estrutura e o déficit docente e técnico; e e) expansão dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETS), com criação da Rede 

Federal em 2008, estimulando a educação básica, tecnológica e superior, mas 

voltada quase que exclusivamente para as necessidades do mercado (DUARTE, 

2020).  

Em síntese, o governo de Luís Inácio Lula da Silva, em seus oito anos de 

governo, não só deu continuidade, mas aprofundou o ritmo da reformulação da 

educação superior em mais um ciclo de expansão sob os limites dos interesses 

burgueses, cujo “arcabouço jurídico e político (leis, decretos, etc.) pautava suas 

estratégias concretas e apontava a prioridade da agenda neoliberal” (DUARTE, 2020, 

p. 64).  

No período 2011-2016 a lógica privatizante para a educação superior foi 

mantida, promovendo a continuidade a partir de mais um ciclo expansivo marcado 

pela desconstrução da educação pública (em todos os níveis e de maneiras 

diversas), com investimento público no setor educacional privado e estímulo à rede 

de cursos tecnológicos e profissionalizantes (DUARTE, 2020).  

No Governo Dilma os destaques foram: a) o Plano Nacional da Educação (PNE) 

2014/2024, com demora (deveria ter sido em 2011) na sua tramitação e aprovação, 

que apostou na manutenção de metas do PNE anterior para o ensino superior, com 

destaque para a obtenção de resultados, a concepção de qualidade medida por 

índices, ampliação do acesso ao ensino superior sem dar ênfase ao setor público; b) 
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a ampliação do Fies e do ProUni por meio de parcerias público e privado no setor 

educacional; e d) os cortes orçamentários destinados à educação superior, 

principalmente no 2º mandato, “[...] a partir de 2015, engendrando um novo ciclo de 

ajustes, [...] com corte (para o MEC) de R$ 9,42 bilhões, representando 9,3% do 

orçamento” (DUARTE, 2020, p. 70)12.  

Em meados de 2016, as “frações da burguesia brasileira conduzidas 

especialmente pelas empreiteiras e pelo agronegócio e comandadas pelo capital 

financeiro operaram a forma clássica de enfrentamento do capital às crises: o 

impeachment, que se tornou um golpe” (LIMA, 2019, p. 23). É neste momento que a 

presidente legitimamente eleita foi destituída como resultado dos interesses e 

articulações das frações da autocracia burguesa em promover avanços nas pautas 

neoliberais, mas sem qualquer possibilidade de conciliação entre as classes. 

Neste sentido, o período do governo de Michel Temer (2016-2018) é marcado 

pela voracidade da ampliação da agenda neoliberal e autocrática burguesa com 

ajustes permanentes e contrarreformas, especialmente àquelas que atingem 

diretamente o trabalho e o setor público. Neste contexto, são coordenadas reformas 

da previdência e do trabalho e o congelamento dos investimentos sociais pelo 

governo federal, por meio da Emenda Constitucional 95 de 2016 (Emenda do Teto de 

Gastos13), que institui um novo regime fiscal que congela investimentos sociais em 

20 anos. A EC 95 “enfraquece e limita os investimentos em políticas sociais, 

fragilizando toda a rede de proteção social” (REINHOLZ, 2018, on line) e, em 

particular, compromete o orçamento para a educação, implicando em cortes, 

restrições e congelamentos, por exemplo: 

 

                                                     
12  É relevante o aumento do número de Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, quando 
comparada à expansão da educação superior entre 2002 (final do governo Cardoso) e 2010 (final do 
governo Lula): em 2002 tínhamos 1.442 IES privadas e em 2010 o total destas já eram 2.100, enquanto 
que as IES públicas eram 195 e 278 instituições, respectivamente (DUARTE, 2020). 
13 “O gasto primário do governo federal fica limitado por um teto definido pelo montante gasto no ano 
anterior, reajustado pela inflação acumulada, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA)” (REINHOLZ, 2018, on line). Tal fato possibilita que os investimentos sociais sejam 
reduzidos, porque o crescimento do índice é insuficiente para contemplar o crescimento da população, 
sem contar que tais investimentos estagnados se transformam em instrumento de acumulação e 
concentração de riquezas (REINHOLZ, 2018). 
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compromete o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 2014, que previa 

que em 2019 deveria ser atingido o índice de 7% do PIB em investimento em 

educação e, em 2024, alcançar o patamar de 10%. A partir da lei de teto dos 

gastos, as metas do PNE estão inviabilizadas (REINHOLZ, 2018, on line). 

 

Dados do Censo da Educação Superior – Notas Estatística 2019 (INEP/MEC, 

2019) revelam a dinâmica de expansão do setor privado educacional: a) há 302 IES 

públicas e 2.306 IES privadas no Brasil, ou seja, 88,4% das Instituições de Ensino 

Superior são privadas e apenas 11,6% são públicas; b) 3,6 milhões de alunos 

ingressaram em cursos de educação superior, sendo 84,6% em instituições privadas; 

c) “entre 2009 a 2019, o número de ingressos variou positivamente 17,8% nos cursos 

de graduação presencial e nos cursos à distância aumentou 378,9%” (INEP/MEC, 

2019, p. 12), indicando a expansão da rede privada por meio da modalidade EAD.  

Diante dos dados indicados, como já afirmavam Marini e Speller (1977, p. 21) 

na década de 1970, “a universidade brasileira não é apenas um dos meios que a 

burguesia utiliza para formar a mão-de-obra qualificada requerida pela reprodução 

de capital: converte-se também em campo para a reprodução do próprio capital, em 

área de investimento privado”.  

O governo de Bolsonaro (2019-em andamento) é resultado dos setores 

dominantes, ultraconservadores e privatistas que construíram o golpe de Temer, cujo 

objetivo é o mesmo: avançar na contrarreforma do Estado com faces 

ultraconservadoras, ampliando a exploração e a flexibilização do trabalho, bem como 

os ajustes neoliberais na perspectiva de uma democracia ainda mais restrita e 

focada nos interesses da burguesia local e hegemônica.  

Deste modo, o padrão dependente brasileiro, imposto historicamente na 

educação superior e expresso a partir dos seus ciclos expansivos, determina o papel 

da educação superior na periferia capitalista, como  

 

[...] um importante campo de exploração lucrativa para os setores privados 

brasileiros e internacionais, a transmissão e adaptação de conhecimentos 

produzidos nos países centrais para formação aligeirada dos trabalhadores e a 

formação de quadros dirigentes, quando direcionada aos filhos da burguesia. A 

partir deste quadro analítico, o dilema educacional brasileiro, para Florestan 
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Fernandes, articula os padrões dependentes de desenvolvimento e de educação 

superior. (LIMA, 2019, p. 14). 

 

Na fase atual do capitalismo dependente no Brasil, o padrão de composição 

da hegemonia burguesa tem forjado uma mentalidade ainda mais reacionária e 

limitada (LIMA, 2019), somada a um conjunto de ofensivas ultraconservadoras do 

Governo Bolsonaro que operacionalizam o avanço da pauta privatista e o ataque 

mais agressivo à classe trabalhadora, incluindo aqui o acesso ao direito educação. 

 

3 A Educação sob o contexto adverso da Pandemia da Covid-19 no Governo 

Bolsonaro 

 

Desde 2020 vivenciamos no mundo e no Brasil uma pandemia do novo 

Coronavírus, com graves repercussões socioeconômicas que só agravam a crise do 

capitalismo na periferia. Segundo Boletim Observatório Covid-19 da Fiocruz (2021), 

de 27 de abril, observou-se uma redução de casos e óbitos por Covid-19 no Brasil, 

mas ainda com valores altos de positividade dos testes diagnósticos e taxas de 

ocupação de leitos de UTI com tendência de queda em quase todo o país, embora 

lentamente e ainda em patamares muito críticos. Isto revela certa “desaceleração da 

pandemia, com a formação de um novo patamar, como o ocorrido em 2020, porém 

com números mais elevados de casos graves e óbitos, que revelam a intensa 

circulação do vírus no país” (FIOCRUZ, 2021, p. 1). No mês de abril de 2021, 

 

algumas medidas de restrição de mobilidade e de atividades econômicas, 

adotadas por diversas prefeituras e estados, ainda que bastante diversificadas, 

produziram impactos positivos. No entanto, a sua flexibilização sem um controle 

rigoroso das medidas de distanciamento físico e social pode retomar o ritmo de 

aceleração da transmissão, com a produção de novos casos, vários deles graves, 

e a elevação das internações e taxas de ocupação de leitos (FIOCRUZ, 2021, p. 

1). 

 

Segundo o G1 (2021a, on line), desde o início da pandemia até 04/09/2021, o 

“país contabilizou 20.911.579 casos e 584.208 óbitos, segundo balanço do consórcio 
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de veículos de imprensa com informações das secretarias de Saúde. São dados 

assustadores que também revelam a gestão da pandemia no Brasil, com medidas 

complicadas e desencontradas ao longo deste último ano 14 , gerando uma crise 

sanitária sem proporções que só agrava a totalidade de uma crise capitalista já em 

curso, especialmente em contexto de capitalismo dependente. 

A conjuntura da Pandemia da Covid-19 tem se constituído como oportunidade 

exemplar para a classe dominante aprofundar a destruição do trabalho e dos direitos, 

avançando nas pautas neoliberais.  

Alguns exemplos conjunturais são importantes: as várias reformas nos 

últimos anos (previdenciária, trabalhista, etc.) e a Emenda Constitucional 95/2016, 

que não tem alterado a condição de crescimento no Brasil15 (DIESSE, 2021); a Medida 

Provisória n. 936/2020, que permitiu a redução de salários, jornada e suspensão do 

contrato de trabalho durante a pandemia, com negociações por fora dos sindicatos 

e com prejuízos para os trabalhadores (DUARTE; IRINEU, 2020); as frágeis medidas 

econômico-sociais durante a pandemia, como o auxílio emergencial de R$ 600,00, 

em 2020, burocrático e insuficiente para os trabalhadores, e o novo auxílio 

emergencial (Emenda Constitucional Nº 186/2021) ainda menor, de R$ 250,00, 

aprovado com o “objetivo de reduzir gastos públicos sociais, adotando medidas 

como congelamento de salários, suspensão de concursos e limitação de 

investimentos” (DIESSE, 2021, p. 2), gerando maior “desmantelamento de políticas 

públicas estruturantes à sociedade brasileira, com consequências sociais 

inaceitáveis, quando se tem em conta o objetivo de desenvolvimento 

socioeconômico do país” (DIEESE, 2021, p. 2).  

                                                     
14 Em 27/04/2021 foi instalada a CPI da Covid para investigar ações e omissões do governo federal 
com a gestão da pandemia no Brasil e fiscalizar a aplicação de recursos públicos. A CPI tem 
trabalhado com diversas investigações: “Aquisição e distribuição de vacinas, insumos, testes e EPIs; 
e habilitação de leitos; Produção, distribuição e recomendação de cloroquina e falhas na compra de 
remédios do kit intubação; Atribuição de responsabilidades e competências no combate à crise; 
Colapso de saúde no Amazonas; Saúde indígena; Critérios de repasse e uso de recursos federais” (G1, 
2021b, on line). Além disso, a comissão também tem apurado contratos e ações de publicidade do 
governo durante a pandemia (compra de vacinas em especial), atitudes do presidente em meio à crise 
sanitária, disseminação de informações falsas sobre a Covid-19, dentre outras questões que tem 
revelado que a pandemia tem sido palco de renovação do padrão de desenvolvimento brasileiro. 
15 Conforme o DIEESE (2021), o Brasil completa o quarto ano de crescimento insignificante, apesar de 
todas essas reformas terem sido apresentadas como a solução para a retomada do crescimento 
econômico e do emprego. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/04/30/cpi-da-covid-quer-investigar-contratos-e-acoes-de-publicidade-do-governo-durante-a-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/04/30/cpi-da-covid-quer-investigar-contratos-e-acoes-de-publicidade-do-governo-durante-a-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/04/30/cpi-da-covid-quer-investigar-contratos-e-acoes-de-publicidade-do-governo-durante-a-pandemia.ghtml
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Neste contexto, novos e velhos dilemas educacionais se complexificam e 

tendem a reforçar o padrão dependente em terras brasileiras. Neste sentido, 

podemos salientar: a lógica obscurantista que reforça a negação/desprestígio da 

ciência, do conhecimento e da cientificidade; os cortes permanentes de recursos 

para as universidades públicas e processos voltados para a desconstrução da 

educação superior pública 16 ; os ataques à pós-graduação, com alterações de 

normativas constantes, cortes de bolsas de pesquisas, principalmente na área das 

humanidades; a ausência durante a pandemia, por parte do MEC, de debate coletivo 

com as entidades e movimentos sociais do campo da educação, além da falta de 

planejamento diante dos impactos e do enfrentamento da Covid-19 no setor 

educacional; o protagonismo consentido do setor privado na direção de estratégias 

para o enfrentamento da pandemia, inclusive com a disseminação de uma falsa 

“normalidade na educação”, especialmente a partir do estímulo à educação 

remota/EAD como sinônimo de educação presencial (COLEMARX, 2020). 

Em especial, quanto à educação superior, o ensino remoto emergencial (ERE)17 

é posto como a única saída ao enfrentamento da pandemia no setor educacional em 

um país com frágeis condições educacionais em todos os níveis.  

Na verdade, o ERE desconsidera: as condições objetivas de vida, saúde (física 

e mental) e acesso dos estudantes e trabalhadores da educação à tecnologia 

(inclusive ambiente adequado para estudo e realização do ERE); não tem 

preocupação com questões pedagógicas (prejuízos na relação ensino-

aprendizagem, dificuldades na comunicação entre discentes e docentes, limites na 

realização dos estágios, manutenção dos projetos pedagógicos, a evasão escolar, 

etc.); não considera a permanência dos estudantes, especialmente quanto à 

assistência estudantil; invisibiliza a intensificação do trabalho docente; e 

responsabiliza individual e exclusivamente docentes e discentes pelo processo de 

                                                     
16 Aqui nos referimos ao Projeto FUTURE-SE que busca alterar radicalmente a lógica e as funções da 
universidade pública brasileira, especialmente por meio do incentivo ao autofinanciamento - privado 
- e à gestão empresarial da universidade (DUARTE; IRINEU, 2020). 
17 O ERE foi imposto às IES a partir de várias medidas, tais como: a Lei nº13.979, de 06/02/2020, e as 
Portarias do MEC nº 343, de 17/03/2020; nº 345, de 19/03/2020; nº 473, de 12/05/2020 e a nº 544 de 
16/06/2020, que revogou todas as anteriores e aprovou a substituição das aulas presenciais por aulas 
em meios digitais enquanto durar a pandemia da Covid-19 no Brasil. Mas todos estes documentos 
foram emitidos sem diálogo com a sociedade (ABEPSS, 2021). 
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aprendizagem. Porém, sobretudo, contando com estímulo à ampliação dos lucros 

das empresas de tecnologia que fornecem os pacotes para universidades privadas e 

públicas.  

As pressões privadas para aderir e consolidar às modalidades remotas foram 

(e ainda estão sendo) recorrentes. Ocorre, de fato, uma intencionalidade voltada para 

a legitimação do remoto/EAD para o pós-pandemia (excluindo os seus 

desdobramentos para o trabalho docente e para a qualidade da formação dos 

estudantes), no sentido da continuidade da ofensiva em curso contra a universidade 

pública e o beneficiamento do setor privado, pois grupos econômicos “veem na 

pandemia uma oportunidade imperdível para os negócios de educação mediada por 

EaD” (LEHER, 2020, on line).  

O objetivo, “a pretexto da pandemia, é difundir um modelo de educação e de 

escola que é há anos defendido pelo capital: um modelo referenciado na agenda 

empresarial, uma pedagogia que tentam viabilizar à revelia de professores e 

estudantes” (COLEMARX, 2020, p. 9), em plena compatibilidade com o padrão 

dependente de desenvolvimento brasileiro, com a natureza da burguesia 

ultraconservadora no país e com sua associação à burguesia hegemônica. 

De forma virtual, aligeirada e desqualificada, a formação superior estaria 

destinada a favorecer os grandes grupos empresariais, dar continuidade ao processo 

de sucateamento da educação pública e gratuita e qualificar minimamente a força 

de trabalho para o mercado, ou seja, caminhando na direção adequada ao padrão 

dependente educacional no Brasil. 

 Os rumos da educação brasileira, especialmente das universidades públicas 

no pós-pandemia, com ou sem o uso de instrumentos tecnológicos, devem ser 

analisados com muito cuidado e responsabilidade, considerando: a valorização do 

trabalho docente; o estímulo ao processo criativo, pedagógico e qualificado da 

formação profissional; o reconhecimento da construção do conhecimento que 

extrapola a sala de aula (convivência universitária, nas bibliotecas, na organização 

estudantil, nos grupos de pesquisa, na interação entre estudantes e docentes, etc.); 

a estrutura das instituições de ensino; e a perspectiva ampla de educação como um 

direito, no sentido de seguir contra à segregação educacional que ainda persistente 

no país.  
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Tudo isto porque é fundamental ultrapassar a lógica dependente educacional 

à brasileira e expandir com qualidade as oportunidades educacionais para que (de 

fato) alcancem as “grandes massas”, o que só será possível com a ampliação do 

setor público educacional. É óbvio que isso exige investimentos consistentes e 

permanentes, mas, como afirma Fernandes (1989, p. 109), “também custa caro (há 

décadas) transferir recursos públicos para a iniciativa privada e ninguém diz nada 

contra isso”.  

Em relação ao trabalho e à formação nas universidades públicas em tempos 

de pandemia, é preciso valorizar a pesquisa e reconhecer a relevância da ciência, o 

que, sobretudo em tempos de Covid-19, vêm sendo parcialmente reconhecido pela 

sociedade. É fundamental frisar que as universidades públicas têm se destacado 

com ações voltadas para o seu enfrentamento, realizando: debates qualificados por 

meio remoto; pesquisas atentas às necessidades da sociedade brasileira; 

orientações acadêmicas de estudantes de graduação e pós-graduação; intensos 

trabalhos de gestão administrativas; dentre tantas outras ações relevantes.  

É imprescindível lutar pela educação superior pública em um país dependente 

como o Brasil, porque, ainda que queiram, “não podem anular a nossa imaginação 

criadora, a nossa vontade política e a nossa capacidade de enfrentá-la (a realidade) 

em termos de contestação e de repúdio” (FERNANDES, 1980, p. 129). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O período 2020/2021 está marcado pela crise do capital agravada pela 

pandemia da Covid-19, redefinindo dilemas e desafios e renovando as condições de 

dependência que se perpetuam na educação superior brasileira, definida por um 

projeto não autônomo de nação, ciência, tecnologia, produção e socialização do 

conhecimento. Nestes termos, as análises de Florestan sobre a educação e a 

educação superior diante do desenvolvimento capitalista dependente, vinculando 

novas e antigas questões, podem fornecer relevantes chaves teóricas e políticas para 

a compreensão e a luta no presente. 

A partir dos fundamentos florestanianos, identificamos o padrão dependente 

de educação superior e suas expressões ao longo da formação social brasileira, 
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especialmente com os ciclos expansivos da educação superior, afinados com a 

dominação burguesa marcada pela forte parceria entre a burguesia brasileira e a 

burguesia internacional. Isto porque, no capitalismo dependente, a questão 

educacional é redefinida pelas tensões entre desenvolvimento autônomo e 

interesses ultraconservadores da burguesia local que detém certa autonomia no 

manejo das negociações dos termos da dependência com os países hegemônicos.  

Assim, acreditamos que é necessário e urgente resgatar o debate sobre a 

função social da universidade e da educação superior em um país delimitado pela 

particularidade da dependência em relação ao capitalismo, uma vez que tal função 

social não deve se limitar aos interesses combinados da dupla face da dominação 

burguesa local e internacional. 

Logo, necessariamente devemos nos questionar: qual educação superior e 

universidade temos e qual educação e universidade queremos? Qual é o projeto 

educacional que precisamos para o Brasil? Os projetos de educação e universidade 

em disputa (como direito para os trabalhadores e como serviço lucrativo para o 

capital) devem ser colocados em confronto com clareza teórica e política. A luta deve 

ser na direção de um projeto de educação emancipatória em que, apesar dos limites 

das contradições postas pelo capitalismo, possamos identificar (velhas) e construir 

(novas) possibilidades de articulação e resistência coletivas.  

Neste sentido, a educação superior deve se constituir como uma força 

inovadora e de renovação cultural, a fim de atender e responder às necessidades de 

uma sociedade de classes marcada pela democracia restrita, pela dominação 

autocrática burguesa, pela opressão da classe trabalhadora, pela pobreza e pela 

miséria, pela fome de comida, de saber e de direitos sociais. 

Em tempos tão áridos como o presente, precisamos reafirmar o compromisso 

e disputar o projeto de educação como direito, bem como estimular nos estudantes, 

docentes e trabalhadores em geral, a capacidade de reinvenção da luta e priorização 

dos dilemas brasileiros (velhos e novos), pondo a universidade e a ciência a seu 

serviço e colocando no centro da agenda a educação pública.  
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RESUMO 
 
O objetivo do ensaio é problematizar a conotação política da docência, em particular 
do sociólogo, no ensino superior. Procuramos evidenciar, inicialmente, como a 
universidade constitui um lugar privilegiado do destino profissional de sociólogos. 
Em seguida, examinamos como pode ser sua atuação docente considerando o 
problema weberiano da neutralidade axiológica, incorporado pelo movimento 
“Escola sem Partido”. Procuramos mostrar como a acusação unilateral de tomada 
de posição político-partidária e “ideológica” tende a obstar e a macular a docência 
atualmente, em especial a de uma disciplina científica voltada ao estudo dos 
múltiplos aspectos da realidade social e política.  
Palavras-chave: Sociologia. Docência. Neutralidade Axiológica.  

 
 
ABSTRACT 
 
The objective of the article is to problematize the political connotation of teaching 
activity, particularly that of the sociologist, at higher education. We tried to show 
initially how the university constitutes a privileged place of the professional destiny 
of sociologists. Then, we examine how their teaching performance can be, 
considering the weberian problem of axiological neutrality, incorporated by the 
“Escola sem Partido” (“School without Party”) movement. We intend to show how the 
unilateral accusation of political-partisan and “ideological” position tends to create 
obstacle and defame the teaching activity today, especially that of a scientific 
discipline focused on different aspects of political and social reality. 
Keywords: Sociology. Teaching. Axiological Neutrality.  
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Preâmbulo: a universidade como principal destino profissional de sociólogos 

 

Em 1968, em curso introdutório de sociologia para um público numeroso e 

iniciante, o filósofo e sociólogo alemão Theodor Adorno (2008), em fase avançada de 

sua carreira e ministrando o que viria a ser seu último curso acadêmico, realiza uma 

constatação pessimista, a saber: as perspectivas profissionais para os sociólogos 

são ruins.  Para justificar o cenário pessimista, Adorno (2008, p. 43-44) evoca dois 

motivos que, de maneira relacional, verificava-se no contexto do curso realizado na 

Alemanha. De um lado, as perspectivas profissionais não se apresentavam de forma 

promissora em função do aumento lento e gradativo do número de formados; o autor 

oferece dados a respeito do aumento, cujo salto foi de 30 estudantes em 1955 para 

626 em 1968.  De outro lado, as expectativas exigem cautela dos estudantes porque 

a capacidade de absorção de sociólogos no mercado se reduz ainda mais durante 

período de recessão econômica, em meio ao qual encontrava-se a sociedade alemã 

no contexto do curso ministrado na Universidade de Frankfurt.  Mesmo nos Estados 

Unidos da América, “paraíso da sociologia”, diz Adorno em seu curso, não se pode 

afirmar que graduados em sociologia encontrem empregos por toda parte e sem 

muitos esforços. A constatação do autor da teoria crítica pode nos ajudar a refletir 

sobre a situação atual da sociologia como profissão no Brasil, país em que o número 

de estudantes no ensino superior aumentou de modo significativo desde os anos 

1970 (cf. MARTINS, 2000) e o qual experimenta, nos dias correntes, significativa 

recessão econômica após o período de relativa pujança na primeira década do século 

XXI.   

Segundo Adorno (2008), a sociologia teria, na época, papel essencialmente 

formativo, donde decorre uma contradição: de um lado, a necessidade e o desejo de 

formação; de outro, as possibilidades de emprego profissional. O desejo de formação 

se justificaria pela vontade e necessidade de compreender a sociedade, de orientar-

se nela – a sociologia seria, assim, uma espécie de recurso espiritual mediante o qual 

se espera dar conta da alienação existente no mundo social, de proteger-se dela. 

Porém, na medida em que persegue o objetivo de formação, o indivíduo pode 

distanciar-se dos fins práticos da sociedade, isto é, em relação às suas exigências 

profissionais. A dificuldade da sociologia estaria então em reunir tais aspirações 
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divergentes: realizar, de um lado, o trabalho socialmente útil e, de outro, adquirir 

orientação intelectual, já que estamos sempre diante de um paradoxo evidente – 

quanto mais se compreende a sociedade mais difícil é tornar-se útil a ela por meio 

de um emprego. 

Tendo em vista nosso objetivo, que é refletir sobre a conotação política da 

atividade docente do sociólogo no ensino superior, ressaltemos a relevante 

constatação de Adorno (2008, p. 44) de que o principal destino dos sociólogos é a 

universidade, que ele qualifica como “incubadora de sociólogos”. Também no Brasil, 

as universidades – nas quais se fundem as funções de ensino e pesquisa – podem 

constituir-se como um dos principais destinos profissionais dos sociólogos 2 . A 

sociologia estaria assim, de alguma forma, fadada à sua autorreprodução. Em um 

espectro mais amplo, quais são, contudo, as competências do sociólogo e quais 

podem ser efetivamente suas ocupações?  

Na Lei nº 6.888, que regulamenta a profissão de sociólogo (e de cientistas 

sociais, de maneira geral) no Brasil, publicada em de 10 de dezembro de 1980 pelo 

então presidente João Figueiredo, lemos ser competência do sociólogo3: (i) elaborar, 

coordenar, executar e analisar pesquisas, trabalhos, programas e projetos relativos 

à realidade social; (ii) ensinar Sociologia Geral ou Especial em estabelecimentos de 

ensino; (iii) assessorar e prestar consultoria a empresas, órgãos da administração 

pública direta ou indireta, entidades e associações relacionadas à realidade social; 

(iv) participar da elaboração, direção, execução e avaliação de qualquer trabalho, 

pesquisa, programa ou projeto global, regional ou setorial, referente à realidade 

social4.  

                                                     
2 É preciso destacar que o destino profissional de sociólogos – e de cientistas sociais, de maneira 
geral –, é bastante difuso, apesar de sua relativa concentração na educação, tanto no ensino básico 
quanto no superior público e privado. A respeito do destino profissional de sociólogos e cientistas 
sociais, ver as pesquisas mais recentes de Torino (2012) e Braga (2011), bem como os estudos dos 
anos 1990 de Bonelli (1993), de Werneck Vianna e colaboradores (1994) e a de Simon Schwartzman 
(1995). 
3 Para uma crítica da chamada “Lei do sociólogo”, em razão de sua abrangência e ineficiência do ponto 
de vista da criação de uma reserva de mercado e de “território profissional”, ver Torino (2012, p. 52-
57). 
4 Na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) – documento governamental cuja finalidade, desde 
2002, não é regulamentar as profissões mas identificar suas existências –, encontra-se competências 
semelhantes para a profissão de sociólogo, ao lado de antropólogos, arqueólogos e cientistas 
políticos, todos classificados sob a rubrica “Profissionais em pesquisa e análise antropológica 



  
50 | Humanidades em tempos de trabalho remoto: Educação, Universidade e Saberes 

Em posse de tais competências estabelecidas em lei, o sociólogo pode então 

atuar nas seguintes áreas de trabalho: (i) na docência (ensino básico e superior); (ii) 

em diferentes formas de pesquisa, a saber: científica, social, eleitoral, de mercado e 

de opinião pública; (iii) com a formulação de políticas públicas; (iv) na assessoria a 

partidos políticos; (v) em sindicatos e movimentos sociais; (vi) em consultoria para 

empresas; (vii) e também na coordenação e avaliação de projetos sociais variados. 

Como se vê, além de instituições de ensino, o sociólogo pode encontrar 

emprego em cargos diversos da administração pública (em escala federal, estadual 

ou municipal), em institutos de pesquisa (públicos ou privados), em empresas de 

consultoria e de diferentes setores, bem como em organizações não governamentais 

(ONGs). Em termos genéricos, tais são as possibilidades profissionais para o 

sociólogo ou o cientista social formado em faculdades ou universidades públicas e 

privadas. Mas onde podem estar hoje os cientistas sociais e sociólogos formados?  

Diversos estudos (cf. nota 2) mostram que há um número significativo de 

cientistas sociais formados e em atividade em variados segmentos da profissão, 

permanecendo invisíveis em virtude do modelo sobretudo acadêmico da disciplina. 

Vale dizer que, desde os anos 1960, dissemina-se a ideia de que sociólogos devem 

também ocupar lugar na administração pública e em empresas de pesquisa, apesar 

de certa hostilidade do magistério superior, que critica a pesquisa comercial por meio 

de sua concepção mais acadêmica da profissão. Segundo essa perspectiva, tudo se 

passa como se não acadêmicos fossem espécies de “sociólogos prejudicados” ou 

“menores”, sentindo-se desviantes em relação aos "verdadeiros sociólogos", que 

habitam o meio universitário e atuam, assim, no ensino superior.  

De fato, desde a regulamentação da profissão em 1980, há esta cisão: para 

universitários, a sociologia não é uma profissão como outra qualquer, mas uma 

"profissão acadêmica", uma "área de conhecimen to" cujo valor é intrínseco, para 

além de qualquer aplicação instrumental e pragmática; para os não acadêmicos, a 

regulamentação da profissão seria uma forma de delimitar o território ocupacional 

exclusivo, de conseguir contratação específica de sociólogos também na burocracia 

                                                     
sociológica”. Disponível em: http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/saibaMais.jsf. Acesso em: 09 
mar. 2021. 
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e na administração estatal. Tal perspectiva vai ao encontro do surgimento das 

Ciências Sociais no Brasil, já que tanto a Escola Livre de Sociologia e Política, 

fundada em 1933, quanto a Universidade de São Paulo, fundada em 1934, 

preocupavam-se com a formação não apenas do professor e do pesquisador, mas 

também de "técnicos com competência administrativa" (cf. Braga, 2011, p. 105) – 

todos eles com embasamento teórico e metodológico. 

Fato é que o destino profissional de sociólogos e de cientistas sociais, de 

maneira geral, é bastante heterogêneo e difuso. Por exemplo, em seu estudo sobre 

egressos da USP, Unicamp, PUC-SP e PUC-Campinas, entre os anos 1970-2005, 

Braga (2011) apresenta os seguintes dados a propósito da distribuição ocupacional 

deles: 27,4% atuam no ensino; 15,1%, na área pública (dentro e fora da carreira de 

sociólogo); 12% exercem a função de pesquisadores e/ou bolsistas; 8% encontram-

se em outras carreiras fora da área pública (cargos de direção, em empresas de 

pesquisa, técnicos em ONGs e empresas etc.); 3,6% atuam como consultores; 12,6% 

desempenham outras profissões; 5,5% tornaram-se empresários (o que também 

representa outra profissão); 8,5% operam venda, serviços e/ou outras atividades 

(todas fora da área); e 7,3% estão aposentados, desempregados ou encontram-se 

em “outros”, segundo as formas de classificação adotadas na pesquisa. Não 

obstante a restrição geográfica do estudo em tela, percebe-se uma relativa 

concentração de sociólogos e cientistas sociais em atividades de ensino e de 

pesquisa. Em outros termos, a despeito da notável dispersão de cientistas sociais 

em vários outros setores de atividade, como os estudos mencionados anteriormente 

também mostram, podemos afirmar que, em certa medida, o destino profissional de 

sociólogos tende a residir sobretudo na atuação em ensino e pesquisa, de modo que 

a universidade pode constituir-se – ao encontro da constatação de Adorno (2008) – 

um lugar privilegiado de atuação dos profissionais da área.  

 

O aspecto político da atividade docente do sociólogo no ensino superior 

 

Considerando que o destino profissional dos sociólogos tende a residir de 

maneira significativa nas universidades, pretendemos, neste momento, refletir sobre 

como pode o sociólogo (e o docente, de maneira geral) atuar no ensino superior 



  
52 | Humanidades em tempos de trabalho remoto: Educação, Universidade e Saberes 

levando em consideração o problema persistente – e retomado no contexto atual de 

modo exacerbado e controverso – relativo à neutralidade axiológica da atividade 

professoral. 

Em 1917, Max Weber (1971) – considerado, como se sabe, um dos autores 

clássicos e fundadores da Sociologia como disciplina científica – proferiu a célebre 

conferência “Ciência como vocação” na Universidade de Munique. Nela, o eminente 

intelectual alemão aborda – entre outros temas recorrentes em sua obra, tais como 

racionalização, desencantamento do mundo, burocracia, especialização e atividade 

científica – o papel do professor em sala de aula ante a questão da neutralidade 

axiológica ou valorativa5. A premissa básica desta expressão conceitual é a de que a 

atividade científica do pesquisador e a atividade pedagógica do docente devem 

afastar-se rigorosamente de julgamentos de valor. Trata-se de separar atividades 

exclusivamente impessoais e objetivas – como o ensino e a pesquisa – de valores 

pessoais e subjetivos.  

Atinente à pesquisa, o intelectual alemão assinala, contudo, que o juízo de 

valor encontra-se presente desde a seleção do tema, a qual se realiza a partir da 

perspectiva própria e singular do pesquisador. Daí um dos motivos pelos quais 

Weber (2001a) grafa o termo “objetividade” entre aspas no título de seu artigo de 

1904 elaborado para a Revista Archiv für Sozialwissenchaft und Sozialpolitik 

(Arquivo para a ciência social e política social). Trata-se, dessa forma, de fazer 

oposição ao positivismo – metodologicamente ingênuo, aos seus olhos – de Émile 

Durkheim (1984), que crê alcançar efetivamente a objetividade do fato social. De todo 

modo, após a escolha do tema, é com rigor científico e probidade intelectual que o 

cientista deve proceder sua pesquisa, colocando em marcha o sentido da 

neutralidade axiológica. Mas e o professor, como deve ele ensinar em sala de aula? 

O autor é categórico: em sala de aula, igualmente, o princípio pedagógico por 

excelência reside na neutralidade axiológica. Nas salas de aula da universidade, 

                                                     
5  A questão da neutralidade axiológica é abordada de forma sistemática em “A ‘objetividade’ do 
conhecimento na Ciência Social e na Ciência Política” (WEBER, 2001a), bem como em “O sentido da 
‘Neutralidade Axiológica’ nas Ciências Sociais e Econômicas” (WEBER, 2001b). Sobre o conceito na 
obra de Weber e sua pluralidade de justificativas (ontológica, metodológica, histórica, ética, 
epistemológica e lógica), ver Weiss (2014) e Fanta (2014), nos quais se pode encontrar bibliografia 
especializada sobre o tema. 
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sustenta Weber (1971, p. 183) em sua palestra, “nenhuma outra virtude é válida a não 

ser a simples integridade intelectual”. As insistentes afirmações do intelectual 

alemão sobre a “situação magisterial” são inequívocas com relação à sua tese de 

que o professor – tal qual o cientista – deve eximir-se de juízos de valor em sua 

atividade. Aos estudantes que procuram líderes, salvadores ou profetas, o 

conferencista orienta que a cátedra universitária não constitui o lugar adequado de 

suas demandas6.  

O autor de Economia e Sociedade aprofunda o tema ao problematizar a 

questão na situação em que o ensino se volta sobretudo às estruturas sociais, 

políticas, culturais e econômicas da sociedade. Mesmo em tal caso, do qual se ocupa 

naturalmente o sociólogo no magistério superior, a política também não deve entrar 

em sala de aula, assegura Weber (1971, p. 172). “Tomar uma posição política prática 

é uma coisa, e analisar as estruturas políticas e as posições partidárias é outra”. O 

intelectual alemão exemplifica seu entendimento sobre a conduta docente a partir 

do tema da “democracia”. Trata-se de apresentar ao aluno suas diferentes formas, 

examinando-as e confrontando-as com organizações sociais e políticas não 

democráticas e as implicações de todas elas nas condições de vida individual. 

Criteriosa, a exposição resultaria suficiente para que o estudante venha a tomar sua 

posição, que pode afastar-se, sem contrariedade, da concepção do mestre. Para não 

confundir seu ofício com o profetismo ou a demagogia, cabe ao professor – de 

qualquer área do conhecimento, como a passagem abaixo explicita, e ao revés do 

significado elementar e etimológico do termo professor, cuja função seria professar 

– evitar a imposição do posicionamento político, o qual está irremediavelmente 

vinculado a juízos pessoais de valor:  

 

Só podemos pedir dele [do professor acadêmico] que tenha a integridade 

intelectual de ver que uma coisa é apresentar os fatos, determinar as relações 

matemáticas ou lógicas, ou a estrutura interna dos valores culturais, e outra 

coisa é responder a perguntas sobre o valor da cultura e seus conteúdos 

                                                     
6 A questão universitária é problematizada pelo pensador alemão em seu contexto em Weber (1998). 
Mariana T. Ferreira (2015) aborda o tema a partir da perspectiva da Sociologia Política de Weber, bem 
como a questão pedagógica latente em sua obra.  
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individuais, e à questão de como devemos agir na comunidade cultural e nas 

associações políticas [grifo do autor] (WEBER, 1971, p. 172-173). 

 

Weber adverte, contudo, que em situações externas à sala de aula, onde as 

relações de poder estão atenuadas (tornando-se possível, assim, a crítica) e os 

objetivos da ação são diversos da atividade pedagógica, pode o professor – daí na 

qualidade de sujeito político – veicular seus julgamentos de valor culturais e 

políticos.  

A atualidade do problema abordado por Weber manifesta-se em diferentes 

contextos para além do debate pedagógico e acadêmico especializado. Notável é, 

por exemplo, o amplo movimento designado “Escola sem Partido”. Criado em 2004 e 

voltado à educação nacional em todos os níveis – ou seja, ensino básico e superior7 

–, sua finalidade parece inequivocamente nobre em relação à atividade docente: 

impedir a doutrinação político-partidária em sala de aula. Nesse sentido, o 

movimento lança mão, inclusive, de excertos da conferência “Ciência como vocação” 

a fim de sustentar seu propósito8.  

Dois problemas, contudo, saltam aos olhos. Diferentemente do postulado 

weberiano da “neutralidade axiológica” também em sala de aula, os exemplos 

utilizados no site do movimento Escola sem Partido voltam-se apenas ao tipo de 

proselitismo ou de doutrinação político-partidária de conotação crítica ou 

progressista9 .     Na apresentação do movimento, sua mira, manifesta-se explicitamente: 

                                                     
7 A atuação do movimento se destaca sobretudo na educação básica, como se observa no cartaz que 
contém os “deveres do professor”, a ser afixado em salas de aula do ensino fundamental e médio 
(Disponível em: http://www.escolasempartido.org/programa-escola-sem-partido/. Acesso em: 14 
mar. 2021). Contudo, na seção do site em que o Programa Escola sem Partido se apresenta, lê-se que 
o movimento “[...] é uma iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de 
contaminação político-ideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao 
superior”. Ver também Art. 9, inciso VII, do Anteprojeto de lei federal que “Institui o Programa Escola 
sem Partido” (Disponível em: http://escolasempartido.org/anteprojeto-lei-federal/. Acesso em: 14 
mar. 2021). 
8 Até 2019, ao menos, encontrava-se fragmentos isolados da conferência de Weber nas seções de 
apresentação do movimento Escola sem Partido, procurando fundamentar o objetivo do projeto. Na 
versão atual do site, a menção encontra-se na seção “Perguntas e Respostas”, bem como em 
publicações esparsas no site, aludindo sempre ao papel do professor em sala de aula. Disponível em 
http://escolasempartido.org/perguntas-e-respostas/. Acesso em 14 mar. 2021. 
9 No site oficial do movimento, na seção significativamente intitulada “Corpo de delito”, encontram-
se, por exemplo, diversos casos de “doutrinação escolar” circunscritos exclusivamente a lemas, 
temas, personagens e movimentos sociais progressistas. Disponível em: 
http://www.escolasempartido.org/corpo-de-delito. Acesso em 09 set. 2019. (Na versão atual do site, 

http://www.escolasempartido.org/programa-escola-sem-partido/
http://escolasempartido.org/anteprojeto-lei-federal/
http://escolasempartido.org/perguntas-e-respostas/
http://www.escolasempartido.org/corpo-de-delito
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A pretexto de transmitir aos alunos uma “visão crítica” da realidade, um exército 

organizado de militantes travestidos de professores abusa da liberdade de 

cátedra e se aproveita do segredo das salas de aula para impingir-lhes a sua 

própria visão de mundo [grifo nosso]10. 

 

Tudo se passa, assim, como se professores não estivessem em condições de 

defender em sala de aula também posicionamentos políticos diversos – tais como 

os provenientes do liberalismo econômico, do conservadorismo moral e do 

autoritarismo –, disseminando até mesmo suas concepções religiosas aos alunos, 

as quais, acrescente-se, o movimento procura, a despeito da laicidade estatal, 

resguardar como direito de pais e alunos.  

 Associado a este equívoco em que se patenteia paradoxalmente a conotação 

política do movimento Escola Sem Partido, um segundo problema parece resultar da 

leitura pouco criteriosa da atividade docente postulada por Weber. Para o pensador 

alemão, claro está que o professor deve evitar declarar e impor à sua audiência sua 

posição política pessoal. Não pode ele, contudo, livrar-se da obrigação pedagógica 

que consiste em provocar o estudante de modo a promover o autoesclarecimento, a 

capacidade de reflexão crítica e sobretudo autônoma e independente. É desse modo 

que o estudante adquire condições para escolher racionalmente sua ação individual, 

sua posição política e seu modo próprio de conduta de vida.  

 

Na verdade, é certo que apresentar os problemas científicos de modo que uma 

mente não-instruída, mas receptiva, os possa compreender e – o que para nós é 

decisivo – possa vir a refletir sobre eles de forma independente, talvez seja a 

tarefa pedagógica mais difícil de todas (WEBER, 1971, p. 159). 

 

                                                     
a seção “Corpo de delito” encontra-se disponível em https://www.escolasempartido.org/blog/corpo-
de-delito/. Teor semelhante de tais publicações encontra-se agora disponível na seção blog: 
https://www.escolasempartido.org/blog/.  Acesso em: 14 mar. 2021). A esse respeito, ver também a 
pesquisa de Severo et al. (2019), que evidencia empiricamente como a militância do Movimento Escola 
Sem Partido nas redes sociais se dá apenas de um lado do espectro político. 
10 Disponível em: http://www.escolasempartido.org/quem-somos/. Acesso em: 14 mar. 2021. 

https://www.escolasempartido.org/blog/corpo-de-delito/
https://www.escolasempartido.org/blog/corpo-de-delito/
https://www.escolasempartido.org/blog/
http://www.escolasempartido.org/quem-somos/
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Esquivando-se do proselitismo político-partidário ou “ideológico”, para 

inscrever aqui um termo próprio à guerra cultural contemporânea11 ,  não pode o 

professor, portanto, furtar-se a apresentar também o conhecimento crítico da 

realidade social. Tal tarefa implica desvelar, por exemplo, de que modo – para 

permanecer no escopo da sociologia como disciplina científica – as próprias escolas 

e universidades podem atuar como mecanismos de reprodução das estruturas e 

desigualdades sociais a nível material e simbólico (cf. BOURDIEU; PASSERON, 1975; 

2014)12. Nesse sentido, para o sociólogo estadunidense Wright Mills (1969, p. 192-

211) – leitor atento de Max Weber13 –, a atuação do sociólogo em sala de aula não 

pode realizar-se senão de forma política, uma vez que ele se encontra 

invariavelmente comprometido com valores modernos como razão e liberdade. Tal 

afirmação não significa, em absoluto, ensinar de forma partidária, doutrinária ou 

“ideológica”, mas sim, valendo-se da liberdade de ofício assegurada 

constitucionalmente, cumprir o objetivo postulado igualmente na Lei nº 9.394/1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação brasileira: ensinar com base no 

pluralismo de ideias, de modo a formar um indivíduo com capacidade de pensamento 

crítico e autônomo. 

Considerando o deficit educacional básico de um país cujos índices de 

desigualdades são abissais14, a docência no ensino superior, em qualquer área do 

                                                     
11 A esse respeito, ver Alexander (2018). A partir de Steve Bannon – ideólogo norte-americano de 
extrema-direita, cuja influência se fez notar também na eleição do atual governo brasileiro de Jair 
Bolsonaro –, Alexander (2018) aborda a “guerra cultural” contemporânea e sua lógica política de 
destruição de instituições e de valores modernos. Não obstante a ênfase do sociólogo estadunidense 
atribuída à influência do ideólogo Steve Bannon sobre o governo Donald Trump, seu ensaio – 
significativamente intitulado “Vociferando contra o Iluminismo” – trata da ascensão do populismo em 
escala planetária, o que compreende, portanto, os casos húngaro, filipino, turco e brasileiro, entre 
outros. 
12 A esse respeito, vale notar que a Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida 
da população brasileira: 2018 (IBGE) corrobora, no Brasil atual, a ideia central das pesquisas 
realizadas pelos sociólogos franceses nos anos 1960 e 1970. Voltado a temas estruturais da realidade 
social brasileira e seus índices de desigualdade, o documento do IBGE se divide em três partes: 
mercado de trabalho; padrão de vida e distribuição de renda; e educação. Esta, por sua vez, subdivide-
se em educação infantil e educação superior. Na seção dedicada ao ensino superior, com base em 
dados rigorosamente coletados e analisados, afirma-se, ao encontro da tese de Bourdieu e Passeron: 
“No Brasil, o acesso aos níveis educacionais mais elevados, mais especificamente ao ensino superior, 
representa um mecanismo importante de reprodução das desigualdades sociais” (IBGE, 2018, p. 93). 
13 Como se sabe, Wright Mills organizou, junto com seu professor Hans Gerth, a notável edição From 
Max Weber: Essays in Sociology [1946] (WEBER, 1971), constituída de textos selecionados de Max 
Weber e de uma longa introdução elaborada pelos organizadores.  
14 A esse respeito, ver, por exemplo, IBGE (2018). No documento, encontra-se amplo mapeamento das 
desigualdades estruturais brasileiras, seus efeitos sobre a realidade nacional e suas tendências de 
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conhecimento científico, não pode fugir ao objetivo de formar o indivíduo – ou 

melhor, o cidadão, nos termos da Constituição brasileira de 1988 – previsto 

formalmente em lei. Em outros termos, levando a sério a refutação fundamentada de 

Weber a respeito do aspecto normativo e valorativo do ensino, não se pode deixar de 

perseguir no ensino superior a formação de um indivíduo dotado não apenas de 

capacidades técnicas específicas de sua profissão, mas também de qualidades 

indispensáveis para o exercício racional de uma cidadania cada vez mais global, não 

obstante as investidas contra semelhante processo. Nesse sentido, a acusação 

unilateral de tomada de posição político-partidária e “ideológica” tende a obstar e a 

macular a atividade docente em uma disciplina científica cujo propósito consiste 

(não exclusivamente) em compreender (Verstehen) e/ou explicar (Erklären) – 

conforme a célebre dicotomia na teoria social clássica e contemporânea 15  – a 

realidade social em sua dimensão também crítica.  

Vimos que a regulamentação da profissão de sociólogo ocorreu legalmente 

em 1980, no início, portanto, de um lento processo de abertura da ditadura militar 

brasileira para a redemocratização. Banida do currículo em 1971, a Sociologia foi 

novamente incorporada ao Ensino Médio em 2008, tornando-se então, assim como 

a Filosofia, disciplina obrigatória. A reforma do Ensino Médio, estabelecida 

inicialmente mediante medida provisória e aprovada como lei em 201716, e sobretudo 

os ataques persistentes e atuais à docência, em geral, e à Sociologia e à Filosofia, 

em específico, podem indicar a tendência de um retrocesso cujo avanço a História 

ensina obrigatoriamente a impedir em nome, uma vez mais, da formação e do 

                                                     
perpetuação, considerando ocupações, educação, distribuição de renda, regiões, gênero, cor ou raça 
e grupos etários. Pode-se consultar também Education at a glance 2018, relatório da OCDE (OECD, 
2019) que evidencia a extrema desigualdade da sociedade brasileira em comparação com países 
membros e parceiros da organização. A pandemia de Covid-19 evidencia e intensifica as 
desigualdades estruturais do país. 
15 A respeito da dicotomia e das diferentes tentativas de síntese dela, ver, por exemplo, Giddens; Turner 
(1999); Alexander (1987); Sell; Martins (2017).  
16  Como se sabe, a reforma do Ensino Médio (Lei n° 13.415/2017) revoga a obrigatoriedade da 
Sociologia e da Filosofia como disciplinas do Ensino Médio, como havia sido estabelecido antes por 
meio da Lei n° 11.684/2008, que alterava, por sua vez, o disposto no Artigo 36 da Lei n° 9.394/1996. 
No lugar de obrigatórias para o Ensino Médio, tais áreas de conhecimento – ao lado de Educação 
Física e Artes –, figuram, doravante, como “estudos e práticas” a serem obrigatoriamente incluídos na 
Base Nacional Comum Curricular. Imprecisos e vagos, os termos “estudos e práticas” não asseguram 
a obrigatoriedade da oferta e do ensino dos componentes curriculares específicos (cf. Maciel, 2019). 
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exercício da cidadania global.  Em “Educação após Auschwitz”, Theodor Adorno 

(1986) delineou características psicológicas e subjetivas propensas ao 

autoritarismo, assim como aspectos sociais e culturais que podem tornar real a 

repetição de Auschwitz (símbolo do Holocausto), como o nacionalismo exacerbado, 

por exemplo. Mutatis mutandis, é preciso levar sempre a sério sua ideia de que a 

educação deve necessariamente conduzir os indivíduos ao esclarecimento, à 

desbarbarização e à autorreflexão crítica, de modo a fazer evitar, assim, a repetição 

de monstruosidades burocraticamente organizadas. 
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RESUMO 
 
Este texto aborda a relação entre o conhecimento formal e as experiências 
cotidianas. Parte-se da comparação entre duas obras literárias: ‘As aventuras de 
Ngunga’, de Pepetela, e ‘Grande Sertão: veredas’, de Guimarães Rosa. A noção de 
formação humana perpassa os dois livros nas figuras de seus protagonistas: Ngunga 
e Riobaldo. Em ambas a Educação formal ganha importância. Todavia, na perspectiva 
da colonialidade, o mais decisivo é o saber “revolucionário”. Só ele pode ir além da 
crítica aos modelos opressores e engendrar as transformações esperadas. A análise 
se limita ao percurso do personagem Ngunga – sua formação de guerrilheiro em 
busca da nova sociedade – referindo-se, como contraponto, à trajetória do “jagunço 
letrado”, Riobaldo Tatarana, narrador no Romance de João Guimarães Rosa.   
Palavras-chave: Saberes. Colonialidade. Formação-humana.  
 
 

ABSTRACT 
 
This text addresses the relationship between formal knowledge and everyday 
experiences. It starts with the comparison between two literary works: ‘As Aventuras 
de Ngunga’, by Pepetela, and ‘Grande Sertão: veredas’, by Guimarães Rosa. The 
notion of human formation permeates the two books in the figures of their 
protagonists: Ngunga and Riobaldo. In both, formal education gains importance. 
However, from the perspective of coloniality, the most decisive is the “revolutionary” 
knowledge, for only it can go beyond the criticism of oppressive models and engender 
the expected transformations. The analysis is limited to the trajectory of the character 
Ngunga – his guerrilla formation in search of the new society – referring, as a 
counterpoint, to the trajectory of the “literate ‘jagunço’”, Riobaldo Tatarana, narrator 
in João Guimarães Rosa's Novel. 
Keywords: Knowledge. Coloniality. Human-formation. 
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Introdução 

 

Costumamos atribuir à formação escolar uma limitação incontornável quando 

ela se afasta da vida e separa, da realidade imediata, seu currículo e suas práticas. 

Mas, ao valorizar com tanta ênfase as experiências vividas, não se pretende 

relativizar a importância da Escola formal. O ponto é: ‘melhorar a Escola’, no mundo 

contemporâneo, significa torná-la parte essencial da vida e vice-versa. Em outras 

palavras, pensar a instituição escolar para além da sua função instrumental, de 

domínio de um saber puramente técnico. Enfim, investigar o sentido da formação 

humana em contextos em que modernidade e colonialidade podem se confundir. 

Propomo-nos a abordar a relação entre o conhecimento advindo da escola 

formal e aquele que emerge da informalidade das experiências cotidianas. Faremos 

isso a partir de duas obras literárias: ‘As aventuras de Ngunga’, de Pepetela, e ‘Grande 

Sertão: veredas’, de Guimarães Rosa. A noção de formação que perpassa estes dois 

livros, experenciada pelos protagonistas – Ngunga e Riobaldo –, extrapola os 

domínios da educação formal, entretanto, sem prescindir dela. Dada a grandeza e a 

complexidade dos textos em foco, nossa análise se limitará ao estudo do percurso 

do personagem Ngunga – sua formação de guerrilheiro em busca de uma nova 

sociedade – referindo-nos, como contraponto, à trajetória do “jagunço letrado”, 

Riobaldo Tatarana, narrador no Romance de João Guimarães Rosa.   

Interessante observar algumas contingências análogas. Em ambos os casos 

os personagens, enquanto meninos, são apresentados como órfãos e desvalidos; no 

caso de Riobaldo, órfão de mãe e filho bastardo de um fazendeiro, que inicialmente 

não o reconhece. Só com a morte de Bigri, a mãe, é que o pai, Selorico Mendes, o 

adota por certo período, depois do qual Riobaldo foge, para se tornar jagunço. 

Ngunga perdeu os pais, mortos a tiros pelos colonialistas de Angola, passando a viver 

pelas casas de conhecidos e amigos, principalmente o companheiro Nossa Luta. 

Essas condições e eventualidades leva ambos a constantemente desafiarem a 

violência que os circunda. Nesse sentido, procuram no conhecimento, de si e do 

mundo, embora de distintos modos, a força para vencer não apenas suas batalhas 

pessoais, mas a guerra presente e, quem sabe, transformar as circunstâncias 

políticas e sociais nas quais se encontram. É nesse sentido que em certa altura 
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recorremos a Frantz Fanon. A finalidade é iluminar nossa leitura e melhor 

compreender a complexidade da condição do “colonizado” que atravessa o 

conhecimento formal aprisionado nas “grades” curriculares das nossas escolas.  

No livro de Pepetela acompanhamos a trajetória de formação do ‘herói’ 

Ngunga. Como guerrilheiro ele terá de aprender, sobretudo com a vida e com as lutas 

para libertação de seu país, mas a Escola não deixa de fazer parte desse percurso. 

Já, Riobaldo – Jagunço que ironicamente teria colocado fim à guerra dos jagunços 

– não se cansa de glorificar o profundo aprendizado alcançado com a guerra e com 

as intermináveis incursões pelo Sertão mineiro, mas, antes disso, foi ele um bom 

aluno e, melhor ainda, professor. 

 

A escola e a vida 

 

As similaridades entre os dois romances, para além e aquém da escritura, se 

dá na proximidade de vivências dos seus autores. ‘As aventuras de Ngunga’, primeiro 

romance do escritor angolano Pepetela (Artur Maurício Pestana Dos Santos), foi 

escrito em 1972 e publicado em 1973, em formato mimeografado. Ele foi concebido 

como material para fins pedagógicos, em plena guerrilha para libertação de Angola 

da colonização portuguesa, na qual o próprio autor esteve diretamente envolvido. Ele 

foi membro do Movimento Popular pela Libertação de Angola (MPLA). Pepetela é seu 

apelido; trata-se do diminutivo de ‘pestana’ na língua Umbundu e foi adotado quando 

o escritor era combatente, como codinome para garantir seu anonimato e proteção. 

A obra foi escrita quando Pepetela era secretário de educação do Movimento, depois 

de ter estado junto aos guerrilheiros na floresta de Mayombe, na região de Cabila. 

Tanto “As aventuras de Ngunga” quanto o livro “Mayombe” são inspirados no 

cotidiano, nas relações humanas e na luta em campo do MPLA. Essa sua experiência 

como guerrilheiro em Mayombe lhe permitiu conviver na ação de guerrilha e em 

situações-limite, condição que faz com que as pessoas se revelem de forma mais 

intensa, como relatou o próprio autor, em evento ocorrido em Cuiabá – MT, a 2ª Festa 

Literária de Chapada dos Guimarães, (AUTOR…, 2020)  

Ao examinar a história de vida de Guimarães Rosa constatamos que também 

ele esteve sempre às voltas com a Guerra. Nascido em 1908, tinha de seis e dez anos 

https://olivre.com.br/cultura/festa-literaria-de-chapada-dos-guimaraes-divulga-programacao/3362
https://olivre.com.br/cultura/festa-literaria-de-chapada-dos-guimaraes-divulga-programacao/3362
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entre o início e do fim da primeira Guerra Mundial. Aos vinte e poucos anos, no início 

da década de trinta, foi combatente na guerra civil entre Minas Gerais e São Paulo; 

durante a Segunda Guerra Mundial, sendo já diplomata, atendia como vice-cônsul em 

Hamburgo na Alemanha, país que durante bastante tempo, foi o epicentro do conflito.  

A influência dessas circunstâncias é inegável em sua obra, notadamente em Grande 

Sertão: Veredas. E, Rosa, atesta a importância destas experiências em entrevista a 

Günther Lorenz em 1966. Instado a falar sobre sua história de vida, diz: 

 

Chegamos novamente ao ponto que indica o momento em que o homem e sua 

biografia resultam em algo completamente novo. Sim, fui médico, rebelde, 

soldado. Foram etapas importantes de minha vida, e, a rigor, esta sucessão 

constitui um paradoxo. Como médico conheci o valor místico do sofrimento; 

como rebelde, o valor da consciência; como soldado, o valor da proximidade da 

morte. (LORENZ, 1991, p. 66) 

 

Voltemos, pois, a Ngunga e suas aventuras. Narra-se aí a vida de um menino; 

órfão, treze anos, vivendo no momento histórico de luta pela libertação de Angola na 

década de 70. Ngunga passa por um processo de transição e de formação e esta 

trajetória de autoconhecimento é narrada no romance. O caminho de Ngunga pode 

ser entendido como metáfora do percurso que Angola estaria trilhando rumo ao 

reconhecimento e fortalecimento de uma identidade nacional. O nome das 

personagens que se relacionam com Ngunga revela essa dimensão paralela entre a 

trajetória de Ngunga e a formação nacional. Nossa Luta, amigo que morre na 

guerrilha; União, professor; Avante, subgrupo da guerrilha. Cada qual 

desempenhando, simbolicamente um papel na formação de Ngunga. Esse recurso 

utilizado por Pepetela, faz com que cada personagem traga inscrita em seu nome os 

pontos chaves da ação revolucionária (CAMPOS, 2009).  

Já no início do romance, Ngunga se põe a caminhar para curar uma ferida. 

Essa ferida seria aquela causada ao povo angolano por anos de Colonialismo e que 

precisava ser cicatrizada. Ngunga inicia só, perdido, com sentimento de abandono. 

Aos poucos, vai construindo para si uma identidade a partir da observação crítica do 

comportamento, costumes e ações de outros que partilham o mesmo cenário de 
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guerrilha. Suas reflexões geradas nesses encontros têm conotações filosóficas, de 

caráter existencial, mas sobretudo são interrogações de ordem sociológica, política 

e moral. As relações de poder, o comportamento moral, o questionamento de práticas 

tradicionais que reforçam injustiças, passado e futuro, tradição e modernidade, 

individualismo e coletividade, o conflito na resistência, são alguns dos temas 

trabalhados pelo autor na obra.   

 

Pepetela, por conhecer na prática o interior da engrenagem política que se 

organizava a favor da independência, detecta com lucidez as peças que 

emperram seu funcionamento e denuncia, através de sua ficção, o prejuízo 

causado por posturas equivocadas, apontando comportamentos que poderiam 

contribuir para o aperfeiçoamento das estratégias de luta. (CAMPOS, 2009, p. 

230) 

 

 Se por um lado, Pepetela, autor e criador de Ngunga, conhece bem “o interior 

da engrenagem política” e a combate, tanto com armas quanto com a caneta, 

Guimarães Rosa – diplomata de carreira, mas também sertanejo – faz questão de 

incorporar, ao seu principal personagem, os recursos e as condições necessárias 

para o exercício da crítica. Riobaldo, assim como Ngunga, tem sua trajetória marcada 

pela busca do autoconhecimento, mas, para sua sobrevivência, será exigido dele 

também o conhecimento prático do mundo do sertão e dos meandros da Guerra. Para 

completar o ciclo de sua formação, muito cedo será inserido no mundo das letras3. 

Essa inserção, incomum, entre os sertanejos, será possível porque ainda menino será 

adotado por Selorico Mendes, grande latifundiário da região. Ao tomar contato com 

os livros, Riobaldo se destaca entre outros meninos, conforme ele mesmo diz mais 

tarde: 

 

Não é que eu esteja analfabeto. Soletrei, anos e meio, meante cartilha, memória 

e palmatória. Tive mestre, Mestre Lucas, no Curralinho, decorei gramática, as 

operações, regra-de-três, até geografia e estudo pátrio. Em folhas grandes de 

                                                     
3 Ngunga também será apresentado à escola pelo comandante Mavinga: “Quer ser guerrilheiro, mas 
eu resolvi metê-lo na escola. Como nunca está parado, vocês ainda vão ouvir falar dele.” (PEPETELA, 
2002, p. 23) 
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papel, com capricho tracei bonitos mapas. Ah, não é por falar: mas, desde o 

começo, me achavam sofismado de ladino. (ROSA, 1994, p. 13)  

  

 E quando quase já moço será chamado a ser ele mesmo professor. Um 

fazendeiro vizinho, com pretensões políticas de se tornar deputado queria se iniciar 

nas cartilhas. Assim, propõe àquele que era o professor de Riobaldo, um bom salário 

para ensiná-lo no privado. Vendo-se impossibilitado de atender ao fazendeiro, o 

professor indica para substituí-lo, o seu melhor aluno, ou seja, Riobaldo. Com isso se 

articulam peças-chave do romance. Riobaldo vira professor de Zé Bebelo, mas este 

queria ‘aprender’ a lei da gramática para acessar a lei do Estado de direito e trazê-la 

para os confins. Nesse processo de ensinar e aprender, professor e aluno tornam-se 

grandes amigos. No entanto, episódios futuros os colocarão em lados opostos. 

Inicialmente, Bebelo já munido de certo saber formal reúne seu bando e se junta aos 

soldados do Governo, que viviam para combater as “desordens” dos jagunços.   

Por outro lado, Riobaldo descobre que Selorico Mendes, que o havia adotado 

e lhe bancado a escola, era na verdade seu pai. Riobaldo se vê ‘filho’ de Selorico e de 

Bigri, mulher, por abuso do pai. Essa descoberta revolta Riobaldo e ele foge de casa 

para se unir ao Bando misto de Zé Bebelo. Agora professor e aluno estão juntos na 

batalha, mas não por muito tempo. Logo haverá ocasião de Riobaldo reencontrar o 

menino chamado Reinaldo, com quem ele se encantara na infância. Ocorre que 

Reinaldo Diadorim era membro de um bando liderado por Joca Ramiro, o grande 

chefe jagunço. Isso levará Riobaldo a debandar passando doravante para o lado de 

lá: os sertanejos rústicos que combatiam os soldados. Jagunços a quem o Estado 

brasileiro há tanto tempo perseguia como inimigos da modernização. Estes a quem 

Euclides da Cunha havia descrito com tanto rigor em “Os Sertões” apresentando-os 

como impávidos guerreiros em luta contra a República. Sobre isso, Euclides cunhará 

a célebre expressão: “o sertanejo é antes de tudo um forte”. Riobaldo agora é um 

deles; o menino órfão, o aluno destacado, o professor de gramática agora será o 

Tatarana - ‘lagarta de fogo’ que queima com balas. Riobaldo professor e jagunço 

combaterá a ordem oficial do governo. Entre a modernização e a estrutura tradicional 

dos que resistem à ordem opressora Riobaldo escolherá a tradição e a defenderá até 

o fim.  
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Em sua trajetória, depois de dominar minimamente os códigos gramaticais, 

Riobaldo passa a conhecer também os entremeios das relações políticas, nem 

sempre sensatas ou justas. A seguir, apropria-se dos saberes encravados no 

sistema-jagunço e chega a se tornar um grande líder entre eles, e como tal exercerá 

importante papel no desfecho dos acontecimentos da guerra. Mas a guerra que 

pacificará o sertão e colocará fim à violência das falsas promessas da modernidade 

não será aquela feito pelos soldados fardados. A paz virá da guerra dos jagunços, 

comandada por eles mesmos, liderados pelo jagunço-professor, que, como chefe, 

outra vez muda de nome, e passa a ser o Urutu Branco. Sua trajetória pessoal e de 

autoconhecimento, assim como a de Ngunga, termina na infelicidade de um amor 

frustrado. Contudo, seu conhecimento da gramática e do mundo leva-o a alcançar o 

sucesso, contribuindo para o estabelecimento de uma nova sociabilidade política. 

Suas lutas existenciais, tão intensas quanto as batalhas concretas da guerra, levam 

Riobaldo a ser outro, muito diferente de quando iniciou sua travessia de aluno ou de 

professor. O amor pelo saber letrado e a inquietação diante da injustiça o performam 

sempre. Já nas primeiras explicações dadas ao doutor que o escuta, seu interlocutor 

privilegiado, Riobaldo fazia questão de explicitar a importância de seu amor pelos 

livros, mesmo já depois de velho: 

 

Inda hoje, apreceio um bom livro, despaçado. Na fazenda O Limãozinho, de um 

meu amigo Vito Soziano, se assina desse almanaque grosso, de logogrifos e 

charadas e outras divididas matérias, todo ano vem. Em tanto, ponho primazia é 

na leitura proveitosa, vida de santo, virtudes e exemplos – missionário esperto 

engambelando os índios, ou São Francisco de Assis, Santo Antônio, São 

Geraldo... Eu gosto muito de moral. Raciocinar, exortar os outros para o bom 

caminho, aconselhar a justo. (ROSA, 1994, p. 13, grifo nosso) 

 

No caso de Rosa, porém, é preciso ressalvar que aquela ‘crítica’ também se 

exercita em relação ao próprio saber intelectualizado; ou, talvez, principalmente a ele. 

Assim, é preciso delimitar muito bem, mas sem hierarquizar, os campos dos saberes: 

o formal sistemático e/ou erudito, e o saber do homem do sertão, altivo, porém sem 

ser arrogante. É nesse sentido crítico que Riobaldo Tatarana pode ser jagunço e ao 



 
70 | Humanidades em tempos d5e trabalho remoto: Educação, Universidade e Saberes 

mesmo tempo pensador das mazelas e dos descaminhos da modernização. 

Aprenderá dos livros, como o fazem os intelectuais, mas, principalmente, aprenderá 

com as andanças da vida de jagunço. Ademais, as experiências concretas da guerra 

e os conflitos existenciais são a base de sua ‘filosofia de vida’. Isso pode valer tanto 

para o personagem quanto para o seu criador4.  

Assim, a crítica rosiana aos intelectuais deve ser entendida não como repulsa 

generalizada ao saber formal, e sim ao modelo de ensino “desinteressado”, 

desvinculado da realidade. Esta escola produz doutores incapazes de enfrentar o 

“traquejo da lida”. O criador de Riobaldo despreza a erudição pretensiosa, ao mesmo 

tempo em que eleva e valoriza o espaço-tempo vivencial. Tratando desse assunto na 

entrevista a Lorenz, já mencionada, Rosa lança mão da ideia de brasilidade, 

permitindo-nos uma aproximação direta com a questão das Lutas nacionalistas, 

objeto literário de Pepetela. O entrevistador questiona se não seria contraditório um 

escritor genial como ele, ser tão duro com os intelectuais e por outro lado dar tanto 

valor ao saber sertanejo. Guimarães Rosa não se faz de rogado:   

 

Para compreender a “brasilidade” é importante antes de tudo aprender a 

reconhecer que a sabedoria é algo distinto da lógica. A sabedoria é saber e 

prudência que nascem do coração. Minhas personagens, que são sempre um 

pouco de mim mesmo, um pouco muito, não devem ser, não podem ser 

intelectuais, pois isso diminuiria sua humanidade. (entrevista a LORENZ, p. 86) 

 

 Mesmo que ‘Grande Sertão: veredas’, como já apontamos, represente de 

algum modo a experiência da guerra vivida pelo autor, trata-se de peça de ficção bem 

distinta de “As Aventuras de Ngunga”. Neste último caso, o autor, Pepetela, foi 

guerrilheiro e, embora seu livro também seja uma ficção, poderia ele perfeitamente 

fazer suas aquelas palavras do Rosa: “minhas personagens são sempre um pouco 

                                                     
4 Como se sabe, Guimarães Rosa era diplomata e falava dezenas de idiomas. Viveu na Alemanha, 
como vice-cônsul durante os anos mais tensos da II Guerra. Ele registra isso no livro Tutameia. Em 
um dos prefácios eles escreve: “Como são curtos os séculos, menos este! Eu morava numa cidade 
estrangeira, na guerra, atribulando-me o existir, sobressaltado e monótono. Dormia de regra um só 
estiro, se não cantassem as sereias para alarma aéreo e ataque. Vem, porém, a vez, rara e acima de 
acepção, em que acordei, mesmo por nenhum motivo. Era noite mais noite e mais meia-noite...”  
(ROSA, 2009, p. 146)  
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de mim mesmo”. O que os dois praticam como escritores já nos parece algo implícito 

que reforça nosso argumento: ambas as criações intelectuais são indissociáveis da 

vida, assim como deveria ser toda a criação de saberes, mormente os da escola. 

 

Acompanhando Ngunga mais de perto 

 

Escrito contemporaneamente ao, e desde dentro do, movimento guerrilheiro, o 

MPLA, “As Aventuras de Ngunga”, deixa saltar aos olhos o seu viés pedagógico. 

Caracteriza-se Ngunga como um modelo de ser humano da nova ordem pós-

revolução que se avizinha, ao mesmo tempo que se propõe a motivar os jovens para 

a consciência política com a construção ficcional de um guerrilheiro solidário, íntegro 

e comprometido com uma sociedade mais justa. A passagem do romance em que 

Ngunga é adotado pelo presidente Kafuxi, chefe ancião de um kimbo (aldeia), marca 

o início da jornada de Ngunga. Começa aí a colocar em suspensão o seu juízo sobre 

os homens, passando a refletir sobre o bem e o mal5, sobre a natureza humana. 

Ngunga percebe que o chefe agia com egoísmo 6 , mentia e era ambicioso, 

características opostas àquelas que deveriam existir nas ações coletivas, pautadas 

no bem-comum.  Ngunga observa, analisa e, também, denuncia, posicionando-se 

ativamente diante de comportamentos incoerentes com os ideais revolucionários. 

Ideais que começam a surgir em Ngunga e passam a ser manifestos em ações. Como 

quando, mesmo diante de um ancião e chefe, que tradicionalmente deveria ser 

reverenciado pelos mais jovens, Ngunga denuncia Kafuxi por esconder a produção 

agrícola que deveria ser doada aos guerrilheiros para sua alimentação. As práticas e 

costumes tradicionais passarão, desde agora pelo escrutínio do jovem aprendiz. A 

gestação dos fundamentos de uma nova sociedade começa a ser simbolicamente 

                                                     
5 Um dos traços mais marcantes do jagunço Riobaldo é a sua tendência à reflexão sobre a natureza 
humana e os estatutos do bem e do mal. “Mas, no fato, por alguma ordem política, de se dar fogo 
contra o desamparo de um arraial, de outra gente, gente como nós, com madrinhas e mães – eles 
achavam questão natural, que podiam ir salientemente cumprir, por obediência saudável e regra de se 
espreguiçar bem. O horror que me deu – o senhor me entende? Eu tinha medo de homem humano” 
(ROSA, 1994 p. 578); “Nonada. O diabo não há! É o que eu digo, se for... Existe é homem humano. 
Travessia.” (ROSA, 1994, p. 875)  
6 Riobaldo não apenas constatará essas mesmas características em alguns chefes, como se sentirá 
ele mesmo traído por um deles. Isso será determinante em sua trajetória, pois, a partir daí, sua vida 
será pautada pela vingança.   
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apontada neste momento da história, através das ações individuais de Ngunga ao 

desmascarar Kafuxi frente aos guerrilheiros, delatando a fraude e apontando a 

inadequação de alguns costumes frente a uma nova ordem social.   

O espírito questionador e o anseio de autoconhecimento na observação do 

outro, leva Ngunga a viajar, querendo menos “ver o mundo” do que “saber se em toda 

parte os homens são iguais, só pensando neles” (PEPETELA, 2002, p. 17). Aqui, o 

individualismo é o centro da reflexão. Como obra que buscava formar os jovens para 

uma luta coletiva, a questão do bem individual frente ao bem-comum seria parte 

importante na formação do guerrilheiro. Pepetela, na passagem do chefe Kafuxi7, 

associa a prosperidade ao individualismo egoísta e em seguida, nas reflexões de 

Ngunga indica a cura para esse veneno social: “Qual era a pessoa grande que não 

era egoísta? Nossa Luta”. (PEPETELA, 2022, p. 19). Na personificação do amigo 

Nossa Luta está a resposta para enfrentar o egoísmo e a ganância: a organização 

coletiva que luta pela libertação.  

A morte de Nossa Luta, na guerrilha, simboliza, no romance, o início de uma 

nova fase histórica de Angola, após a vitória libertária e fim da guerra de 

independência. Nessa fase pós-revolução, Angola necessitaria ser aquilo que o 

colonialismo a impediu de concretizar: uma nação autônoma. Para tanto, os 

angolanos precisariam se reconhecer como independentes e deveriam preparar-se 

para o protagonismo, deixando a submissão e o conformismo de lado. Ngunga 

aparece como o ideal do novo homem de que Angola precisa. Os países de 

colonização portuguesa na África foram os últimos a se tornarem independentes, 

somente após a queda da ditadura salazarista.8 Embora o romance tenha sido escrito 

em 1972 e a Independência do colonialismo português tenha se dado em 1975, 

alimentar o ideal de uma Angola livre, projetando um futuro melhor, fazia parte da 

                                                     
7 Em outra passagem, mais uma vez o chefe Kafuxi aparece como representante de uma tradição que 
precisa dialogar com os preceitos revolucionários. Kafuxi é citado pelo professor União quando relata 
que o chefe, e não só ele, foi contrário à implantação da escola em seu Kimbo, alegando que não 
alimentaria mais pessoas. Após ouvir o relato, “Ngunga pensou que havia coisas que não estavam 
certas. Mas ele ainda era miúdo…” (PEPETELA, 2002, p. 27) 
8 Embora Salazar não governasse Portugal desde 1968, em virtude de ter sofrido um Acidente Vascular 
Cerebral, o ditador nunca soube que já não estava mais no poder e que fora substituído por Marcello 
Caetano. Morreu em 27 de julho de 1970 sem saber-se deposto. Como os moldes ditatoriais de Salazar 
foram continuados por Caetano, costuma-se atribuir o fim da ditadura salazarista à data de 25 de abril 
de 1974, quando da Revolução dos Cravos. 
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formação do guerrilheiro engajado, um dos objetivos desta obra de cunho político-

pedagógico.  

Ngunga segue para, em seu caminhar, encontrar um novo amigo, seu 

professor, chamado União. Aqui Pepetela antevê a guerra civil que se seguiu após a 

libertação de Angola, onde grupos guerrilheiros de dividiram e sucumbiram às forças 

internacionais que representavam a polaridade da guerra fria. Alguns tiveram apoio 

do bloco comunista e outros foram apoiados por países representantes do modelo 

capitalista. De fato, a união foi enfraquecida diante de interesses divergentes e que 

geraram inúmeros conflitos e dificuldades à nova Angola que surgia. Também, o 

MPLA passava, de 1970 a 1974, por um momento de crise interna e de 

desmantelamento de suas forças revolucionárias, com perda de contingente 

guerrilheiro (SILVA, 2016). Falar em União nas escolas do MPLA através das 

Aventuras de Ngunga era questão estratégica na tentativa de minimizar os 

desentendimentos internos, certamente já sentidos pelo escritor-guerrilheiro. 

Na intenção de desmascarar e revelar comportamentos e valores 

inadequados, mas para além de uma análise simplista das relações de poder, 

Pepetela consegue dimensionar, na construção do seu personagem, a complexidade 

das relações humanas, principalmente daqueles que estão sob o jugo do colonizador. 

Como na passagem em que, sem valer-se de análise e julgamento estritamente 

maniqueístas, Ngunga ao refletir sobre as rivalidades entre os próprios guerrilheiros, 

no episódio em que um comandante chamado Avante rouba as armas que ele havia 

recuperado após ser preso pelos colonialistas ou quando seu colega de escola, 

Chivuala, não assume um delito praticado. Ele sentencia:  

 

As pessoas de quem gostara e de quem não gostara vinham-lhe à lembrança: os 

pais, Mussango, Kafuxi, Imba, Nossa Luta, Mavinga, Chivuala, União. Bons ou 

maus, todos tinham uma coisa boa: recusavam ser escravos, não aceitavam o 

patrão colonialista. Não eram como os G.E.9 ou o cozinheiro da PIDE10. Eram 

pessoas; os outros eram animais domésticos. (PEPETELA, 2002, p. 41)  

                                                     
9 Grupos Especiais eram milícias que auxiliavam as forças portuguesas coloniais nas guerrilhas de 
libertação. Geralmente formada por pessoas de etnias africanas locais.  
10 Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) era a polícia política que operou durante toda a 
ditadura portuguesa de Antônio de Oliveira Salazar.  
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Pepetela adota um discurso abertamente anticolonialista e trabalha com o 

binarismo colonizado/colonizador, mas aponta as contradições existentes entre o 

grupo colonizado. Os conflitos são concebidos e as falhas são desculpáveis e 

superáveis e não tidos como defeitos de origem. Mesmo entre aqueles, africanos, que 

se renderam ao jugo português, atribui-se a pecha de domesticado, aquele que foi 

dominado, amansado.   

 

Modernidade e colonialidade 

 

‘Grande Sertão: veredas’ é escrito em 1956 e dialoga, deliberadamente ou não, 

com as discussões mais relevantes sobre o estágio da ‘modernização’ em que o 

Brasil, de então, se encontrava. O processo incipiente de industrialização e a 

urbanização contígua que se projeta desde o começo da Era Vargas é acelerado do 

ponto de vista dos projetos políticos, com destaque para a construção de Brasília. 

Esta, coincidentemente, é erguida ao mesmo tempo em que Rosa produz sua obra 

prima. Desse modo, concordamos com Luiz Roncari em sua análise e apresentação 

da maneira pela qual Rosa escreveria suas estórias. Para Roncari, o autor de ‘Grande 

Sertão: veredas’ partia de três fontes principais para expor sua visão das coisas:  

 

uma empírica, dada pela vivência direta da região e do país; outra mítica e 

universal, adquirida na leitura da literatura clássica e moderna; e outra nacional, 

apoiada não só na nossa tradição literária, mas também nos velhos e novos 

estudos de interpretação do Brasil, efervescentes em seu tempo (RONCARI, 2004, 

p. 17). 

 

Esse período por muitos identificado como nacional-desenvolvimentista é 

marcado pela produção de grandes clássicos da nossa intelectualidade, os 

chamados retratos do Brasil. Insistimos que não se pode atribuir a Guimarães Rosa 

a intenção de responder ou mesmo dialogar com as grandes questões da 

modernização do país que reverberam naquelas obras. Mas, por outro lado, é 

impossível acreditar que o autor de ‘Grande Sertão: veredas’ as desconhecia. Assim, 

a problemática dos resquícios da colonização e os primeiros ensejos da 
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modernização do Brasil é tratada em ressonância com Euclides da Cunha (os 

Sertões), Paulo Prado (Retrato do Brasil), Gilberto Freire (Casa Grande & Senzala), 

Sergio Buarque de Holanda (Raízes do Brasil), Caio Prado Junior (Formação do Brasil 

Contemporâneo), Vitor Nunes Leal (Coronelismo, enxada e voto), Oliveira Viana 

(instituições políticas Brasileiras), Celso Furtado (Formação Econômica do Brasil), 

Raimundo Faoro (Os donos do poder), José Honório Rodrigues (Conciliação e 

Reforma no Brasil), dentre outros. O tema da conciliação, assunto de José Honório 

Rodrigues, sem dúvida é visitado em ‘Grande Sertão: veredas’; mas, como sabemos, 

a conciliação é posta em dúvida: não há final feliz, a não ser para os jagunços. Os 

soldados do Governo foram derrotados e seu líder ‘Zé Bebelo’, de certa forma, 

humilhado: vencido e capturado pelos jagunços, ficará com sua vida nas mãos deles. 

Mas Zé Bebelo que representa a lei do Estado, numa inversão de valores, é julgado 

num tribunal dos jagunços, numa das cenas mais emblemáticas e longas do 

romance. Inusitadamente, ele não será condenado à morte. Poupado da pena fatal, 

será banido, exilado. Só retornará à cena muito depois, para se integrar ao bando dos 

próprios jagunços que ele perseguia, agora como chefe deles para executar uma 

vingança. Fica evidente, por esta e por outras situações, que Rosa não vê conciliação 

possível entre o Brasil ‘de lá e o de cá’.  Isto é, o Brasil que se quer moderno e o Brasil 

profundo, cujas marcas principais são ainda aquelas mesmas da colonização.  

Outra passagem exemplar do romance de Rosa nos dá a ideia do quanto o 

autor mergulha na profundidade de nossas mazelas. Quando Zé Bebelo, já retornado 

de seu exílio, agora como chefe, viaja com seu bando pelos confins do sertão, depara-

se com os chamados ‘catrumanos’. A esse termo já foi atribuído o sentido de ‘quase-

humano’. Representa um tipo de gente – provavelmente negros e indígenas 

miscigenados – que vive na maior distância possível, seja do mundo urbanizado, seja 

do próprio contexto dos jagunços. Sem Escola, sem remédios, sem lei, assim vivem 

eles, à margem de qualquer indício das benesses prometidas pela modernização.  

Riobaldo narra assim a aproximação com os catrumanos, tendo Bebelo como 

interlocutor. Diz que vieram de soslaio e parados a certa distância rendiam 

explicação.  
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– “Ossenhor uturje, mestre... Não temos costume... Não temos costume... Que 

estamos resguardando essas estradas... De não vir ninguém daquela banda: 

povo do Sucruiú, que estão com a doença, que pega em todos... Ossenhor é 

grande chefe, dando sua placença. Ossenhor é Vossensenhoria? Peste de bexiga 

preta... Mas povoado da gente é o Pubo – que traslada do brejão, ossenhor com 

os seus passaram perto de lá, valor distante meia-légua... As mulheres ficaram 

cuidando, cuidando... A gente vinhemos, no graminhá. Faz três dias... (ROSA, 

1994, p. 544) 

 

Os catrumanos eram, assim, menos do que gente, provavelmente fugidos e 

refugidos, sem sucesso, da escravidão e da miséria que insistiam em permanecer. 

São pessoas que, no retrato do romance, parecem ter abandonado até mesmo a luta 

por dignidade, desistidos. Por isso, ao compará-los aos jagunços, o narrador os 

desmerece. São catrumanos, trêmulos de febres, sem dentes, sem esperanças... 

enquanto, por outro lado, os jagunços são altivos sobre seus cavalos; não aceitam 

lugar à margem da lei, ao contrário, criam sua própria lei, e lutam para não perder a 

dignidade.  

Quanto aos catrumanos, Riobaldo continua:  

 

O jeito de estremecer, deles, às vezes, era todo, era de banda; mas aquilo sendo 

da natureza constante do corpo, e não temor – pois, quando pegavam receio, iam 

ficando era mais escuros, e respiravam com roncado rumor, quietos ali. Que 

aqueles homens, eu pensei: que nem mansas feras; isto é, que no comum tinham 

medo pessoal de tudo neste mundo... A mais eles todos riram, as tantas grandes 

bocas, e não tinham quase nenhum dente. Riam, sem motivo justo, agora, mas 

para nos agradar.  (ROSA, 1994, p. 545) 

 

 A proximidade dos romances de Rosa e de Pepetela se mostra, ainda, na 

representação de um contexto profundamente marcado pela colonialidade. Sobre 

essa temática, Walter Mignolo (2005) em “A Colonidade de Cabo a Rabo” – em 

conformidade com outros autores, tais como Anibal Quijano, por exemplo – defende 

a ideia de que o surgimento do chamado ‘hemisfério ocidental’ levou a uma profunda 

mudança no imaginário de um modo geral, mas, também, especificamente, nas 
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estruturas do mundo moderno colonial. Entendendo o imaginário como aquela 

percepção que os povos têm de si mesmos, abre-se aí as portas para a 

subalternização, completada nas subsequentes violências sofridas pelas vítimas da 

coloniadade. Esta violência sendo diversa, ganha, também, diversos nomes. Aqui 

enfatizamos ‘a violência epistêmica’, termo amplamente utilizado, por exempo, por 

Castro-Gomez (2005), para  apontar um tipo de força conceitual que se volta contra os 

saberes originários. Assim, além de ‘colonizar’ o conhecimento, esta violência 

promove juntamente com a anulação dos saberes, o ‘encobrimento do outro’ (Dussel, 

1993) no sentido do demérito de uma identidade cultural ou de certo domínio 

epistêmico.  

  Na perspectiva mencionada acima, pode-se dizer, enfim, que a luta pela 

libertação de Angola foi bem-sucedida na década de setenta, mas isso não quer dizer 

que a colonização tenha sido superada; assim como no Brasil as características da 

colonialidade permanecem após o fim da colonização histórica. Os conflitos e 

batalhas se dão de maneiras diversas, mas a realidade de opressão perdura. E seu 

lastro vai além da pura marginalidade econômica. Ela atinge, sem dúvida, os saberes 

repetidos sistematicamente, alcança a formação das mentalidades e cria raízes no 

imaginário. E esse papel funesto não raramente cabe à Escola. Uma intrigante 

passagem do livro de Pepetela leva-nos a refletir sobre isso. Após Ngunga ser 

capturado, está ele trabalhando praticamente como criado do chefe dos soldados. 

Ali, lavava o chão, servia comida e lavava as panelas enquanto precisava ouvir da 

boca do cozinheiro, um velho resmungão, o quanto era ridículo ser revolucionário:  

 

– Vocês julgam que vão ser independentes – dizia ele. – Estúpidos! Se não 

fossem os brancos, nós nem conhecíamos a luz elétrica. Já tinhas visto a luz 

elétrica e os carros, seu burro? E queres ser livre. Livre de quê? Para andares nu 

a subir nas árvores? (PEPETELA, 2002, p. 25) 

 

Mas essa passividade e essa visão alienada, em outros momentos, são 

confrontadas. Pepetela coloca seu personagem no interior desse conflito e faz da 

escola instância imprescindível.  Isto pode ser observado, por exemplo, no discurso 

de Mavinga, na inauguração da escola, quando da apresentação do professor ‘União’. 
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A escola é vista como uma conquista da guerrilha. O povo subjugado não teria direito 

à escola. Assim lemos:  

 

O professor União tinha sido enviado de longe pelo Movimento, para ensinar. No 

tempo do colonialismo, ali nunca tinha havido escola, raros eram os homens que 

sabiam ler e escrever. Mas agora o povo começava a ser livre. O Movimento, que 

era de todos, criava a liberdade com as armas. A escola era uma grande vitória 

sobre o colonialismo.   (PEPETELA, 2002, p. 25) 

  

Contudo, se uma nova sociedade poderia surgir a partir do enfrentamento do 

cancro colonial, alguns costumes tradicionais – do povo Angolano, mas também de 

outros povos – seriam colocados em questão. Nem tudo que é tradicional, ou seja, 

“não moderno” será bom. E, do mesmo modo, nem tudo que vem da modernização 

deveria ser rejeitado. Esse papel crítico cabe fundamentalmente ao Saber Escolar. Mas 

no caso do Brasil de Rosa e especificamente do Sertão Mineiro esse ‘encontro dos 

saberes’ ainda é uma realidade impalpável dadas as condições sociais precárias 

herdadas do colonialismo.  

Para ilustrar esse ponto, ao voltar ao encontro dos jagunços com os 

‘catrumanos’, ouvimos essa parte de um diálogo impossível. O narrador conta que um 

Catrumano que parecia um pouco mais consciente indagou: 

 

– “O que mal não pergunto: mas donde será que o senhor está servido de estando 

vindo, chefe cidadão, com tantos agregados e pertences?” 

– “Ei, do Brasil, amigo!” – Zé Bebelo cantou resposta, alta graça.  

– “Vim departir alçada e foro: outra lei – em cada esconso, nas toesas deste 

sertão...” (ROSA, 1994, p. 544–546)  

 

E é esse “do Brasil” que precisa ser sublinhado. O catrumano não o faz, mas 

se quisesse poderia perguntar: ‘e por acaso aqui não é Brasil’? Ou ainda, quantos 

brasis temos, e quando é que se encontrarão como um só?  
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Cedendo a palavra a Frantz Fanon 

 

Uma aproximação ainda que superficial ao pensamento anticolonial de Frantz 

Fanon iluminaria alguns aspectos de nossa reflexão. Fanon abordou a questão 

colonial africana11 e encontrou-se pessoalmente em 1960 com membros do MPLA, 

por ocasião da II Conferência dos Povos Africanos de 1960, na Tunísia (SILVA, 2016). 

Fanon, em seu livro de 1952, “Pele negra, máscaras brancas”, pensa as relações 

humanas e raciais influenciadas por construções sociais e processos de dominação, 

mas complexifica a análise questionando até o modo como conduzimos nossos 

questionamentos, levando em consideração o uso da linguagem12, as concepções 

epistemológicas e as condições psicológicas gerada nas relações raciais que 

determinam a construção do “negro”. A negação do racismo é colocada à mesa e as 

hipocrisias, subterfúgios e sutilezas da prática racista são trabalhadas nessa obra. 

Quando Pepetela pensa as relações coloniais expostas nas reflexões de Ngunga e de 

outros personagens, percebemos um diálogo direto com as ideias de Fanon. A 

passagem anteriormente citada em que o velho cozinheiro que servia o comandante 

branco da PIDE manifesta-se favorável à colonização é bastante elucidativo quanto 

à construção do sentimento de dependência e inferioridade proporcionados pelo 

processo de colonização. Como vimos, para o cozinheiro há uma dependência 

inegável em relação ao saber do branco europeu. Segundo ele, seria “burrice” não 

reconhecer isso, expressando a lógica hierárquica e de negação da diversidade de 

saberes, próprio do pensamento moderno europeu, de caráter universalista e 

eurocentrado.  E acrescenta ainda que ao que parece os revolucionários queriam 

voltar a andar nu sobre as árvores, validando um único modo de vida como exemplar 

e superior.  

                                                     
11 Pour la révolution africaine (1964). Editado postumamente.   
12 Muito oportuno este tema, embora não seja o caso aprofundá-lo aqui. Uma das mais evidentes 
formas de denúncia presente em Guimarães Rosa é o modo como ele opera a linguagem. Aquele falso 
diálogo em que apenas a instituição e os intelectuais possuem voz é desconstruído quando em 
‘Grande Sertão: veredas’ quem fala é o jagunço e sua linguagem é plena: abarca a natureza (sertão e 
veredas), o saber popular/sertanejo, mas ainda o saber dos livros. Contudo, este último, na boca do 
narrador não é estéril como na boda do intelectual que ignora o Brasil. Rosa faz falar sempre o que 
tem voz ou nem mesmo vez, e o faz numa linguagem de caráter revolucionário. Em tal caráter já vem 
implícito o elemento chave que destacamos no início deste texto: a linguagem expressa um saber que 
não se distingue do viver e “viver é muito perigoso”.  
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Para Fanon “A inferiorização é o correlato nativo da superiorização europeia. 

Precisamos ter a coragem de dizer: é o racista que cria o inferiorizado” (FANON, 2008, 

p. 90). O complexo de inferioridade, ou de dependência, exposto na fala do cozinheiro 

estaria intimamente ligado ao processo colonial. A identidade do ‘ser negro’ 

transitaria13, no mundo de valores coloniais, entre reconhecer-se em relação aos 

valores e ideologias impostas pelo colonizador e entre a experiência de sua vivência 

cultural originária. Fanon, afirma que o reconhecimento e valorização da cultura 

negra poderia enfrentar o processo de inferiorização construído socialmente nas 

relações de submissão em que vive o negro colonizado. Não há possibilidade de 

marcação de inferioridade senão no exercício comparativo em uma relação que de 

antemão se põe como hierárquica. É nesses termos que Fanon refere-se ao processo 

colonizador de Madagascar; o mesmo poderia ser apontado no contexto da 

colonização angolana e, também, brasileira, pois não se coloniza apenas terras e 

jazidas de minérios: 

 

O branco, ao desembarcar em Madagascar, provocou uma ferida absoluta. As 

consequências dessa irrupção europeia em Madagascar não são apenas 

psicológicas, pois, todo o mundo já o disse, há relações internas entre a 

consciência e o contexto social (FANON, 2008, p. 93). 

  

No romance de Pepetela, Ngunga se coloca, ao final, como aquele que já 

ultrapassou essa fase da desvalorização de si, entendendo o seu lugar no jogo de 

poder colonial e se põe capaz de construir novos fundamentos para uma nova 

sociedade. Nesse mesmo sentido, observamos a atitude em Riobaldo quando, ao 

refletir sobre sua própria pessoa, indica ter encontrado valor em si mesmo. Após idas 

e vindas, leituras de livros e batalhas sangrentas, ele diz:  

 

                                                     
13 Já Destacamos que o personagem Riobaldo (mestiço) tem não só a sua ‘identidade metafisica’ 
questionada por ele mesmo, mas também sua ordem de parentesco é confusa, embora absolutamente 
comum. Ele é filho de uma mulher muito pobre, provavelmente negra, provavelmente prostituta. Ainda 
muito pequeno é obrigado a pedir esmola e na sequência perde a mãe tornando-se órfão. É quando 
então será adotado por aquele – depois vem-se saber – era seu pai, o fazendeiro Selorico Mendes, 
provavelmente branco 
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Como é de são efeito, ajudo com meu querer acreditar. Mas nem sempre posso. 

O senhor saiba: eu toda a minha vida pensei por mim, forro, sou nascido diferente. 

Eu sou é eu mesmo. Diverjo de todo o mundo... Eu quase que nada não sei. Mas 

desconfio de muita coisa. O senhor concedendo, eu digo: para pensar longe, sou 

cão mestre – o senhor solte em minha frente uma ideia ligeira, e eu rastreio essa 

por fundo de todos os matos, amém!  (ROSA, 1994, p. 13–14)  

 

Em Ngunga, porém, a valorização da tradição não é exercida de modo 

folclorizado, ao estilo do colonizador, e nem sem alguma reflexão crítica, concebendo 

cultura e vida como algo estático ou imutável. Essa recuperação da tradição, de 

redescobrimento do “ser angolano” põe-se em diálogo com ideais de superação do 

jugo colonizador e das injustiças que esse sistema impõe. E essa recuperação não 

se faz pelo uso de categorias racionais unicamente, mas se dá no envolvimento 

afetivo e psicológico com os dramas e dores pelos quais Ngunga passa.  É no drama 

pessoal amoroso, quando Ngunga se apaixona por Uassamba, menina que possui a 

sua mesma idade e que corresponde ao seu amor, que Ngunga apoia-se para seguir 

em frente. As motivações racionais são permeadas de sentimentos. Ngunga sente as 

frustrações diante da impossibilidade de vivenciar seu romance com Uassamba. O 

que o impede é um costume tradicional angolano, chamado alambamento, em que a 

família é remunerada em troca da cessão da filha para o casamento. O futuro marido 

compra a esposa pagando um tributo, alambamento, aos pais. Uassamba então é 

vendida e torna-se esposa de um homem mais velho. Esse fato gera revolta em 

Ngunga o que o faz novamente questionar valores tradicionais que parecem 

imutáveis: “Hei de lutar para acabar com a compra das mulheres – gritou Ngunga, 

raivoso. – Não são bois!” Ao que reponde o comandante Mavinga, homem respeitado 

por Ngunga e que insiste na importância do conhecimento formal14 oferecido pela 

escola:  

                                                     
14 Apesar disso, o comandante Mavinga não sabia ler. Descobrir isso foi interessante para Ngunga, 
como podemos notar nesta passagem: “O comandante ficou esse dia na escola. Ao sentar-se com o 
professor, entregou-lhe uns papéis. O professor lia alto para Mavinga perceber. « O comandante não 
sabe ler?», pensou Ngunga, admirado. Afinal deve ser difícil. Olhou com mais respeito para o professor 
União: União fazia uma coisa de que Mavinga não era capaz. (PEPETELA, 2002, p. 25). A escola se 
mostra necessária, mas não imprescindível para o entendimento e a prática da guerrilha. As condições 
para a libertação seriam dadas pela experiência de colonizado, nos sentidos da vida de subalternidade. 
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– Para isso precisas de estudar. Eu não sei sobre o alambamento. Sempre se faz, 

os meus avós ensinaram-me isso. Mas, se achas que está mal e que é preciso 

acabar com ele, então deves estudar. Como aceitarão o que dizes, se fores um 

ignorante como nós? (PEPETELA, 2002, p. 53) 

 

A convivência do novo com a tradição se põe como questão e é apontada a 

solução: o conhecimento servirá para revitalizar as estruturas tradicionais, 

promovendo as mudanças necessárias, mesmo que costumes precisem ser 

alterados. (CAMPOS, 2009) A trama do romance apresenta a questão de modo a 

conduzir o leitor à conclusão de que determinados costumes podem fortalecer 

injustiças e exercer a opressão. O olhar crítico sobre os costumes aconteceria por 

um distanciamento da tradição, proporcionado pela apropriação de outros saberes, 

externos a ela. O lugar para diversificar esse olhar, buscando outras perspectivas, 

seria o acesso à educação formal, escolar, como muitas vezes aparece no romance. 

Mas, que escola seria essa?  

As nações colonizadas, dado seu lugar na estrutura econômica em relação às 

metrópoles colonizadoras, como meras fornecedoras de matérias primas ou de mão 

de obra barata para a industrialização, pouco desenvolveram-se tecnológica e 

industrialmente. Não foi diferente com Angola. Dessa forma o incentivo à formação 

escolar viria a ser uma necessidade em uma nação livre que buscasse autonomia e 

soberania econômica, política e social, pautas dos movimentos por Libertação. Mas 

além dessa necessidade estratégica de inserção no mundo moderno, a escola não 

poderia ser indiferente às enfermidades de anos de colonização. A formação (do 

guerrilheiro) somente se daria pelo entendimento da necessidade de transformação 

e enquanto houver necessidade de transformar se torna, também, necessário 

“guerrear”. Assim, as mesmas motivações que conduzem o guerrilheiro para a luta 

concreta: a indignação diante das injustiças, a superação de valores individualistas, 

a necessidade de pensar socialmente a partir do bem-comum, permanecem 

necessárias enquanto existir a colonialidade, mesmo após a libertação do Estado 

                                                     
A escola acrescentaria ferramentas para a emancipação. Após a morte de Nossa Luta Ngunga irá para 
a escola, alusão a um momento pós-guerrilha 
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colonial. A escola necessária nesse contexto seria a que ensina o domínio das letras 

e da técnica, mas não prescinde de conteúdos relacionados a questões sociais e 

políticas vivenciados pelos alunos, e que leve a reflexões sobre justiça, igualdade etc. 

Uma escola em que professores enfrentariam situações cotidianas permeadas de 

reflexões éticas, sobre o homem no mundo e o fundamento de suas ações, como o 

faz o professor ‘União’. Numa passagem do romance de Pepetela, quando alunos e 

professores conversam informalmente, lemos: 

 

– Falas muito pouco – dizia União. – Não tens coisas para contar? 

Ngunga dizia que não, o que via era pouco. Chivuala podia falar, já tinha quinze 

anos, era quase um homem. O professor respondia que toda a gente tem qualquer 

coisa a ensinar aos outros (PEPETELA, 2002, p. 27). 

 

Nota-se, latente, uma tendência ao diálogo, na escola em que, junto à 

capacidade de criar, inovar, se ensine também a participação e a esperança. Uma 

escola em que o diálogo parta da premissa de que ninguém conhece tudo. Essa 

máxima está também na voz do professor e jagunço Riobaldo: “mestre não é quem 

sempre ensina, mas quem de repente aprende”.  

 

Considerações finais 

 

Ngunga após percorrer um caminho de dores e decepções, mas também de 

reconhecimento de valores como amizade, amor, perseverança e coragem, completa 

seu rito de passagem. O amadurecimento aponta para a necessidade de 

fortalecimento frente aos desafios que se apresentam: feridas ajudam a amadurecer. 

O propósito doutrinário da obra equilibra com sutileza as diversas formas de saber. 

Afinal, o herói Ngunga termina sua trajetória fortalecido pelas vivências da guerra, e, 

embora menos intensamente, também, pelo aprendizado escolar. Pepetela faz o 

elogio ao saber vindo das tradições, das interrelações pessoais e sociais, da lida na 

luta guerrilheira, quando determina, ao final do livro, que Ngunga está pronto para sua 

jornada de transformação revolucionária. As experiências vividas formaram o 

guerrilheiro e a formação escolar paira no horizonte como uma necessidade futura, 
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menos emergencial, mas também importante. Ao apresentar Ngunga para pessoas 

de uma aldeia, o comandante Mavinga diz:  

 

Este é o Ngunga, um rapaz corajoso que quer conhecer o Mundo. Veio de longe, 

sozinho. O amigo dele era o camarada Nossa Luta, que vocês devem conhecer. 

Quer ser guerrilheiro, mas eu resolvi metê-lo na escola. (PEPETELA, 2002, p. 23) 

 

O conhecimento escolar não basta para uma completa formação política e 

moral. É preciso, além disso, atuar socialmente, fazer-se presente e respeitável. 

Ngunga, assim como Riobaldo, se convence ainda mais da importância do saber 

formal, pelas necessidades mostradas na guerra. Em diversas situações a posse do 

conhecimento significou vantagens táticas. Mas, também, permitiu examinar de 

perto a natureza humana, para melhor compreensão de suas possíveis ações ou 

reações. No Caso de Ngunga, o exemplo de caráter do amigo ‘professor União’ 

também foi significativo nesse convencimento, aliando e aproximando saber e 

virtude moral. Porém, fica evidente que a formação mais significativa de Ngunga se 

deu sem que ele estivesse nos bancos escolares. E a mesma coisa se pode dizer de 

Riobaldo. Assim, a consciência da condição de colonizado, sentida em contingências 

físicas e mentais é primordial; e nem sempre essa consciência se adquire por meio 

da educação formal. A conquista do direito à educação escolar se põe como parte do 

processo de superação da condição de subalterno. Mas o acesso ao conhecimento 

institucionalizado, deve: em primeiro lugar, vir acompanhado do respeito à tradição e 

à cultura, levando em conta as vivências pessoais e sociais; e, em segundo lugar, e 

tão importante quanto, jamais prescindir do vigor crítico e revolucionário que rejeita 

qualquer tipo de colonialismo. Ngunga aprendeu isso e toma sua decisão, conforme 

podemos ler em letras límpidas a fluir da ágil mão do ex-guerrilheiro e agora escritor, 

Pepetela: 

 

– Que vais fazer? – perguntou Uassamba. 

– Vou para uma escola. 

Calaram-se. As palavras não tinham sentido, Ngunga sempre desconfiara das 

palavras. (PEPETELA, 2002, p.  56) 
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Enfim, Riobaldo, que costumava dizer ‘não sei de quase nada, mas ‘desconfio 

de muita coisa’, entende e admite que, em sua trajetória, acabou por aprender muito. 

Por exemplo, que ‘o real não está na saída nem na chegada’, e sim no meio da 

Travessia. Ele nos ensina esse necessário ‘ar de desconfiado’, consequentemente, 

está sempre curioso e atento. Sua desconfiança se dá tanto em relação à ‘condição 

condicionada’ do humano como também duvidando de qualquer ordem imposta sem 

o diálogo. Terminemos, pois, com suas próprias palavras:  

 

“Tudo que é estúrdio comparece em tempo de guerra... Vote, vais!” – algum disse. 

E teve gente que se riu disso, até à beira da madrugada. Daquilo tudo eu gostei, 

gostava cada dia mais. Fui aprendendo a achar graça no dessossego. Aprendi a 

medir a noite em meus dedos. 
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4. CONSCIÊNCIA INFELIZ EM HEGEL E O BRASIL CONTEMPORÂNEO1 
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Adriano Bueno Kurle2 
 
RESUMO 
 
Considerando a força heurística das figuras apresentadas na Fenomenologia do 
Espírito, de Hegel, e a ascensão do neopentecostalismo como uma força social cada 
vez mais importante no Brasil, este artigo visa relacionar uma interpretação 
psicossocial da consciência infeliz, em Hegel, com alguns elementos do 
neopentecostalismo brasileiro contemporâneo, buscando compreender 
parcialmente a formação subjetiva de um grupo sociocultural cada vez mais 
relevante na formação psicossocial do Brasil. 
Palavras-chave: Consciência de si. Neopentecostalismo. Hegel. 
 
ABSTRACT 
 
Considering the heuristic potential of the figures presented in Hegel’s 
Phenomenology of Spirit and the rise of a renewed Pentecostalism (Neo-charismatic 
movement) as a growing social force in Brazil, this article aims to relate a 
psychosocial interpretation of the unhappy consciousness in Hegel to some 
contemporary Brazilian Neo-Charismatic Pentecostal movements. The article seeks 
to partially understand the subjective formation of a sociocultural group that 
becomes each day more important to Brazilian psychosocial formation. 
Keywords: Self-consciousness. Neo-Charismatic movement. Hegel. 

 

Introdução 

 

Considerando as recentes transformações sociais e políticas no Brasil, que 

deram origem a diversas manifestações de rua e culminaram no governo Bolsonaro 
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e no surgimento do que podemos chamar “bolsonarismo”, torna-se relevante a 

análise dos elementos que as compõem. Em tais cenários, a aplicação de 

concepções filosóficas tende a ser de grande valia, ainda quando feitas meramente 

a título de ensaio. A Fenomenologia do Espírito (HEGEL, 1989; 2007)3 pode nos render 

reflexões importantes para a compreensão de fenômenos sócio-históricos, dado que 

nos apresenta uma frutífera concepção em que paradigmas de ação humana são 

compreendidos em uma estrutura lógico-dialética enquanto processo de experiência 

da consciência. 

O objetivo central deste artigo é aplicar a figura da consciência de si infeliz, na 

Fenomenologia do Espírito 4 , ao Brasil contemporâneo, pensando a ascensão do 

bolsonarismo como uma figura sociocultural relevante e que, sendo composta por 

grupos distintos que o encontram como ponto de intersecção, inclui o fenômeno 

religioso carismático e conservador como parte relevante da sua formação (Cf. 

ALMEIDA, 2021) 5 . Desse grupo, destacam-se os cristãos neopentecostais, que 

encontram grande crescimento e expansão nas últimas décadas (ROCHA, 2020, p. 

619; SPYER, 2020, p. 261–262; VALLE, 2019, p. 37). Esses entraram na política 

nacional com vistas à representação e influência nas pautas de interesse doutrinário 

e nas que afetam a expansão das igrejas, além de visar defender sua própria 

existência6. 

                                                     
3 Menciono a versão alemã seguida da tradução brasileira. Assim, as menções serão sempre feitas de 
modo duplo: a edição alemã seguida da tradução para o português. 
4 Pressuposto desta aplicação é a leitura psicossocial, ainda em desenvolvimento mas apresentada 
em seus traços fundamentais em KURLE, 2020. 
5 Podemos entender que há encontro transversal entre grupos religiosos conservadores de vertente 
sionista (judaica), católica carismática, e cristã protestante (nas suas diversas formas). Neste sentido, 
porém, é destacável o crescimento do neopentecostalismo, e sua posterior influência no catolicismo. 
Sobre esta transversalidade religiosa no bolsonarismo, Cf. ALMEIDA, 2021. 
6 Isso por conta de uma crença de que são perseguidos. Este ponto é trabalhado ao longo do livro de 
MARIANO, 2014. Cf. Também MARIANO, 2011; 2016; MARIANO; GERARDI, 2019; ROCHA, 2020, 619–
620; SIEPIERSKI, 1997; SPYER, 2020, p. 169–223; VALLE, 2019. Para a relação entre igrejas 
evangélicas, teologia do domínio e política na América Latina, cf. GARRARD, 2020. Especificamente 
sobre a eleição federal de 2018 e a relação com Bolsonaro, cf. EVANGELISTA, 2020. Para uma 
abordagem mais ampla da situação política do bolsonarismo é interessante conferir NUNES, 2020, 
embora não estejamos aqui nos apoiando nessa análise. Importante notar que Siepierski (1997, p. 51) 
não concorda com a classificação “neopentecostal”, preferindo o termo “pós-pentecostal”. Podemos 
entender, de forma genérica, o movimento aqui chamado de neopentecostal não apenas como um 
grupo de igrejas e doutrinas, mas como um movimento social que influencia transformações de 
concepções religiosas, sociais e políticas tanto nas igrejas pentecostais clássicas (como se pode 
notar em alguns grupos da Assembleia de Deus) quanto na igreja católica (via renovação carismática). 
“Portanto, embora a IURD represente mais adequadamente o pós-pentecostalismo, podemos 
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Trato aqui principalmente de formação sociopsíquica, mais do que 

diretamente do pensamento político ou social. Considero que analisar o grupo social 

neopentecostal é analisar uma tendência social das mais relevantes para a 

compreensão da formação psicossocial brasileira contemporânea, o que, bem 

compreendido, ajuda a entender sua participação e influência em processos 

políticos, culturais, sociais e econômicos. Este grupo pode ser entendido enquanto 

agente histórico relevante (e, talvez, determinante7) na constituição social brasileira 

contemporânea e nas suas possibilidades de configurações futuras. 

Tenho aqui um interesse de mão dupla: de um lado, o interesse de aplicar a 

teoria hegeliana da consciência de si e minha interpretação dela em um caso 

histórico empírico, de modo a defender a fecundidade tanto da teoria hegeliana 

quanto da interpretação psicossocial da consciência de si que defendo (KURLE, 

2020); de outro lado, busco um elemento filosófico que possa ajudar a formar 

hipóteses sociológicas e psicológicas sobre a formação da subjetividade 

neopentecostal e sua ação política. Não busco, porém, defender que o modelo de 

compreender esta formação subjetiva e social se dá exclusivamente do modo aqui 

apresentado, nem que o paradigma hegeliano deva ser o único, sequer o central, na 

leitura do fenômeno. Certamente as epistemologias e doutrinas da sociologia e da 

psicologia podem encontrar campo mais amplo e mais usual para ancorar suas 

hipóteses de descrição ou interpretação do fenômeno em questão, mas creio que a 

proposta filosófica aqui apresentada pode ser frutífera para a reflexão sobre um 

aspecto do fenômeno, sustentado pela robustez de um sistema filosófico como o de 

Hegel (que permite conexões amplas, seguindo um mesmo parâmetro filosófico para 

a interpretação ou descrição do evento nas suas relações diversas). 

Assim, o que apresento é muito mais um ensaio e uma proposta de reflexão 

do que uma tese ou hipótese. Minha ideia é que a articulação apresentada possa 

trazer intuições sobre como abordar o tema, e que também possa abrir possibilidades 

de pensar e aplicar a filosofia hegeliana da consciência de si na Fenomenologia do 

                                                     
encontrá-lo praticamente em todas as denominações evangélicas, em maior ou menor intensidade.” 
(SIEPIERSKI, 1997, p. 59) 
7 E isto não apenas pelo seu número, que é ainda muito menor que sua influência. Cf. MARIANO, 2014; 
SPYER, 2020; QUEIROZ, 2019. Sobre como os votos dos evangélicos foram determinantes na eleição 
de Bolsonaro, em 2018, cf. SPYER, 2020, p. 185. 
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Espírito. 

Desta feita, na primeira seção do trabalho (“A consciência infeliz em Hegel”), 

apresento a consciência infeliz e a sua posição no contexto geral da consciência de 

si na Fenomenologia. Veremos o processo na consciência infeliz como resultado do 

caminho, dividido nas partes “A” (sobre a independência) e “B” (sobre a liberdade), 

que parte da consciência de si primitiva (puro desejo), passando pela relação de 

dominação e servidão, chegando nas consciências estoica e cética, desembocando 

na consciência infeliz e resultando na figura da razão. Veremos como a relação entre 

vida e morte cumpre um jogo importante a partir da relação singular-particular-

universal na busca de constituição de identidade estável da consciência de si8. 

Na segunda seção (“A situação contemporânea no Brasil”), apresento a 

condição contemporânea e a relevância (de modo muito básico) do 

neopentecostalismo, com algumas de suas características, o que nos levará à seção 

terceira, onde o foco de análise são as concepções de guerra espiritual e de teologia 

da prosperidade, entendidas como componentes fundamentais da cosmovisão 

(Weltanschauung) neopentecostal. 

Na quarta e última seção, busco uma comparação das etapas 

fenomenológicas da consciência infeliz com as crenças neopentecostais 

(consideradas de modo bastante genérico, tal como expostas principalmente em 

MARIANO, 2014), focando nos dois aspectos centrais mencionados anteriormente. 

Por fim, abro duas possibilidades de interpretação do neopentecostalismo na relação 

com o pentecostalismo tradicional, do ponto de vista do processo histórico-

fenomenológico hegeliano: como um progresso ou como um regresso. Apesar de a 

segunda alternativa parecer mais adequada ao que construímos aqui, deixamos em 

aberto a decisão diante das duas hipóteses, considerando que falta maior 

detalhamento e aprofundamento na compreensão do fenômeno neopentecostal 

enquanto movimento social e histórico. 

 

 

 

                                                     
8 Para complementação, será importante consultar os artigos prévios desta trilogia. 
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1 A consciência infeliz em Hegel 

 

A consciência de si, na Fenomenologia, é abordada de modo diferente do que 

se poderia esperar de concepções filosóficas tradicionais ou mesmo da concepção 

ordinária. Ela é tratada como uma etapa da formação subjetiva, em que a consciência 

de si passa (por meio do resultado da experiência da “consciência”, parte anterior da 

Fenomenologia) pela ideia de que a verdade está nela, e assim a exterioridade é vista 

como dependente e assimilável. Hegel descreve a experiência que testaria a verdade 

desta concepção. Assim, a consciência de si age de modo a confirmar, enquanto 

verdade, a crença que possui. Este processo começa com a consciência de si pura, 

passando pela relação de dominação e servidão, pelo estoicismo, pelo ceticismo e, 

finalmente, pela consciência infeliz. Há um processo fenomenológico que conduz 

esta transformação de autoconcepção da consciência de si (que, ao mesmo tempo, 

é sua concepção da realidade), mas não será possível tratá-lo em detalhes aqui9. O 

importante é notar que seu resultado não é a confirmação da crença inicial da 

consciência de si10, mas a demonstração pragmática de suas limitações. Por meio 

desta experiência, porém, a consciência de si se transforma em razão. Aqui, passo 

diretamente à análise da consciência infeliz. 

A consciência de si infeliz é caracterizada por conceber-se de modo duplo, 

dividindo-se entre as partes contraditórias da consciência cética: coloca um dos 

lados do seu pensar como universal, infinito, permanente, transcendente e alheio, 

sendo esse o lado estável e essencial; do outro lado, coloca a particularidade finita, 

natural e evanescente como o mutável (e, portanto, como instável e inessencial), com 

o qual a consciência infeliz mesma se identifica. Colocar-se como inessencial 

significa que ela não mais se concebe como independente, nem como livre. Assim, o 

lado imutável, posto como outro, é determinado como a fonte de sua ação e de sua 

existência. Todo significado que a consciência de si singular (mutável) busca está 

além de si e da natureza. Ou seja, a consciência infeliz é cindida, pois seu além é, na 

verdade, algo dela mesma. Com isto, porém, ela encontra fuga da dependência da 

                                                     
9 Para isto, é recomendável tanto a leitura de HEGEL, 1989; 2007; quanto dos artigos prévios desta 
trilogia, já mencionados. 
10 O que poderia nos conduzir ao solipsismo ou ao idealismo pré-kantiano. 
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natureza. 

Este processo deve ser entendido como parte da constituição da identidade 

subjetiva (enquanto possui algo permanente no tempo), e este autoestranhamento é 

um momento de objetivação necessário para o autoconhecimento e para a 

constituição da autoconcepção do sujeito. Podemos pensar que este “além”, 

marcado também com a característica da permanência, é o que possibilita ao lado 

mutável da consciência projetar-se no futuro: fazer planos, traçar estratégias de 

autoconstrução e, assim, constitui momento essencial da formação cultural e da 

disciplina. No que segue, apresento uma descrição deste processo. 

O comportamento cognitivo da consciência infeliz visa a separação de si da 

natureza, que, em momentos anteriores, se mostrou como vida e, neste aspecto, 

como determinando a morte dos viventes11. A consciência de si, nestes momentos 

anteriores, acreditava encontrar em si algo determinante e, com isso, a fonte de 

configuração da realidade. O processo da experiência da consciência de si mostra 

que ela é dependente da vida, pois ela descobre, diante do medo da morte12, que sem 

a relação natural ela pode ser eliminada, da mesma forma que são eliminados os 

objetos de seu desejo satisfeito13. Isso ocorre na figura das consciências senhor e 

servo. O servo ganha algo que o senhor não pode ganhar, a saber, tanto a consciência 

da morte quanto a independência do desejo. 

 As consciências estoica e cética afirmam a liberdade diante da situação 

natural concreta, por conta da percepção de si mesmas enquanto capacidade de 

pensar, que é independente tanto do que se determina objetualmente diante da 

consciência (o que pode ser trabalhado, modificado ou aniquilado), quanto do que 

pode ser posto ou afirmado sobre ela mesma (de que ela é servil, de que ela morre, 

ou de que ela é dependente da realidade contextual). A capacidade de pensar “não”, 

aqui, é a fonte tanto da constituição da sua autoimagem quanto da busca de 

separação da determinação externa. 

Para compreendermos a formação da consciência infeliz, precisamos partir do 

                                                     
11 Sobre este ponto, é importante atentar para o modo como o conceito de vida é apresentado logo no 
início da abordagem da consciência de si na Fenomenologia. Mais sobre este aspecto em KURLE, 2020. 
12 Este é o resultado da vida de luta ou morte, que desemboca na relação senhor e servo. 
13  Este é o problema do que chamo de “ciclo do desejo”, primeiro momento de apresentação da 
consciência de si, em que Hegel afirma que a consciência de si, em geral, “é desejo”. 
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resultado da consciência cética: essa tinha apenas a sua constante capacidade de 

negação e aniquilação conceitual de todo pensamento particular e de toda 

determinação do real. Assim, o mundo natural e os pensamentos determinados eram 

considerados evanescentes e inessenciais. A verdade é tomada como sendo a 

consciência abstrata, universal e negativa. Mas a consciência cética se enreda em 

paradoxos, e assim sua crença (sua “certeza” – Gewissheit –, na linguagem de Hegel) 

não era capaz de experimentar a verdade sobre si mesma. Por isso, a consciência 

cética se transmuda na consciência infeliz, ao dividir os aspectos que, até então, 

eram reduzidos à unidade negativa e abstrata da consciência: de um lado, a 

consciência universal, que é agora posta como um outro, um além (a alienação que 

permite à consciência colocar um aspecto seu como objeto para experimentá-lo, 

pensá-lo e, quando possível, conceituá-lo); de outro lado, a própria consciência 

enquanto singularidade, diante das particularidades da realidade material. Operar a 

mediação entre estes dois lados será a tarefa da consciência infeliz, que 

experimentará o ressentimento do fracasso e também sua própria superação. (cf. 

HEGEL, 1989, p.163–164; 2007, p. 158–159) 

O que sua atitude busca, no processo de sua formação, é alcançar alguma 

forma de identificação ou pertencimento, enquanto consciência mutável e singular, 

com este universal e imutável, posto como além. Por conta das características desta 

figura, incluindo aí possíveis referências de Hegel a comportamentos místicos ou 

religiosos, essa figura costuma ser relacionada com aspectos religiosos da formação 

do sujeito14. 

Deve-se notar, porém, que a figura da religião se encontra em outro nível, mais 

amplo que o da consciência de si (a saber, o do Espírito). Ao fim, esta figura é “infeliz” 

                                                     
14 Para Winfield (2013, p. 111), a consciência de si infeliz não é um emblema de toda e qualquer religião, 
mas pode estar relacionada com formas particulares de religião, nas quais há transcendência (como 
judaísmo, cristianismo e islamismo). Para Rosen “a consciência infeliz certamente possui variantes 
pagãs, judaicas e cristãs, assim como modernas e antigas” (2000, p. 169). Burbidge (1978) questiona 
se a consciência infeliz teria uma referência histórica específica (como o cristianismo medieval) ou se 
seria uma estrutura abstrata encaixável em situações históricas diversas. Caso fosse histórica, seria 
irrepetível. Caso seja universal e abstrata, pode se repetir. Burbidge (1978, p. 75 em diante) menciona 
que na Roma dos séculos segundo e terceiro d.C. havia uma diversidade de religiões (mencionando 
em específico religiões de origem oriental), e mostra como a estrutura da consciência infeliz também 
se encaixaria em algumas delas (que ele exemplifica). Assim, a posição de Burbidge é que a 
consciência infeliz é uma estrutura fenomenológica, e não uma figura histórica específica. Eu 
concordo com esta posição, que está de acordo com a concepção da consciência de si a partir da 
leitura psicossocial (KURLE, 2020). 
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porque é necessariamente frustrada – ela, por princípio, não pode alcançar aquilo 

que almeja. A sua satisfação só pode ser alcançada ao se transformar em outra 

figura do Espírito (a saber, a razão), em que o lado universal da consciência (as 

capacidades negativas do pensar e do desejar) é finalmente unificado com o lado 

singular e material. 

Hegel apresenta o resumo do processo da seguinte maneira: 

 

Mas nesse movimento a consciência experimenta justamente o surgir da 

singularidade no Imutável e do Imutável na singularidade. Para ela, a 

singularidade em geral vem-a-ser na essência imutável, e ao mesmo tempo sua 

própria singularidade nela. Porque a verdade deste movimento é precisamente o 

ser-uno dessa consciência duplicada. Essa unidade vem-a-ser para ela, mas 

primeiro, como uma unidade tal em que o dominante é ainda a diversidade dos 

dois termos. Assim, para essa consciência, a singularidade se encontra vinculada 

ao Imutável de um modo tríplice: 1º – ela mesma reponta de novo para si como 

oposta à essência imutável, e é recambiada ao início da luta, que permanece o 

elemento da relação em seu todo. 2º – O próprio Imutável tem nele a 

singularidade para a consciência, de maneira que a singularidade é figura do 

Imutável, que se encontra por isso revestido de toda a modalidade da existência. 

3º – A consciência encontra a si mesma como este singular no Imutável. O 

primeiro Imutável é para a consciência apenas a essência alheia que condena a 

singularidade; e enquanto o segundo Imutável é uma figura da singularidade, com 

a consciência mesma, eis que no terceiro Imutável a consciência vem-a-ser 

espírito, tem a alegria de ali se encontrar e se torna consciente de ter reconciliado 

sua singularidade com o universal. O que se apresenta aqui como modalidade e 

relação do Imutável resultou como a experiência que a consciência cindida faz 

em sua infelicidade. Ora, tal experiência não é, de certo, movimento unilateral seu, 

pois ela mesma é consciência imutável e por isso, ao mesmo tempo, consciência 

singular também; e o movimento é igualmente movimento da consciência 

imutável que nele reponta tanto quanto a singular. Com efeito, este movimento 

percorre os seguintes momentos:1º – o imutável é oposto à singularidade em 

geral. 2º – o imutável é um singular oposto a outro singular. 3º – o imutável, 

enfim, é um só com o singular. (HEGEL, 1989, p. 165–166; 2007 p. 160–161) 
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Assim, esta relação (que é uma cisão da própria consciência) envolve o 

esforço de figurar o imutável e universal (o que implica aspectos de singularização) 

e a busca de união entre o singular e o universal, entre o mutável e o imutável: 

 

O movimento no qual a consciência inessencial se esforça por atingir esse ser-um é 

também um movimento tríplice, conforme a tríplice relação que terá com seu além 

configurado: 1º – como pura consciência; 2º – como essência singular que se comporta 

ante a efetividade como desejo e trabalho; 3º – como consciência de seu ser-para-si. 

(HEGEL, 1989, p. 167; 2007, p. 162–163) 

 

Na primeira citação, temos a lista dos momentos da concepção da 

consciência imutável, enquanto na segunda temos os momentos da relação da 

consciência mutável com a imutável. Podemos ainda nomear os momentos, desta 

segunda perspectiva, da seguinte forma: o primeiro envolve a devoção (Andacht); o 

segundo, o agradecimento (Danken); e o último, o autossacrifício (Aufopferung). 

O primeiro momento envolve uma espécie de intuição de algo além, a devoção 

(Andacht), como uma espécie de sentimento deste elemento transcendente, como 

“um pensar musical que não chega ao conceito” (HEGEL, 1989, p. 168; 2007, p. 164). 

Isto é, não há clareza no pensar e na identificação deste imutável. Este momento 

aparece como uma espécie de fervor religioso, como um “movimento de uma 

nostalgia infinita” (Ibid. p. 169; p. 164). Esta conexão via sentimento, porém, é 

frustrada: a cada vez que a consciência busca apreender este além, ele já lhe 

escapou. Assim, o primeiro movimento da consciência infeliz é um constante fervor 

que é, ao mesmo tempo, constante frustração. Podemos pensar que esta consciência 

é motivada por uma certeza intuitiva: deve haver algo lá. Ela quer conexão com este 

algo, e ela coloca seu significado e sentido lá. Assim, este fervor é também um 

reconhecimento intuitivo de uma dependência, e buscar este além é buscar seu 

próprio sentido e sua própria identidade, isto é, “a certeza de ser conhecida e 

reconhecida por aquele objeto” (ibid.). 

A falha do sentimento é que ele não é um modo cognitivo adequado para 

encontrar o que se busca, pois se, de um lado, o objeto é uma consciência imutável, 

de outro, o sentimento é uma forma particular e passageira, não podendo dar 

cognição do objeto sem que ele tenha determinação particular e sensível. Assim, 
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seria uma demanda cognitiva que este além, este imutável, tivesse uma forma 

singular. Winfield esclarece a inefetividade do sentimento para esta situação do 

seguinte modo: “o que é o sentimento? É a modificação da própria consciência 

(awareness) de alguém. O sentimento, diferentemente da sensação, não é o saber 

(the knowing) de alguma outra coisa. É apenas a própria modificação interna de 

alguém, um estado de si mesmo (a state of oneself).” (2013, p. 113) Aqui, o 

sentimento de si mesmo é uma espécie de descoberta de si relacionada com a 

projeção da universalidade como algo além, vinculado com a devoção, e o que se 

busca é justamente o sentimento de unidade (sentimento que, dessa forma abstrata, 

seria necessariamente frustrado, e por isso a consciência é “infeliz”, pois permanece 

cindida na sua busca de sentimento de unidade).   

Se a consciência universal permanece sem forma, mesmo a conexão via 

sentimento e devoção parece fadada ao fracasso pois, ao fim, essa consciência 

universal não seria nada mais do que uma forma vazia. (WINFIELD, 2013, p. 113) Uma 

vez que a consciência de si coloca sua verdade e sua efetividade como dependente 

dessa consciência imutável, e ela não alcança esta consciência imutável, perde 

também o seu sentido de vida, levando Hegel afirmar aqui que “para a consciência, 

só pode fazer-se presente o sepulcro de sua vida.” (HEGEL, 1989, p. 169; 2007, p. 164) 

A consciência imutável (que pode ser tomada como a divindade aqui) 

precisaria, então, de uma forma específica, a fim de ser representada e, assim, 

singularizada. Mas como esta consciência segrega radicalmente universalidade e 

singularidade, toda forma de singularização seria, ao mesmo tempo, uma traição, 

uma falsidade. 

Assim, “a consciência então experimenta, por meio da sua devoção, que 

encontra apenas a sua própria atividade” (WINFIELD 2013, p. 114), isto é, seu 

sentimento de si. Este será o caminho de abertura que levará a consciência ao seu 

segundo momento, a saber, o momento do agradecimento. 

De início, a consciência, ao retornar para si via sentimento-de-si, encontra-se 

determinada pelo desejo e pelo trabalho. Que esta consciência estava determinada 

por estes elementos já estava claro para nós nas figuras da consciência primitiva e 

da consciência servil, mas agora isto é revelado para a própria consciência. Por meio 

da mediação com o imutável, porém, a própria objetividade é posta como, em parte, 
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imutável e, assim, como essencial. Aqui, há um lado da natureza que também é 

entendido como divino e vinculado com o além. Por meio desta mediação, a 

consciência de si supera a perspectiva unilateral inicial, em que via a natureza apenas 

como forma inessencial a ser suprimida e usufruída, uma vez que a certeza (ou, a 

crença) era de sua absoluta independência (e isto deve ser entendido no sentido 

literal). Apesar disto, a natureza também preserva seu lado evanescente, e assim é 

cindida tal como a consciência: de um lado possui realidade imutável e essencial, e 

do outro, evanescente e inessencial. Por meio desta cisão e nova concepção da 

natureza, a consciência experimentará outro sentido para o trabalho e para o 

consumo – o que ocorre também via mediação com o além imutável. 

Neste segundo momento, a consciência concebe-se como dependente, 

colocando a independência no além. Este além é a fonte do seu agir (é fonte do poder 

ou da força – Macht): ele é fonte de seu desejo, ele é a fonte do poder para o trabalho 

e é ele que possibilita e permite o usufruto. Assim, mediante o processo desejo-

trabalho-usufruto, a consciência aliena seu próprio agir como sendo agir do outro (da 

consciência imutável), e deste modo objetiva para si seu próprio agir. Este estágio de 

alienação é importante, pois é o que permite que a consciência tenha sua própria 

ação diante de si, de modo a poder se relacionar com ela e compreendê-la – o que é 

parte essencial do processo de formação de sua identidade. Com isso, o fenômeno 

que surge é, de um lado, o fenômeno da graça, da parte do além imutável, e do outro, 

o agradecimento. Diferente do primeiro momento, em que a consciência buscava 

unilateralmente, via puro sentimento de devoção, contato com o além imutável, aqui 

há um processo de mediação. Devemos lembrar, porém, que não se trata de uma 

relação real, mas da descrição da própria concepção da consciência, ou seja, como 

ela age de acordo com sua certeza, e o que resulta disso para seu processo de 

formação. 

Este processo marca, então, uma dupla renúncia: o lado imutável renuncia a si 

ao agraciar a consciência singular com a força para agir e com a possibilidade de 

usufruir deste trabalho e das singularidades naturais; do lado da consciência singular 

(mutável), há a renúncia de sua própria independência, o que a leva a pedir à 

consciência imutável forças para a sua ação, tendo o resultado final a forma do 

agradecimento. Assim, a consciência singular põe sua efetividade na dependência 
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alheia. Repete-se, agora no âmbito imanente da consciência individual, o processo 

senhor-servo, porém desta vez com reciprocidade das partes no agir. Por meio desta 

renúncia, é estabelecido o contato entre as partes, o que conduziria, finalmente, ao 

desejado caminho de identidade entre ambas.   

 Esta identidade, porém, ainda não foi alcançada. A consciência singular ainda 

não encontra seu autorreconhecimento, uma vez que a consciência imutável segue 

como algo apartado e alheio (apesar de, agora, estar figurada e em relação com a 

efetividade). 

Ora, no segundo momento, a consciência singular pede forças, recebe forças, 

trabalha, agradece o fruto deste trabalho e, finalmente, consome. Aqui, há um 

processo incompleto de renúncia. O ciclo se repete, e com isso a consciência singular 

se mantém presa no ciclo do desejo, porém em modo de alienação abstrata. Esta 

alienação, isto é, a renúncia, precisa se efetivar. A efetivação da identidade da 

consciência singular enquanto também uma consciência una e idêntica a si 

(imutável) depende da superação da mutabilidade constante da particularidade da 

natureza e, assim, envolve uma abstração prática da própria corporalidade e dos 

princípios particulares de seu engajamento natural. A abstração do desejo na forma 

de trabalho ainda não é suficiente, pois é uma renúncia parcial. A renúncia deve se 

dar, agora, em três níveis: no nível da identidade singular (o apego a si), no nível da 

posse (da manutenção dos frutos do trabalho) e no nível do usufruto (o direito de 

gozar do fruto do trabalho). 

Agora, a natureza particular é vista como o inimigo a ser combatido e 

superado. Esta existência particular é a da dependência constante e infinita dos 

objetos de desejo, da dor, do medo da morte e da dominação e servidão. A negação 

de si envolvida na autorrenúncia é, na posição da consciência de si, a negação da sua 

própria situação lamentável – é a busca de superação da morte que, por ser 

superação, não pode ser o simples morrer. O sujeito vive um processo de conflito 

consigo mesmo, uma vez que ele mesmo é parte da natureza, e o seu lado imutável 

é entendido como identidade alheia e transcendente. O processo de entrega ao 

transcendente e a renúncia de si são mediados por um terceiro termo (que cumpre 

aqui também função silogística na mediação dos dois extremos, a saber, a 

consciência singular e a imutável), que aparece como um singular que, ao mesmo 
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tempo, representa o imutável na forma da singularidade e repassa sua mensagem e 

seu poder ao imutável. Aqui, temos a figura fenomenológica que, na prática, pode ser 

preenchida pelo líder religioso – padre, pastor, bispo, rabino, etc.   

Por meio do jejum, da mortificação e do autossacrifício em geral, a consciência 

externaliza sua vontade como algo alheio e negado, e a coloca no nível universal e 

independente: finalmente, ao negar o “eu” e o desejo, a consciência de si transforma 

sua motivação animal em formação do processo de autocontrole, que transforma 

desejo animal em vontade racional. Isto se dá, porém, via projeção de si como 

alteridade universal. 

O processo de autossacrifício é momento necessário da consciência de pôr-

se no mundo, para que se torne razão. Este processo envolve o necessário abandono 

do ego, para que o “eu” possa se abrir ao “nós” (HEGEL, 1989, p. 145; 2007, p. 142). 

Portanto, é um processo negativo de autodiluição do sujeito, que tem função análoga 

ao medo da morte na consciência de si “A”. Assim, a consciência “tem a certeza de 

se ter extrusado verdadeiramente de seu Eu, e de ter feito de sua consciência-de-si 

imediata uma coisa, um ser objetivo.” (HEGEL, 1989, p. 175-176; 2007, p. 170). Ora, 

se o processo de autorreconhecimento envolve tornar-se objeto para si, então aqui 

está dado o processo fenomenológico que possibilita este autorreconhecimento e a 

consequente constituição de identidade do sujeito, tanto enquanto ser natural quanto 

enquanto ser inteligente (ou seja, como singular, particular e universal). 

Ao fim, a realidade do agir da consciência singular é o oposto do que parece: 

o que aparenta ser um agir universal, do imutável, é, na verdade, agir singular, pois só 

na singularidade há ação. Se, para a consciência infeliz, a ação verdadeira só se dá 

mediante uma vontade alheia, que demanda renúncia, a realidade fenomenológica 

desta renúncia demonstra que ela não foi senão autorrenúncia, e que a relação com 

o além nada mais é que projeção de si mesma. O paradoxo aqui é que a consciência 

infeliz se satisfaz naquilo que não lhe satisfaz: a própria negação da sua satisfação 

como renúncia em prol de um outro. O paradoxo da consciência infeliz é que sua 

frustração para alcançar o além permite a primeira representação (ainda não a 

efetividade do conceito, nos termos de Hegel) da razão, e com isso se abre um 

percurso fenomenológico para a final identidade entre a renúncia e o 

autoassenhoramento. 
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Um elemento a se considerar aqui é justamente a relação entre a consciência 

servil-senhoril e consciência infeliz: de certo modo, a consciência universal é, na 

consciência infeliz, o que o senhor é na relação senhor-servo, porém de modo 

abstrato. Ainda, esse elemento é desenvolvido a partir da própria consciência por 

meio do puro negar da natureza, como afirmação da sua independência, e do seu 

retornar a si. A partir disso, a própria consciência se cinde entre natural (seu retorno 

recalcado inevitável, pois a própria consciência é natureza) e transcendente (uma vez 

que é também um lado da consciência o infinito e a universalidade). Deste ponto de 

vista, o senhor é “sublimado”, mas permanece um modo de proceder “servil”. Ou seja, 

pelo próprio movimento da consciência, novamente surge uma relação servil e 

frustrante. Aqui, o fracasso e o recalque são inevitáveis. 

A consciência de si no momento “B” (no seu momento primeiro, estoico) 

internaliza, via recalque, a senhoridade e a universalidade da consciência de si, de 

modo a se colocar negativa e indiferentemente tanto diante do domínio da natureza 

por meio do ignorar da morte, quanto diante do senhor pela indiferença quanto à 

dominação. Manter-se una diante de si e diferente da particularidade (e do corpo 

dominado, particular) é o modo de fuga e de reconstrução da consciência de si. Ao 

ser indiferente à morte, torna-se senhora de si e independente tanto da ameaça do 

senhor quanto da dependência da natureza. Porém, essa negação da dependência 

não pode apartar-se totalmente da dependência particular, pois a consciência de si 

também é esse lado natural. Assim, o caminho do estoicismo à consciência infeliz é 

um caminho de determinação dessa relação: se no estoicismo a negação se dá via 

mera abstração, e se isso se intensifica no ceticismo (marcando claramente a 

fronteira entre o universal e o particular na consciência), na consciência infeliz essa 

relação é determinada pela projeção de duas partes distintas. Neste último estágio, 

há o retorno da relação com o desejo, que passa a ser figurado de modo 

negativamente determinado (pela entrega do desejo ao universal, pela abdicação, 

pelo jejum, etc.). Ao externalizar o desejo em forma de autorrenúncia em prol do 

universal, a consciência de si permite a objetificação fenomenológica da sua própria 

estrutura volitiva, e assim determina um caminho para o domínio de si. 

O desejo, que de início era um elemento universal e essencial da consciência 

de si, passa a ser determinado enquanto objeto abstrato, e assim se particulariza em 
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práticas de abdicação. De outro lado, o desejo era o ponto de conexão entre a 

consciência de si e a natureza, e, assim, mostrava que a universalidade da 

consciência de si era dependente da natureza (onde se saciava). Descobre, depois 

(na luta de reconhecimento que desemboca na relação senhor-servo), que o desejo 

jogado contra ela mesma (como condição de sua certeza) é a autoaniquilação, o que 

demonstra a superioridade da vida e a particularização da consciência de si. Em “B”, 

o negar de si mesmo e o ultrapassar a natureza é o caminho para a construção 

autodeterminante da consciência de si, o que a leva à figura da razão. 

Assim, a consciência infeliz precisa objetivar a si mesma e negar a separação 

(a alienação). Provar sua independência envolve externalizar sua dependência (a 

fome, o desejo sexual, etc.) e, diante dessa dependência, negá-la, na forma de uma 

abdicação em prol do universal (que é ela mesma mas posta como outra, negativa, 

diante do desejo). O caminho da consciência infeliz parte da dominação do servo e, 

por via reflexiva, busca alcançar a senhoridade. Se entendermos o processo da 

consciência infeliz como um aspecto da fenomenologia da religião, podemos então 

conjecturar que a busca pelo divino seja, ao menos em parte, uma manifestação 

sublimada do desejo, recalcado, de se livrar da condição servil e de se tornar senhor 

de si. De outro lado, é a busca pela continuidade da identidade subjetiva no tempo e, 

portanto, projeção. 

 

2 A situação contemporânea no Brasil 

 

O que entendo aqui como situação contemporânea no Brasil é a ascensão de 

novas formas de religiosidade que, em geral, são influenciadas pelo 

neopentecostalismo e pelo pensamento conservador15. Assim, temos a ascensão 

política de figuras neopentecostais em relação de encontro transversal com outros 

grupos conservadores de religiões distintas, a saber, carismáticos católicos (que 

surgem já como uma reação ao neopentecostalismo), sionistas judeus, protestantes 

históricos e pentecostais clássicos reformados ou em via de reforma (ALMEIDA, 

                                                     
15  Sobre as tipologias de formações pentecostais no Brasil, MARIANO, 2014, p. 23–49. Sobre a 
formação protestante no Brasil, cf. SPYER, 2020, p. 45–50. Sobre a distinção entre protestantes e 
evangélicos, SPYER, 2020, p. 50 ss. 
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2021). Este encontro transversal forma uma das bases da representação da figura de 

Jair Bolsonaro enquanto presidente da república (Ibidem). 

Este fenômeno marca a inclusão de grupos sociais excluídos e mais pobres 

em redes comunitárias de organização social e de formação de disciplina. As igrejas 

pentecostais são as que possuem maior porcentagem de pessoas com baixa renda16. 

A parcela mais pobre das classes populares foi pouco valorizada pela igreja católica, 

que além de não se fazer presente nas periferias, também a excluía ou a constrangia 

dentro da sua própria igreja17. As igrejas protestantes tradicionais tendem a certa 

homogeneidade étnica. Assim, as igrejas pentecostais, espalhadas nas regiões 

periféricas das cidades, se tornaram meio de inclusão e formação social de muitos 

dos excluídos pelo sistema social e pelas religiões tradicionais18. Por meio das redes 

criadas nas igrejas, assim como pela disciplina19 que elas suscitam, grupos sociais 

excluídos (especialmente vindos da zona rural para as cidades) passaram pelo 

processo de inclusão e até de ascensão social. Com isso, os grupos das igrejas 

pentecostais, especialmente as de orientação neopentecostal, se tornam cada vez 

mais relevantes para a compreensão da formação social do Brasil, uma vez que estes 

grupos não apenas cresceram nos últimos anos, mas também tendem a crescer 

ainda mais. Ainda, os grupos neopentecostais cada vez mais se envolvem na política, 

e de modo cada vez mais influente. 20  Desta forma, as religiões neopentecostais 

                                                     
16  “Quase um terço dos pentecostais, que é o grupo mais numeroso entre os evangélicos, vive em 
situação de pobreza aguda, com renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo.” 
(SPYER, 2020, p. 23). Segundo Spyer (ibidem) o aumento do número de evangélicos no Brasil, entre os 
mais pobres, pode ser explicado em grande parte pela possibilidade de melhorar as condições de vida. 
Sobre dados do aumento de evangélicos, cf. também VALLE, 2019, p. 67; MARIANO, 2014, p. 225 ss. 
17 Cf. MARIANO, 2014 p. 11-14; SPYER, 2020, p. 142. 
18 Sobre a origem pobre do pentecostalismo: SPYER, 2020, p. 147 ss. 
19  Uma vez abandonados pela Igreja Católica (que muitas vezes não se encontra disponível nos 
lugares mais pobres, ou mesmo cria um contexto desfavorável à presença dos mais pobres), os mais 
pobres encontram nas Igrejas Pentecostais um espaço para inclusão social, convivência, motivação 
e disciplinamento. Com as redes sociais criadas via Igrejas Pentecostais e a disciplina, aliado ao 
estímulo ao estudo para leitura da Bíblia, muitos pentecostais conquistam ascensão social e 
respeitabilidade na sua comunidade (sobre este último item, a partir de caso pentecostal específico, 
Cf. VALLE, 2019, p. 113–115). Para Spyer (2020, p.22) o cristianismo evangélico “se tornou um meio 
para constituir uma nova classe média brasileira”. Siepierski discorda desta interpretação com relação 
ao neopentecostalismo: “O conceito de guerra espiritual e a teologia da prosperidade, presentes no 
cerne desses novos pentecostalismos, respectivamente não desenvolvem a conscientização social 
nem promovem uma ética ascética e de poupança semelhante àquela do metodismo do início do 
século passado. Ao contrário, seguem a ética hedonista brasileira. Por tudo isso, esses novos 
pentecostalismos merecem a designação de ‘pós-pentecostalismo’.” (1997, p. 56) 
20  Ao contrário da visão tradicional do pentecostalismo, que renega a participação política e as 
relações mundanas. Não apenas os neopentecostais apresentam uma mudança teológica no 
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podem ser consideradas como uma forma de constituição psicossocial importante e 

contemporânea no Brasil. Trata-se de uma forma organizada e influente de formação 

político-social que transforma sujeitos e grupos calados e excluídos em uma força 

social poderosa e participativa. 

Por isso, e considerando as características específicas dessa formação 

religiosa (enquanto modelo central de formação de grupos amplos, que têm na 

religião sua referência básica e central21), penso que podemos dizer que há, no Brasil 

contemporâneo, a ascensão de uma visão de mundo que pode ser relacionada com 

a figura da consciência infeliz em Hegel. O conflito entre o divino e o mundano e a 

negação da separação entre o secular e o divino na política marcam essa visão, que 

é representada no neopentecostalismo por um processo histórico de guerra 

espiritual, em que o divino visa garantir seu domínio sobre o mundano. Sendo o divino 

marcado pelas figuras do bem e do mal (Deus, Cristo e Espírito Santo – a trindade 

divina – de um lado, e o diabo, com seus demônios, do outro), o objetivo final é 

garantir o domínio do bem sobre o mal neste mundo (cf. MARIANO, 2014; ROCHA 

2020; GARRARD, 2020). Assim, o processo de transcendência vincula, sem identificar, 

o material e o espiritual. É nesta chave que apresento dois elementos distintivos do 

neopentecostalismo (baseado principalmente em MARIANO, 2014), a saber, a guerra 

espiritual e a teologia da prosperidade, como pontos determinantes para a 

compreensão de uma figura (no sentido hegeliano na Fenomenologia) que se torna 

                                                     
pentecostalismo, com participação política e afirmação mundana, mas também algumas igrejas do 
pentecostalismo clássico (como algumas igrejas da Assembleia de Deus) passam por transformação 
neste sentido. Note-se ainda que “Em novembro de 2014, o Pew Research Center (2014) publicou a 
pesquisa Religion in Latin America: Widespread change in a historically catholic region, efetuada em 
18 países da América Latina e Porto Rico. A pesquisa apontou que 80% dos evangélicos no Brasil 
identificam-se como pentecostais, enquanto 58% dos católicos se definem como carismáticos. Ao 
compará-los, concluiu que os evangélicos demonstram níveis de compromisso, de crença e de prática 
religiosos e de rigor moral mais elevados que os católicos.” (MARIANO, 2016, p. 720) Para dados sobre 
o crescimento pentecostal e suas perspectivas, SPYER, 2020, p. 261–262; VALLE, 2019, p. 37. No 
contexto brasileiro, os neopentecostais parecem em muitos aspectos com os chamados evangelicals 
nos Estados Unidos (tendo este termo, portanto, conotação distinta daquela mais ampla do termo 
“evangélico” no Brasil): “Os evangelicals, para Smith, diferem dos fundamentalistas protestantes 
norte-americanos – com os quais compartilham uma série de crenças e práticas – porque, em vez de 
optarem pelo isolamento ou pela separação radical do mundo para assegurar a salvação e defender-
se da mundanidade, procuram influenciar e intervir diretamente nas diferentes esferas da vida social 
e na arena pública, a fim de transformar a sociedade mediante suas cruzadas morais e seu 
engajamento religioso e político.” (MARIANO, 2016, p. 720–721). 
 
21 Neste ponto, é interessante a dicotomia entre “Igreja” e “mundo”, que também se faz presente na 
guerra espiritual da teologia do domínio. Cf. VALLE, 2019, p. 98 ss; GARRARD, 2020, p. 01–05. 
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cada vez mais forte e presente na sociedade brasileira, com direta influência política. 

O que se faz importante notar aqui é que a ascensão (considerando a provável 

continuação de seu crescimento22) de um grupo social com novas características e 

nova cosmovisão necessariamente implica em influência e transformação da 

sociedade onde surge23. 

Assim, o fenômeno neopentecostal não apenas é relevante por conta de si 

mesmo, mas porque influencia tanto outras religiões (como os católicos 

carismáticos e os pentecostais clássicos) quanto outras culturas fora da religião. O 

neopentecostalismo movimenta a literatura, a música gospel, o comércio e o 

empreendedorismo e, portanto, tem influência (em especial via teologia da 

prosperidade) nas concepções econômicas (MARIANO, 2014; SPYER, 2020). 

Compreender a fenomenologia da crença neopentecostal é entender, também, 

parte dos conflitos sociais mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea, 

dado o rápido crescimento destes grupos e sua crescente influência cultural, social 

e política.  Ainda, é essencial notar que (ao menos na interpretação que aqui 

apresento) a consciência de si não é uma figura já social, mas o percurso do processo 

de socialização visto a partir da formação da subjetividade. 

É importante deixar registrado, antes de tudo, a imensa diversidade não 

apenas entre os assim denominados “evangélicos” (grupo que inclui protestantes 

históricos, pentecostais clássicos e neopentecostais, entre outros grupos 

intermediários ou mesmo distintos a estas categorizações), mas também entre os 

neopentecostais em específico. Neste trabalho não é possível lidar com detalhes 

                                                     
22 Segundo projeções, o número de evangélicos deve ultrapassar o de católicos até 2032 (SPYER, 2020, 
p. 73). 
23 Segundo QUEIROZ, 2019, o número de evangélicos aumentou 61% entre 1990 e 2010. Em 2010 a 
porcentagem da população era 22,2% de evangélicos. Antes disso, mais de 90% era católica. “Em 1991, 
os evangélicos somavam 9% e, em 1980, 6,6% da população brasileira. O levantamento mais recente 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constatou que evangélicos se expandem em 
movimento oposto ao observado no catolicismo, que desde a década de 1990 registra quedas 
significativas em seu número de fiéis: em 2010, 64% dos brasileiros professavam a religião, contra os 
91% registrados em 1970. O IBGE calcula que anualmente são abertas 14 mil igrejas evangélicas no 
país. Em 2022, mantida a tendência atual de crescimento no número de evangélicos, os católicos 
devem representar menos de metade da população brasileira.” (p. 13) Ainda, a reportagem ressalta 
que Igrejas evangélicas são mais dinâmicas e pragmáticas (p. 16), que a teologia da prosperidade é 
predominante entre igrejas neopentecostais (p. 17), tratando de prosperidade no presente e de esforço 
individual. O enriquecimento de líderes é tomado como prova de benção divina (ibid). A Igreja faz o 
papel social do estado, uma vez que muitas destas igrejas atuam em regiões de exclusão social e 
extrema pobreza (p. 19). 
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desta diversidade, e por isso a abordagem aqui apresentada deve ser entendida como 

uma abstração de elementos comuns. Desta feita, tomo as seguintes características 

como ponto de unificação dos nepentecostais: (a) negação do ascetismo do 

pentecostalismo clássico em prol do usufruto também da mundanidade 24 ; (b) a 

cosmovisão baseada na guerra espiritual e na teologia da prosperidade; (c) a unidade 

política do pentecostalismo, especialmente no combate à secularização, à esquerda 

política e à igreja católica. 

No que segue, faço breve apresentação dos princípios teológicos (que marcam 

uma cosmovisão) da guerra espiritual e da teologia da prosperidade (tal como 

apresentados em MARIANO, 2014), para logo depois partir para a relação com a 

concepção hegeliana de consciência infeliz25. 

 

3 A guerra espiritual e a teologia da prosperidade 

 

A ideia da guerra espiritual é, basicamente, a de que a vida humana (e, 

consequentemente, o plano material) é disputada entre Deus e diabo. O método para 

resolução dos problemas que aparecem na vida das pessoas é o exorcismo 

(MARIANO, 2014, p. 43–44). Segundo Mariano (2014, p. 44) seria comum entre os 

grupos neopentecostais a “crença de que, na atualidade, vivemos e participamos de 

uma empedernida guerra cósmica entre Deus e Diabo pelo domínio da 

humanidade” 26 . Estas concepções são vinculadas à inversão da escatologia do 

pentecostalismo clássico: enquanto os pentecostais tradicionais geralmente 

aguardam pela vinda de Cristo (pré-milenarismo), os neopentecostais tendem a 

acreditar que o reino de Deus já está presente (pós-milenarismo) (ROCHA, 2020; 

                                                     
24  A “ruptura com o sectarismo e o ascetismo puritano constitui a principal distinção do 
neopentecostalismo [em relação ao pentecostalismo clássico]. E isso representa uma mudança muito 
grande nos rumos do movimento pentecostal. A ponto de se poder dizer que o neopentecostalismo 
constitui a primeira vertente pentecostal de afirmação do mundo.” (MARIANO, 2014, p. 36) Cf. Ainda 
SIEPIERSKI, 1997, p. 54; GARRARD, 2020. 
25 Note-se aqui que “infeliz” não possui sentido pejorativo, e que, além disso, não há redução da 
subjetividade neopentecostal à consciência infeliz, uma vez que seguimos o método da leitura 
psicossocial. Sobre esse último ponto, conferir KURLE, 2020. 
26 Muito embora grupos neopentecostais distintos utilizem o exorcismo de modos distintos – a IURD 
de modo público, nos rituais, enquanto outras “evitam o exorcismo público coletivo” (MARIANO, 2014, 
p. 44). Cf. também MARIANO, 2016, p. 721 ss. Segundo Siepierski “Mariano está equivocado ao afirmar 
que ‘o nome dessa teologia advém da crença de que os demônios dominam’ grupos e regiões. Na 
verdade, o domínio é do ser humano.” (1997, p. 61) 
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SIEPIERSKI, 1997, p. 52 ss.). 

Há aqui uma visão de mundo em que o princípio explicativo da realidade gira 

em torno da ideia de que “bem” e “mal” são pré-determinados de acordo com sua 

origem metafísica (Deus ou o diabo) e de que a resolução de problemas (e mesmo 

sua compreensão, se for possível) envolve, sempre, a ação de Deus. O diabo, por sua 

vez, engana nos menores detalhes27. Assim, não há critério claro para distinguir a 

ação divina e a ação diabólica. Mesmo um fiel que colabora com “sacrifícios” 

(doações de dinheiro além daquilo que “sobra” ou mesmo além do que possui para 

saciar suas necessidades mais básicas – ponto que entra na teologia da 

prosperidade, que abordo brevemente logo a seguir) não possui critérios claros para 

distinguir o que é uma enganação do diabo e uma recompensa divina28. Assim, o fiel 

deve estar sempre atento às tentações e provações, e ter convicção nas suas 

experiências, nas suas crenças e confiança no pastor. 

Uma vez que o neopentecostalismo, em contraposição ao pentecostalismo 

clássico, nega a identificação do bem com a abdicação material, em prol do bem 

espiritual e da vida após a morte, e do mal com a materialidade e com o desejo carnal, 

não há mais fronteira clara entre o bem e o mal. A distinção ocorre, assim, mediante 

signos que são associados aos demônios ou a Deus – e aqui abrem-se 

possibilidades de estereotipagem de grupos sociais, políticos e religiosos como 

imanentemente maus – como os pastores neopentecostais costumam fazer com 

signos como comunismo, esquerda, homossexualidade e religiões espíritas (cf. 

MARIANO, 2016, p. 721 ss.). Não se trata, assim, de atribuir maldade aos indivíduos 

que fazem parte desses grupos, mas aos demônios que os habitam. 

A cosmovisão da Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, envolve um 

sincretismo que se apropria de entidades e práticas de outras religiões, inclusive 

daquelas que persegue. Seria natural pensar que religiões distintas (ou seja, que não 

possuem relação de “parentesco” religioso) acreditariam em entidades distintas. 

Desta forma, não caberia a um cristão, por exemplo, acreditar em entidades do 

                                                     
27  Para Edir Macedo: “Se na igreja o poder de Deus sobre os demônios não é exercitado, ela se 
transforma num clube ou em uma escola bíblica. Evangelho é poder, e poder tem de ser exercido, para 
a derrota de Satanás [...] e a glória de Deus.” (Macedo 1988 apud Mariano 2014, p. 115). 
28 Que fique claro que esta é uma inferência minha, uma vez que não se pode apresentar um critério 
epistemológico para a distinção. 
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candomblé ou da umbanda, assim como não temeriam feitiços ou demônios que não 

fazem parte de sua cosmovisão, simplesmente porque não se aceitaria a existência 

dessas entidades. Esta indiferença poderia gerar, ao menos, certa convivência, 

minimamente pacífica. Mas não é o que acontece com a Igreja Universal do Reino de 

Deus, que parte de uma visão sincrética: as entidades envolvidas nas crenças das 

religiões espíritas são consideradas como realmente existentes, porém essas 

entidades são demônios e, enquanto tal, são malignas. Os crentes e pastores visam, 

assim, usar o poder que a fé e Deus lhes concedem para exorcizar estes demônios e, 

assim, “salvar” as pessoas dominadas por eles (todo e qualquer seguidor de religiões 

espíritas). É por isso que a perseguição ao candomblé, à umbanda e mesmo ao 

kardecismo não pode ser resolvida, neste caso específico, com uma mera “conversa”. 

Para tanto, seria necessária uma reconstrução ontológica da cosmovisão da Igreja 

Universal do Reino de Deus. 

Ainda, os demônios habitam lugares (o que gera as ideias da teologia do 

domínio – cf. MARIANO, 2014, p. 137–146; ROCHA, 2020, p. 621; GARRARD, 2020) e 

também são considerados a causa de doenças, problemas financeiros ou crises 

econômicas e políticas. Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, 

escreve o seguinte: “os demônios, espíritos destruidores, estão nos germes, bacilos 

e vírus.” (MACEDO, 1988 apud MARIANO 2014, p. 114). Não é de surpreender que o 

habitante desta cosmovisão tenha comportamento negacionista, no ano de 2021, 

diante da pandemia de coronavírus, e prefira jejuns e orações a vacinas e medidas 

sanitárias para evitar a propagação do vírus. A luta não é contra um vírus, mas contra 

um demônio que o habita. Vacinas não combatem demônios: apenas o poder de Deus 

pode fazê-lo29. 

                                                     
29  O próprio então Presidente da República, Jair Bolsonaro, convocou jejum para lutar contra o 
coronavírus (TEIXEIRA, 2020) ao mesmo tempo que diminuiu a gravidade da pandemia em discursos, 
debochou de vacinas e criticou medidas de proteção sanitária, como uso de máscaras e higienização 
das mãos com sabão ou álcool em gel. O prefeito da cidade de Cabedelo, no interior do estado da 
Paraíba, Vitor Castelliano, solicitou à população que se fizesse “jejum em prol da guerra espiritual 
contra a Covid no estado da Paraíba” (PREFEITO..., 2021). Assim, vemos que a cosmovisão 
neopentecostal no Brasil, hoje, não se restringe à vida dos seguidores da religião, mas invade o espaço 
público, pautando políticas públicas de educação, saúde, entre outras. Em culto na Igreja Assembleia 
de Deus Vitória em Cristo (igreja do famoso pastor Silas Malafaia), o pastor convoca jejum entre os 
fiéis contra a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir o funcionamento de igrejas em período 
de altíssima propagação do covid19, afirmando que “Satanás quer impedir que as igrejas abram”. 
(PREITE SOBRINHO, 2021). Desta maneira, a realidade passa a ser interpretada a partir da guerra 
espiritual, e todos aqueles que contrariam os desejos dos religiosos têm suas ações tachadas de 
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Passamos agora à teologia da prosperidade. Essa pode ser compreendida a 

partir de dois princípios: (a) é dando que se recebe (com proporção maior) e (b) a fé 

é um poder. Assim, há íntima relação entre a fé e os sacrifícios (entendidos 

principalmente como pagamentos de dízimos e ofertas para a igreja) e a aquisição 

de poderes e conquistas na vida mundana. O evangelista Kenneth Hagin afirma o 

seguinte: 

Quando o homem nasce de novo, ele toma sobre si a natureza divina e torna-se 

não semelhante, mas igual, exatamente igual em natureza com Deus. A única 

diferença entre o homem e Deus torna-se a magnitude, uma encarnação de Deus 

é infinitamente divino e nós ainda finitamente divinos. O crente é uma encarnação 

de Deus exatamente como é Jesus de Nazaré. (A transcrição aparece em 

MARIANO, 2014, p. 155) 

 

Kenneth Copeland afirma que “você não tem Deus morando dentro de você. 

Você é Deus.” (Ibid.) Já o pastor R. R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça 

de Deus, apresenta a mesma ideia em sermão: 

 

Nós perdemos muitas bênçãos de Deus por não conhecermos a Palavra de Deus 

[...] Se você tem a palavra de Deus, você é poderoso. Se você não é poderoso, 

Deus não está com você. Nós somos seres humanos, mas quando assumimos a 

palavra de Deus é como se nós fôssemos deuses poderosos. O crente tem que 

agir, operar como se fosse um Deus. (Ibid.) 

 

O crente que realmente possui fé precisa verbalizar o que deseja, em nome de 

Jesus, e assim realizará o que quer que deseje (muito embora esta realização não 

seja imediata no plano material, ela é imediata no plano espiritual, aguardando 

momento de realização mundana). Ainda, o crente só prova sua fé por meio do 

sacrifício, o que implica pagamento de dízimos e ofertas para a ampliação da igreja 

e da evangelização. Desta forma, o crente neopentecostal se torna sócio de Deus. 

Nas palavras do bispo Edir Macedo: 

                                                     
demoníacas. Este parece ser um pavimento perigoso para uma sociedade autocrática. Sobre isso, 
também é interessante refletir por meio da possibilidade da influência do pensamento messiânico 
nessas religiões e nos grupos políticos a elas associados. Sobre este tema, é interessante considerar 
as informações históricas apresentadas em ROCHA, 2020. 
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Ele [Jesus] desfez as barreiras que havia entre você e Deus e agora diz – volte 

para casa, para o jardim da Abundância para o qual você foi criado e viva a Vida 

Abundante que Deus amorosamente deseja para você [...] Deus deseja ser nosso 

sócio [...] As bases da nossa sociedade com Deus são as seguintes: o que nos 

pertence (nossa vida, nossa força, nosso dinheiro) passa a pertencer a Deus; e o 

que é d’Ele (as bênçãos, a paz, a felicidade, a alegria, e tudo de bom) passa a nos 

pertencer. (MACEDO, 1990 apud MARIANO, 2014, p. 161) 

 

Já o pastor R. R. Soares relaciona a prosperidade ao dízimo e às ofertas: 

 

Deus promete ao dizimista ricas bênçãos e, dentre elas, a de repreender o 

devorador. Certamente Deus está se referindo a todo espírito de miséria, de 

pobreza e de injustiça que rouba, mata e destrói o homem. Existem demônios 

atuando sob a direção de Satanás no sentido de levarem os homens à miséria e 

à pobreza indignas [...] O negócio que Deus nos propõe é simples e muito fácil: 

damos a Ele, por intermédio da Sua Igreja, dez por cento do que ganhamos e, em 

troca, recebemos d’Ele bênçãos sem medida [...] Quando damos nossas ofertas 

para a obra de Deus, estamos nos associando a Ele em seus propósitos. É 

maravilhoso saber que Deus deseja ser nosso sócio e que podemos ser sócios 

de Deus em sua missão de salvar o mundo. Ser sócios de Deus significa que 

nossa vida, nossa força, nossos dons e nosso dinheiro passam a pertencer a 

Deus, enquanto suas dádivas como paz, alegria, felicidade e prosperidade 

passam a nos pertencer. (SOARES 1985 apud MARIANO 2014, p. 161) 

 

A ideia de que crentes possuem poder pela palavra e pela fé afeta também as 

relações empresariais e políticas. Um líder pode ser escolhido não pelas capacidades 

que possui para o cargo, mas por conta de sua crença religiosa. Desta forma, Jair 

Bolsonaro passa a ser visto como uma espécie de messias divino que lutará contra 

o mal (a esquerda, a corrupção, os depravados, os drogados, os professores, os 

intelectuais, os cientistas) 30 . Ser bem-sucedido é independente, portanto, das 

capacidades cognitivas ou mesmo da experiência na área. O importante é possuir o 

poder de Deus. Finalmente, compreendemos que a cosmovisão neopentecostal tende 

                                                     
30 Cf. ROCHA, 2020. 
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a valorizar mais o poder e a força do que a arguição e o conhecimento31. 

 

4 A consciência infeliz no neopentecostalismo 

 

É importante notar que, na Fenomenologia, Hegel considera as figuras do 

Espírito (e, portanto, também a consciência de si) como modos de relação entre a 

certeza (crença) e a verdade. A crença da consciência é, inevitavelmente, 

pragmaticamente testada, de modo que a “verdade” é a resposta prática que ela 

recebe diante da sua ação motivada por sua certeza (considerando aqui que também 

o pensamento teórico é “atividade”, Tätigkeit). Assim, podemos compreender que a 

cosmovisão religiosa apresenta um aspecto relevante da subjetividade na qual 

ocorre. 

A consciência infeliz pode ser usada como ferramenta de leitura de um 

aspecto do fenômeno neopentecostal contemporâneo no Brasil, desde que 

consideremos a hipótese psicossocial, em especial considerando a subjetividade 

analisada não simplesmente reduzida à figura do Espírito apresentada por Hegel, 

mas composta por ela em relação de tensão no circuito com outras figuras (levando 

em consideração, assim, o processo de Aufhebung – superação, suprassunção ou 

sobresunção32). Portanto, o aspecto “consciência infeliz” é uma característica que 

compõe, de um modo ou de outro (na leitura que proponho aqui experimentalmente 

a partir de Hegel) as subjetividades contemporâneas de, ao menos, alguns povos – 

porém com pesos de relação e influência distintos. Por isso, para compreendermos 

plenamente as identidades sociais a partir da Fenomenologia de Hegel, precisamos 

de uma abordagem mais ampla e interconectada entre as figuras do Espírito. Aqui, 

apresento uma leitura apenas parcial, que leva em conta a figura da consciência de 

si. 

Começamos a abordagem a partir da relação entre a abdicação do mundo em 

comparação com as perspectivas do pentecostalismo clássico e do 

                                                     
31  Sobre este ponto, vale refletir com LEVINAS, 1990, especialmente p. 70–71. Evidentemente, a 
arguição pode ser reconhecida como um talento retórico importante para a pregação, mas aqui uso o 
termo no sentido que inclui a argumentação racional como elemento estruturante. 
32 Pode-se pensar como um processo lógico inverso à subsunção, desde que considerando o processo 
complexo que envolve a aplicação deste conceito em Hegel. 
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neopentecostalismo: no primeiro, temos dado o processo completo, a saber, a 

primeira fase, em que a consciência imutável (na forma de Deus) é posta como um 

além, uma “saudade infinita”, um “além inalcançável”, “o túmulo da sua vida”. A 

segunda fase da consciência infeliz aparece na forma da oração (a de tipo que inclui 

o pedido) e do agradecimento, enquanto a crença de que o que acontece no mundo 

material de fato possui fonte no mundo espiritual. Na terceira fase, a abdicação dos 

prazeres mundanos e da riqueza, em prol de uma vida após a morte (portanto, a vida 

no além, garantida por Deus, ou seja, pela consciência imutável) demonstra que há 

um processo completo (de acordo com o que foi apresentado na seção 1). Na crença 

neopentecostal, porém, a retomada do valor da mundanidade parece afastar a 

terceira etapa do processo fenomenológico. 

Se, em alguma parte do processo neopentecostal, em analogia estrutural com 

o processo fenomenológico hegeliano, a consciência imutável, posta como um além, 

pode ser entendida como distante, há a crença em alcançar Deus pela conversão, o 

que de novo nos leva para o segundo momento, mas com uma relação um tanto 

curiosa: aqui entram a teologia da prosperidade e a guerra espiritual. Se, tal como na 

segunda etapa da consciência infeliz, o poder provém do divino, e há uma espécie de 

abdicação, esta abdicação não parece ser claramente incondicional. É difícil, neste 

jogo, distinguir uma entrega pura e desinteressada de uma entrega condicional, que 

tem interesse em fins específicos33. No momento em que a relação entre o indivíduo 

e o divino é pensada como uma relação de “troca”, a abdicação não parece poder 

ocorrer sem que se tenha a garantia de poder cobrar o retorno. Assim, a entrega 

garante poderes especiais para se defender dos demônios, lutar contra eles (na 

perspectiva da guerra espiritual) e receber os bens (sejam materiais, financeiros ou 

espirituais) divinos na troca do que se deu (na perspectiva da teologia da 

prosperidade). Esta falta de incondicionalidade na entrega coloca em risco o terceiro 

momento: é de se duvidar que haja a possibilidade do autossacrifício, de modo a 

permitir que, por meio da abdicação na transcendência, o sujeito possa se ver como 

radicalmente outro. O ponto nevrálgico é a relação com o mundo material: desde o 

início, a marca da divisão é a caracterização da consciência imutável (universal) 

                                                     
33 Aqui podemos pensar na famosa distinção kantiana dos imperativos em categóricos e hipotéticos 
(obviamente com a devida adaptação). Cf. KANT 1968; 2007. 
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como essencial, enquanto as coisas mutáveis (particulares) eram tomadas como 

inessenciais. No terceiro momento, o natural e o material, enquanto mutáveis, são 

marcados com o traço do mal (ou seja, a morte, enquanto traço fundamental do 

particular), enquanto o bem reside na consciência imutável (a fonte permanente da 

vida). A entrega incondicional é resultado desta marca. 

Isto não é algo que não tenha consequências na identificação moral para o 

neopentecostal: a partir da noção de guerra espiritual, tanto os demônios quanto os 

bens divinos podem estar presentes nos elementos materiais, de modo que bem e 

mal passam a habitar, em guerra, o mesmo plano34. Há, apesar da possibilidade de 

condicionalidade do processo neopentecostal, uma solicitação de autossacrifício 

(que se dê a Deus não “as sobras”, “o que está na poupança”, mas tudo, ou mesmo 

além, do que se pode dar), e além disso também há um processo de vinculação com 

Deus. Esta vinculação, porém, se dá sem que se tenha que abandonar o próprio 

âmbito mundano. 

Neste processo não se pode negar que há um saldo positivo para aquilo que 

Hegel busca: se esta igreja colabora com a disciplina, ela colabora, ao menos em 

parte, com a configuração psíquica necessária para o autoassenhoramento35. 

Em relação à figura hegeliana aqui analisada, podemos pensar de duas 

formas: (1) o neopentecostalismo como sequência histórica do pentecostalismo; (2) 

como regresso religioso. 

No primeiro caso, entende-se que o neopentecostalismo já assimilou, 

socialmente, o processo de abnegação do pentecostalismo clássico, de modo que 

representa um retorno ao mundo (portanto, como momento de razão de alguma 

forma, na terminologia da Fenomenologia). No segundo, ele representa um regresso 

no sentido de que não permite a chegada ao terceiro nível da consciência infeliz 

hegeliana. A escolha entre uma  das duas  possibilidades  depende  de  interpretação 

                                                     
34 Evidentemente, caráter semelhante é possível também em outras teologias. Aqui é de se ressaltar, 
porém, que a mudança de visão teológica que marca o neopentecostalismo com relação ao 
pentecostalismo clássico pode ter influência de diferentes perspectivas com relação ao milenarismo. 
Uma concepção que entende que o Reino de Deus já chegou, não precisa mais esperar. Sobre as 
diferenças de algumas concepções pré-milenaristas e pós-milenaristas que influenciaram os 
pentecostais, cf. ROCHA, 2020; SIEPIERSKI, 1997, p. 52. 
35 Mais sobre este assunto, em uma perspectiva positiva (que a meu ver carece de crítica e de análise 
conceitual mais apurada) em SPYER, 2020. 
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sobre outros pontos. 

 Primeiro, devemos levar em consideração o seguinte: o pentecostalismo 

(tanto o clássico quanto o novo) inclui as camadas mais pobres da população, o que 

significa não apenas um dado econômico, mas de formação social (no sentido amplo, 

incluindo educação e trabalho). Assim, poderíamos entender o processo de 

religiosidade pentecostal (entendida de modo amplo, incluindo seus três tipos) como 

um processo de formação de um grupo social excluído (considerando que este grupo 

não era ou não é atendido nem pelas igrejas católicas ou protestantes históricas, 

nem pelas políticas públicas, nem pelo mercado). 

No primeiro caso, entende-se que a passagem à crença neopentecostal 

envolve (socialmente) uma passagem do pentecostal ao neopentecostal enquanto 

momentos de formação de um mesmo grupo social. Além disso, a ideia de que a 

crença neopentecostal (tomando como característica principal a revalorização da 

vida “mundana”) pressuporia uma formação (social) por meio do pentecostalismo, e 

o próximo passo enquanto um resultado positivo. No segundo caso, entende-se que 

o neopentecostalismo é uma concessão regressiva com relação à prática 

pentecostal. 

Assim, cabe refletir na relação com a razão: o retorno ao mundo, de um lado, é 

parte do processo de formação da razão. A questão, porém, é que esta relação com 

o mundano, no neopentecostalismo, parece ainda demasiadamente centrada na 

cisão marcada pela consciência infeliz, em vez de uma visão integrada entre 

universalidade e singularidade, que marca a figura da razão em Hegel. 

Evidentemente, um possível Aufhebung da consciência pentecostal expresso 

no neopentecostalismo deveria ser entendido também a partir da complexidade 

histórica do contexto, o que extrapola nossa possibilidade de análise neste artigo. 

Assim, uma análise mais aprofundada na história, na sociologia, na antropologia e 

nas teologias envolvidas são demandadas para que se possa apresentar uma 

posição conclusiva neste ponto. Sobre isso, ressalto a constatação de Siepierski 

sobre o fenômeno, publicada em 1997, mas aparentemente ainda válida para a 

situação do conhecimento filosófico e histórico do movimento 

contemporaneamente: 
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Fica evidente também que até agora as análises têm sido produzidas por 

sociólogos, antropólogos e cientistas políticos. Sua contribuição para a 

compreensão do fenômeno pentecostal no Brasil tem sido enorme. Contudo, a 

ausência de análises que percebam o pentecostalismo como uma estrutura de 

longa duração, análises históricas, em outras palavras, tem prejudicado 

substancialmente o conhecimento do pentecostalismo. Da mesma forma, as 

alterações teológicas substanciais ocorridas no pentecostalismo, provocando o 

surgimento do pós-pentecostalismo, especialmente em sua escatologia, com as 

conseqüentes implicações éticas, exigem a contribuição de análises teológicas. 

(1997, p. 56) 

 

5 Reflexão final 

 

A consciência infeliz traz, a princípio, um modo de ação que torna os sujeitos 

adaptados à dominação, por meio da adoração, medo constante do domínio do mal 

(por exemplo, a guerra espiritual) e desejante de realizações que são entendidas 

como dependendo da boa vontade do senhor (teologia da prosperidade). Desta 

maneira, podemos compreender que não há, na consciência infeliz, autonomia, sendo 

esta figura marcada pelo autoestranhamento e alienação. O processo de 

autossacrifício, porém, seria um caminho (na leitura hegeliana) para o autodomínio e 

para que se alcance, finalmente, a possibilidade de uma noção funcional de liberdade 

e de interação com a realidade natural e social. Ou seja, a fenomenologia da 

consciência infeliz traz em si seu próprio caminho para autossuperação – o caminho 

para a feliz satisfação. 

De um lado, parece que o Brasil encontra um momento ascendente de 

autoestranhamento, pela via da manifestação fenomenológica da consciência infeliz 

em grupos em ascensão de poder. Por outro lado, a formação deste grupo envolve a 

inclusão e a ascensão social de grupos sociais até então marginalizados, muitas 

vezes sem condições de auto-organização e de superação das condições de 

dificuldade que uma sociedade radicalmente injusta e desigual impõe. Desta forma, 

há também a possibilidade de um processo positivo para este caminho, se for 

verdade que o caminho completo da consciência infeliz se realiza no 
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autoassenhoramento mediado pela disciplina da abdicação. Esse, porém, seria um 

aspecto ainda parcial da realidade, mas que talvez nos permita uma reflexão 

importante. 
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5. OS PROFESSORES E ESTUDANTES NA UFMT NO CONTEXTO DA PANDEMIA: 

ANÁLISE ETNOGRÁFICA DE UM PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
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RESUMO  
 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar algumas dificuldades no ensino-
aprendizado na Graduação e no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 
da Universidade Federal de Mato Grosso, durante a pandemia que iniciou em março 
de 2020. Desde o início da pandemia, estudantes e professores relatam 
informalmente suas impressões sobre o momento vivido com cancelamento de aulas 
ou no Ensino Remoto Emergencial, e agora buscamos compreender e prever o novo 
cenário de ensino-aprendizagem no modelo híbrido, onde parte dos estudantes 
participa em sala de aula e parte acompanha as aulas de casa. Os desafios vividos 
pela educação universitária nesse contexto são compreendidos através de diálogos 
e relatos, dados eminentemente qualitativos. 
Palavras-Chave: Pandemia. Ensino Remoto Emergencial. Processo ensino-
aprendizado. 
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to present some difficulties in teaching-learning in the 
Undergraduate and Graduate Program in Social Anthropology at the Federal 
University of Mato Grosso, during the pandemic that began in March 2020. Since the 
beginning of the pandemic, students and professors have informally reported their 
impressions about the moment experienced with class cancellations or in Emergency 
Remote Learning, and now we seek to understand and predict the new teaching-
learning scenario in the hybrid model, where part of the students participate in class 
and part follow classes from home. The challenges experienced by university 
education in this context are understood through dialogues and reports, eminently 
qualitative data. 
Keywords: Pandemic. Emergency Remote Teaching. Teaching-learning process. 
 
 

                                                     
1 Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS – UFMT). 
2 Graduando em Filosofia pela Universidad Católica de Córdoba (Argentina). 
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I Apresentação da problemática 

 

A disseminação rápida do coronavírus, e sua caracterização como pandemia, 

em março de 2020 (DO BÚ et al., 2020; VELAVAN & MAEYER, 2020; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION [WHO], 2020), fez com que o mundo rapidamente criasse formas de 

adaptação às novas condições de vida. No que diz respeito à educação escolar, uma 

corrida contra o tempo teve início no mesmo momento em que as regras sanitárias 

impuseram a suspensão das atividades educacionais regulares. O resultado foram 

longos testes de novas ferramentas e consequentes análises de quais seriam as 

possibilidades mais adequadas de aplicação efetiva desses recursos. Além do 

coronavírus, outras coisas que nos eram desconhecidas passaram a se tornar 

intensamente presentes e nos cobrar a necessidade de familiarização para uma 

sobrevivência saudável: ensino remoto emergencial, ensino à distância, tecnologias 

digitais de informação, vídeo-chamadas, ferramentas para transmissão de aulas, 

entre outros.  

Além e apesar disso, o grande desafio dessa pesquisa foi conduzir a etnografia 

e adaptar os métodos etnográficos em busca de “descrições densas” (GEERTZ, 

1989), mesmo diante de um cenário que incluiu a internet como único meio de acesso 

e produção dos dados de campo: “no single solution to doing ethnography for the 

Internet will be found, because what the Internet is can vary so dramatically” (HINE, 

2015, p. 9).3 Por tratar-se de um flexível e único recurso possível no momento da 

pesquisa, a internet passa a ser um importante recurso que norteou não apenas a 

coleta dos dados, mas também a formação dos pesquisadores – uma vez que toda 

sua experiência acadêmica também se deu através do computador. 

Os desafios dos mestrandos que haviam ingressado no Programa de Pós-

Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Mato Grosso 

(PPGAS/UFMT) em 2020 não era somente alargar os prazos para que os trabalhos 

de campo fossem possíveis, alguns visualizaram mudar os projetos de pesquisa com 

os quais haviam ingressado. Para os professores também havia a necessidade de 

adaptação e, depois de um tempo em suspense, fiz a inédita experiência de dar uma 

                                                     
3 “Nenhuma solução única para fazer etnografia da internet será encontrada, porque o que a internet 
é pode variar dramaticamente” (tradução nossa). 
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Disciplina no PPGAS com a modalidade Ensino Remoto Emergencial (HODGES et al., 

2020), o que permitiu análises etnográficas sobre os momentos vividos desde a 

suspensão temporária das atividades de aulas presenciais – em março de 2020 – o 

que se estendeu até o momento desta publicação. Além disso, é importante destacar 

que os resultados obtidos até o momento só foram possíveis a partir de um 

movimento por parte dos mestrandos do PPGAS: o objetivo era que a educação não 

parasse, e que nossa formação acadêmica continuasse acontecendo, ainda que em 

tempos de resistências e incertezas, via aulas remotas. Ao longo dos meses, muitos 

outros temas foram trazidos à luz da reflexão nas pesquisas e aulas remotas: novas 

formas de sociabilidade, como os agentes desse novo momento se sentem – 

psicológica e emocionalmente, e como todo o cenário de pandemia tem refletido em 

suas vidas. 

 

II Referencial Teórico 

 

Através da etnografia, buscamos conhecer uma determinada cultura ou grupo 

a partir da participação e observação. Para uma definição cabível nas mais diversas 

áreas, além da Antropologia que, especialmente, se dedica a “testemunhar”, 

compreender e colaborar para a sobrevivência de outras humanidades (MATTA, 

1992), a etnografia pode ser descrita como: 

 

Em sua forma mais característica, envolve o etnógrafo participando, abertamente 

ou secretamente, da vida cotidiana das pessoas por um longo período de tempo, 

observando o que acontece, ouvindo o que é dito, fazendo perguntas. Na verdade, 

coletando todos os dados disponíveis para lançar luz às questões que são o foco 

da pesquisa. (HAMMERSLEY; ATKINSON, 1995, p. 1). 

 

Ademais, segundo Geertz (1989), “se você quer compreender o que é ciência 

[...] você deve ver o que os praticantes da ciência fazem” (p. 4). O que os praticantes 

fazem é etnografia, e aqui nos dispomos a uma “etnografia do digital”. Assim sendo, 

o presente trabalho utiliza-se da etnografia para fazer uma análise antropológica do 

momento vivido no cenário escolar cuiabano. Para isso, buscando entender os novos 
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processos educacionais mediados pela internet, precisamos, primeiramente, 

conhecê-la. Em Hine (2000) percebemos a internet como cultura e artefato cultural. 

Sobre o primeiro aspecto, a socióloga destaca a importância deste estudo nas 

ciências sociais: 

 

[...] a internet como cultura, enfatizava que a internet era um espaço cultural onde 

as pessoas estavam participando de interações e atividades relevantes para elas 

em determinado nível e deveria, por isso, também ter interesse para a ciência 

social. (HINE; CAMPANELLA, 2015, p. 168). 

 

As questões relacionadas à compreensão dessa dinâmica própria dos 

recursos disponibilizados com a internet, de acordo com a pesquisa etnográfica da 

professora Claudia Fonseca, exigem de nós uma observação do cotidiano que vai 

além das entrevistas: 

 

Dentro das ciências sociais, há volumes escritos sobre como tirar pleno proveito 

da situação de entrevista (quer sejam sobre etnometodologia, história de vida ou 

análise de discurso). Mas - no clima iconoclasta atual - essas abordagens são 

rejeitadas por boa parte dos antigos adeptos em prol de algo considerado mais 

“aberto”: o método etnográfico. O problema é que a etnografia não é tão “aberta” 

assim, pois faz parte das ciências sociais e exige o enquadramento social 

(político, histórico) do comportamento humano (FONSECA, 1999, p. 62). 

 

Dessa forma, uma antropologia das sociedades complexas exige pesquisa 

bibliográfica e capacidade de preencher lacunas de informações com pesquisa de 

campo para compreender questões relacionadas ao que não é dito e que não aparece 

através dos meios eletrônicos. Uma análise profunda da atual condição sociocultural 

dos estudantes nos círculos de convivência em espaços urbanos auxilia para 

compreender seus comportamentos, pois: 

  

Uma situação social é o comportamento. Em algumas ocasiões, de indivíduos 

como membros de uma comunidade, analisado e comparado com seu 

comportamento em outras ocasiões. Desta forma, a análise revela o sistema de 
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relações subjacente entre a estrutura social da comunidade, as partes da 

estrutura social, o meio ambiente físico e a vida fisiológica dos membros da 

comunidade (GLUCKMAN, 1987, p. 238). 

 

Apesar das atividades online já terem sido consideradas limitadas para serem 

vistas como atividades sociais mais reais, a própria internet tornou-se um campo de 

profundas transformações a serem observadas pois ali ocorreram mudanças 

significativas na vida das pessoas, e hoje buscamos reivindicar o significado 

sociocultural dessa forma de eventos relacionadas às aulas remotas neste momento 

histórico em que estamos vivendo. Assim, nesse contexto da utilização da internet 

como forma de acesso às aulas e de seus conteúdos, é que esse texto está se 

movendo com maior densidade pois esse é o campo.  

Desse modo, para a apreensão dos sentimentos nesse novo contexto dos 

estudantes e chegar à descrição densa defendida por Geertz (1989), foi exigido uma 

nova forma de diálogos pessoais, agora virtuais. Assim sendo, seguimos na mesma 

linha de raciocinio de Clifford Geertz para verificar como se dão as trocas simbólicas 

entre os estudantes antes da pandemia e agora, pois as relações ou culturas são 

tecidas em teias de significados originais, uma vez que consistem, 

 

[...] em estruturas de significado socialmente estabelecidas, nos termos das 

quais as pessoas fazem certas coisas, como sinais de conspiração e se aliam ou 

percebem os insultos e respondem a eles, não é mais do que dizer que esse é um 

fenómeno psicológico, uma característica da mente, da personalidade, da 

estrutura cognitiva de alguém, ou o que quer que seja (GEERTZ, 1989, p. 23). 

 

III Metodologia 

 

Retomando agora as aulas remotas enquanto metodologia, necessário é 

observar as atividades e interações online como campo de interesse para as ciências 

sociais (HINE, 2015; HINE; CAMPANELLA, 2015). O presente trabalho busca o fazer 

antropológico através da prática da etnografia para além do método (PEIRANO, 1995; 

2014). Dessa forma, a metodologia que está sendo usada na presente pesquisa é de 

natureza qualitativa, uma vez que tratamos a Antropologia como uma ciência 
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dialógica e interpretativa. Segundo Gamboa (1997), o propósito fundamental desse 

tipo de pesquisa é a compreensão, explanação e especificação do fenômeno: “o 

pesquisador precisa tentar compreender o significado que os outros dão às suas 

próprias situações” (p. 43). 

Outros estudos mais detalhados das reações dos estudantes e professores na 

UFMT podem ser feitos, mas aqui somente queremos ter uma amostra desse 

momento pandêmico e utilizamos de observação participante: “com efeito, uma das 

características mais visíveis e positivas [...] é justamente a valorização da 

observação participante e a preocupação com a natureza da relação do pesquisador 

com a população estudada.” (Durham in CARDOSO, 1986, p. 25). Assim, o trabalho de 

campo da observação participante é a base da antropologia cultural e social 

(BERNARD, 2006, p. 342). Esse tipo de abordagem supõe um contato próximo entre 

o pesquisador e os “nativos”, e sugere um importante período de contato com o grupo 

observado. 

Essa observação participante da comunidade acadêmica da UFMT tem sido 

feita desde o início da suspensão temporária das aulas, em março de 2020, e ainda 

não foi interrompida, dado que continuamos orientando os mestrandos, mesmo que 

afastado em 2021 para estudos de pós-doutorado. A prática constante de coleta de 

dados nos remete à ideia de que a observação participante é mais que “uma atitude, 

um compromisso epistemológico ou um modo de vida”. É um ofício. Como em todos 

os ofícios, tornar-se um artesão habilidoso na observação participante requer 

prática” (BERNARD, 2006, p. 344).  

O acompanhamento online foi possível pela colaboração decisiva dos 

estudantes que auxiliavam nas ferramentas utilizadas para as aulas. Desde o início 

da pandemia, com a suspensão das aulas, períodos de férias e diversas atividades 

no campo social e cuidado das pessoas, ficava evidente que estávamos num período 

diferente. Em alguns lugares o retorno no modelo híbrido de ensino (parte dos alunos 

online e parte presencial) e novas suspensões temporárias das atividades escolares 

levaram a processos cada vez mais cuidadosos de exigências acadêmicas com 

dilação de prazos para que todos pudessem acompanhar as atividades sem serem 

desligados, segundo dinâmicas pessoais de enfrentamento da pandemia. Para 

transformar esse exótico em algo familiar, ou mesmo o que ia se familiarizando no 
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cotidiano em algo exótico, tarefas sugeridas pelos antropólogos, essa pandemia 

jamais saiu do nosso horizonte dado o alto índice de contagiados e óbitos. Os 

ambientes acadêmicos tornaram-se acontecimentos ou lugares de pesquisa 

privilegiados. É importante ressaltar que “o que sempre vemos e encontramos pode 

ser familiar, mas não é necessariamente conhecido” (VELHO, 1987, p. 126). Neste 

sentido, as surpresas e os imponderáveis do campo são inerentes ao trabalho: 

 

[...] uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde 

[...] como se realiza cada vez de maneira exclusiva, seja com indivíduos ou com 

grupos, a entrevista permite correções, esclarecimentos e adaptações que a 

tornam sobremaneira eficaz na obtenção das informações desejadas (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986; p. 33). 

 

Nos diálogos entre os professores em diferentes momentos, ou seja, em 

reuniões remotas do Departamento de Antropologia, do PPGAS e do ICHS, atuamos 

para manter algumas das atividades de ensino e aprendizado, e houve esforços 

consideráveis para que as atividades fossem possíveis sem pôr em risco a vida das 

pessoas, até campanhas de arrecadação de alimentos e outros bens para a 

sustentabilidade de quem estava com dificuldades, foram feitos com os devidos 

cuidados. Informações pessoais, “sentimentos, expectativas ou planos futuros” 

(BERNARD, 2006, p. 251) apareciam nos diálogos via telefone e outros meios, dado 

que as pessoas estavam sedentas de comunicação. 

 

Considerações sobre o campo 

 

Nos diálogos, lives e outras atividades acadêmicas já mencionadas como as 

aulas remotas, a comunidade acadêmica da UFMT e mesmo a ADUFMAT produziu 

questionamentos e percepções sobre a mobilidade e as sensibilidades de cada 

pessoa. Percebemos a importância de trazer contribuições da Antropologia Urbana 

para este contexto e a importância de voltarmos a atenção para nossa própria 

sociedade: 
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[...] a ciência da antropologia não se preocupa somente com o selvagem nu, mas 

com o homem ou a mulher com calça plus fours ou vestido de gala. Para o 

verdadeiro homem de ciência, pouco importa se ele está lidando com o subúrbio 

ou com a selva [...]. A diferença entre nós e os selvagens muitas vezes é mais 

aparente do que real; uma calça plus fours pode esconder um bruto, e uma 

camada de tinta pode encobrir um coração sensível (HANNERZ, 2005, p. 22). 

 

Segundo Hannerz, “isso também é uma contribuição da antropologia aos 

estudos urbanos: a antropologia urbana como instrumento pelo qual os habitantes 

da cidade possam pensar de maneira nova sobre o que se passa ao seu redor” (2005, 

p. 22). Segundo Park, o termo “mobilidade”, da mesma forma que seu correlativo 

“isolamento”, cobre uma ampla gama de fenômenos. Pode, ao mesmo tempo, 

representar um caráter e uma condição (1967, p. 41). Ademais, nas condições atuais 

da cidade, os dois termos relacionam-se diretamente com a noção de liberdade do 

indivíduo e “o isolamento social prejudica a sociabilidade, ou seja, a capacidade de 

se comunicar e interagir com outros seres humanos é o que torna possível a vida em 

sociedade” (OLIVEIRA, 2010, p. 11). 

Aqui voltamo-nos para um aspecto que ficou ressaltado nesse processo todo, 

pois evidente ficou que as pessoas estavam mais sensíveis, o que remete a uma 

necessidade de abordar as emoções e relacionar com a condição online das vidas 

humanas e experiências nos espaços acadêmicos. Contudo, é forçoso dizer que as 

emoções4 ou os sentimentos diante das situações vividas, não são incompatíveis 

com a racionalidade científica para a Antropologia: 

 

As emoções traduzem a ressonância afetiva do acontecimento de maneira 

compreensível aos olhos dos outros. Sua proveniência não é exclusivamente 

individual: ela é uma consequência íntima, ocorrida na primeira pessoa, de um 

aprendizado social, em primeiro lugar, e de uma identificação com os outros, em 

segundo lugar. Essas duas dimensões alimentam conjuntamente a sociabilidade 

e assinalam  ao  sujeito  o  que  ele  deve  sentir,  de   qual   maneira   e   em quais  

                                                     
4 Segundo David Le Breton, “a emoção é a definição sensível do acontecimento tal como o vive o 
indivíduo, a tradução existencial imediata e íntima de um valor confrontado com o mundo.” (2019, p. 
146). 
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condições precisas. (BRETON, 2019, p. 145). 

 

Percebemos um grande destaque para sentimentos como ansiedade, 

saudade, tédio, solidão e preocupação com o futuro, especialmente quando algum 

familiar ficava contaminado pelo coronavírus e mais ainda quando havia algum 

falecimento próximo. A importância da análise emocional da comunidade acadêmica 

a respeito das vivências neste período tornou-se relevante, porque a convivência na 

família possui seus limites, as amizades por redes sociais possuem também seus 

limites e produz certo vazio a longo prazo. Mesmo com todas as tecnologias 

utilizadas cotidianamente, a convivência diária nas salas de aula levou a outras 

dinâmicas incomensuráveis extra-classe, pois colegas de sala também aprendem 

juntos, tornam-se amigos, namoram e não são raros os casos de casamentos entre 

pessoas que estudaram juntos. 

Observamos que sentimentos de angústia e ansiedade foram vividos por 

estudantes e professores. Alguns simplesmente não conseguiram levar avante os 

estudos nessas condições. Além disso, em decorrência do inédito distanciamento 

social imposto pela pandemia, é importante entender e reconhecer o estado afetivo 

do grupo, uma vez que estes só se alteraram, mas os meios de contato não foram 

extintos. Logo, seria “natural” perceber que a frequência de contato uns com os 

outros nos sugere semelhanças nos sentimentos dos indivíduos pertencentes ao 

grupo de estudantes pesquisados, e sua influência nos comportamentos também é 

socialmente notada. Neste sentido de sentimentos e circunstâncias, retomamos 

Durkheim: 

 

Ocorre que o estado afetivo em que o grupo se encontra reflete as circunstâncias 

que ele atravessa. Não são apenas os próximos mais diretamente atingidos que 

transmitem sua dor pessoal à coletividade, a própria sociedade exerce sobre seus 

membros uma pressão moral para que harmonizem seus sentimentos com a 

situação. Permitir que permanecessem indiferentes ao golpe que a fere e reduz 

seria proclamar que a sociedade não ocupa seu lugar de direito nos corações de 

seus integrantes: seria negar a própria sociedade. (DURKHEIM, 1989, p. 112). 
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Havia predisposição de auxílio mútuo entre docentes e discentes na UFMT e 

os diálogos pareciam mais livres de filtros e julgamentos, diante da possível 

incorporação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) na 

rotina diária das aulas, mesmo nas presenciais – o que, de fato, parece que irá 

acontecer no retorno das aulas nessa modalidade. Contudo, a incorporação das 

TDICs na rotina diária das futuras aulas presenciais certamente será útil, mas não 

acabam por serem verdadeiras aulas, no nosso entender. As aulas presenciais 

ajudam a focar nas explanações do professor, o que auxilia na compreensão e 

fixação dos conteúdos, além de facilitar tirar dúvidas. Com o complemento das 

tecnologias digitais no contexto presencial, os estudantes certamente poderão rever 

as aulas ou ver videoaulas mais rápidas para relembrar certos conteúdos passados 

quando não claros. Sempre há os que se esforçam e os que não, mas existem casos 

diferentes que devem ser considerados. Um mestrando comunica que não está 

conseguindo acompanhar as aulas, principalmente no sentido de não conseguir 

concentrar-se na modalidade remota e também outras atividades se sobrepõem 

como prioridades quando não está na aula presencial, isso em 03/05/2021. O caso 

desse mestrando é sintomático, acompanhemos a sua terceira tentativa de aulas 

remotas:  

 

Dificuldade em acompanhar as aulas mesmo. Na aula online meu cérebro 

divaga... Meu TDAH não colabora com essa dinâmica e formato de 

aprendizagem. Na presencial, por eu estar fisicamente no local minha mente já 

se condiciona e imerge. Tive uns problemas de tempo também. Meu chefe foi 

demitido e eu tive que cuidar sozinho do setor jurídico da empresa. Era muita 

atribuição, e muitas vezes foi impossível de acompanhar a aula. Estavam 

chegando muitas reclamações trabalhistas. Tinha prazos e etc. Mas agora isso 

já está se resolvendo. 

 

Com essa esperança o mestrando entrou noutro semestre e havia uma 

compreensão entre os membros do colegiado do PPGAS que faríamos o possível 

para auxiliar os mestrandos. Contudo, a situação repetiu-se e nova comunicação 

chegou em 10/12/2021: 
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Então professor, eu gostaria de dizer que não consegui novamente... [...] Tive 

outra crise de ansiedade e não consegui dar andamento. Eu não sei o que fazer... 

As aulas online simplesmente não entram na minha cabeça. Eu não assimilo... 

Por mais que tenha me esforçado. Cheguei de fazer algumas atividades e 

seminários, mas me faltou forças. É como se eu não conseguisse estar presente. 

[...] Então professor, a minha situação tem alguma saída? Tem algo que possa ser 

feito? Ou simplesmente deixar como está e ser desligado com a reprovação. Não 

sei se consigo cancelar a matrícula agora ou trancar... Fui no meu psiquiatra hoje 

e ele me deu um laudo. 

 

A ênfase na falta do contato presencial já foi observada anteriormente nos 

sentimentos expressados, tais como a mencionada ansiedade ou “saudade” da 

turma, dos professores, do ambiente universitário etc. A insistência nas aulas 

presenciais como processo educativo chama a atenção e, talvez, em virtude de um 

maior grau de amadurecimento, existe uma compreensão da importância das 

ferramentas e tecnologias, sem que sejam simplesmente aulas à distância, pois 

tecnologias digitais são ferramentas boas para o aprimoramento dos estudos. 

Contudo, insubstituíveis para o aprendizado são as aulas presenciais, os confrontos 

e discussões de questões polêmicas que são facilitadas na modalidade presencial. 

 

Concluindo esse itinerário 

 

Sabemos também que as aulas presenciais nunca mais vão ser as mesmas 

depois dessa experiência pandêmica. Apesar da aparente distância na modalidade 

remota, a união e o carinho não afetaram alguns, outros até saíram fortalecidos nesse 

caminho trilhado. É notório o desafio enfrentado pelos estudantes e professores 

neste período de pandemia, sendo colocados à prova diante de circunstâncias 

inéditas e tendo que ressignificar seus conceitos de práticas pedagógicas.  

Percebemos entre os estudantes certa facilidade em relação ao uso das 

tecnologias, e os professores sabem que devem ser utilizadas com cautela, mas é o 

conjunto dessa obra que tem trazido tantos problemas para os estudantes como 

também para os professores. É preciso criar artifícios que ressaltem as técnicas e as 

possibilidades das ferramentas como caminhos para que o processo ensino-
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aprendizado não seja demasiadamente prejudicado pelas circunstâncias externas. 

Com o que já vimos até o presente, acreditamos nas contribuições generosas de 

todos para a compreensão desse local específico do processo de ensino-

aprendizado universitário. Como os estudantes e professores percebem o momento 

vivido prioritariamente com experiências online é um campo de múltiplos detalhes a 

serem ainda mais aprofundados. É perceptível que cresceu, entre todos nós, a 

consciência da importância dos meios digitais como veículos de conteúdos por 

vezes muito apropriados.  

Entendemos também, que há uma necessidade da quebra de dualismos sobre 

o digital e o real. Conforme vimos nos relatos dos professores e estudantes, o digital 

também é real, e sua característica remota não diminui sua importância neste 

período de incertezas. A transformação temporária das aulas em um ambiente digital 

não retira seu valor enquanto processo de aprendizado. As aulas continuarão sendo 

uma instituição da sociedade adequada para o ensino-aprendizado, um lugar de 

referência para estudantes e professores e, de formas radicalmente diferentes para 

cada um desses segmentos que estruturam as sociedades nos tempos atuais, com 

ritos de passagem também específicos, mas sempre vitais para uma sociedade cada 

vez mais complexa. 
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RESUMO 
 
Apresentamos alguns elementos sobre os orçamentos das Instituições Federais de 
Ensino (IFES), com destaque para a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) no 
período de 2003 a 2017. Iniciamos com uma reflexão sobre a concepção de fundo 
público como instrumento de efetivação das políticas sociais, especialmente, da 
educação. Destacamos que apesar do papel fundamental que as universidades 
públicas federais exercem e representam para o país, o financiamento dessas 
instituições está sendo ameaçado por decretos e ajustes fiscais suicidas. Os dados 
são oriundos de um projeto de pesquisa registrado na Capes e de uma dissertação 
de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Política Social. Ambos 
analisaram documentos oficiais de conhecimento público e recorreram, quando 
necessário, às instâncias administrativas, via e-SIC. 
Palavras-chave: Fundo público. Orçamento público. Universidade pública. 
 
RESUMEN 
 
Presentamos algunos elementos sobre los presupuestos de las Instituciones 
Federales de Enseñanza (IFES), con énfasis en la Universidad Federal de Mato Grosso 
(UFMT), en el período de 2003 a 2017. Iniciamos con una reflexión sobre la 
concepción de fondo público como instrumento para concretar las políticas sociales, 
especialmente las de educación. Destacamos que, a pesar del papel fundamental que 
las universidades públicas federales cumplen y representan para el país, el 
financiamiento de esas instituciones está siendo amenazado por decretos y ajustes 
fiscales suicidas. Los datos son parte de un proyecto de investigación registrado en 
Capes y de una tesis de maestría defendida en el Programa de Posgraduación en 

                                                     
1 Servidora técnica da Universidade Federal de Mato Grosso, Mestre em Política Social pelo Programa 
de Pós-graduação em Política Social da UFMT, marilza.ufmt@gmail.com; 
http://lattes.cnpq.br/971453/543285866 e https://orcid.org/0000-0002-7852-028X. 
2 Graduada em Serviço Social e em Direito. Mestre e Doutora em Política Social. Docente no curso de 
Serviço Social e no Programa de Pós-graduação em Política Social da UFMT, 
marluce.ass@gmail.com; http://lattes.cnpq.br/7084688088642698 e https://orcid.org/0000-0001-
8759-059X. 
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Política Social. Ambos analizaron documentos oficiales de conocimiento público y 
recurrieron, cuando fue necesario, a las instancias administrativas vía e-SIC. 
Palabras-clave: Fondo público. Presupuesto público. Universidad pública.      

 

Introdução 

  

Hoje, muito mais do que em tempos anteriores, tem-se a certeza de que 

analisar as condições objetivas de sustentação e materialização das políticas 

públicas é essencial. Desta forma, apresentamos alguns dados sobre os recursos 

destinados pela União às universidades brasileiras, com ênfase na Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT) no período de 2003 a 2017. Os dados fazem parte de 

um relatório de pesquisa e de uma dissertação de mestrado. As fontes principais de 

informação foram os relatórios oficiais disponíveis no portal eletrônico 

<http:\\www.ufmt.br> e o sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão 

(e-SIC).  

Antes mesmo de iniciar a análise é preciso reconhecer que, com recursos 

suficientes ou não, as universidades públicas sempre deram significativa 

contribuição para a formação profissional, cidadã, tecnológica e científica dos 

estudantes universitários. Contribuição que tem sido de grande relevância para 

ampliar a qualidade de vida da sociedade. Contudo, o financiamento dessas 

instituições, como política pública de educação, sob a égide do governo federal, tem 

produzido muita insegurança ao projeto de uma universidade inclusiva. 

Nossa abordagem, neste momento, registra e desenha uma análise rápida 

sobre a evolução de recursos entre as instituições universitárias, com o crescimento 

do número de cursos e de matrículas na UFMT.  

 

1 Recursos que financiam as atividades das Universidade Públicas Federais  

 

Importante saber que as receitas do Estado constituem o que chamamos de 

Fundo Público, que se materializa por meio do sistema tributário, da cobrança 

obrigatória de impostos, taxas e contribuições aos seus cidadãos. E é esse fundo que 

garante o funcionamento das universidades e de tantas outras instituições públicas. 

Podemos afirmar, portanto, que a arrecadação de recursos visa garantir a realização 
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de diversas funções do Estado, sobretudo, a implementação de políticas públicas, 

como forma de retorno à população no atendimento às necessidades e direitos 

fundamentais, como saúde, previdência, assistência, educação, entre outros. 

A formação do fundo público se dá por meio da extração da mais-valia 

socialmente produzida, portanto, é parte do trabalho excedente que se 

metamorfoseou em lucro, juro ou renda da terra, sendo apropriada pelo Estado 

(através dos tributos) para o desempenho de suas múltiplas funções. Contudo, 

destacamos que no capitalismo monopolista plenamente desenvolvido, parte cada 

vez maior do fundo público é sustentada nos e pelos salários, logo, a formação do 

fundo público não se dá apenas pelo trabalho excedente, mas também pelo trabalho 

necessário, uma vez que os trabalhadores pagam impostos direta e, sobretudo, 

indiretamente, por meio do consumo, onde os impostos estão embutidos nos preços 

das mercadorias. (BEHRING, 2010, p. 20-21).  

A constituição dos fundos públicos nos Estados nação não se deu de maneira 

homogênea. Nos países centrais, constituíram-se a partir de uma tributação 

progressiva, em que os mais ricos pagam mais impostos, possibilitando a 

redistribuição de renda para os mais pobres.  Mas, de acordo com Salvador (2012, p. 

10), o fundo público no Brasil é financiado pelos pobres através dos impostos sobre 

o salário e de tributos indiretos, sendo apropriado pelos mais ricos, via transferência 

de recursos para o mercado financeiro e acumulação de capital.  

Ainda, de acordo com Salvador (2010, p. 622), o fundo público está presente 

de diversas formas nesse processo: como fonte para realização do investimento 

capitalista, o fundo público comparece por meio de subsídios, de desonerações 

tributárias, incentivos fiscais, dentre outras; como fonte que viabiliza a reprodução 

da força de trabalho, por meio de salários indiretos, reduzindo o custo do capitalista 

na sua aquisição. Podemos afirmar, portanto, que o fundo público tem papel 

estrutural no capitalismo, uma vez que funciona como guardião permanente da 

reprodução ampliada do capital. 

Diante disso, fica evidente que o fundo público, que deveria reverter-se em 

benefícios sociais como saúde, educação, moradia, previdência e na melhoria da 

qualidade dos serviços públicos prestados à população, tem se convertido em 

instrumento de exploração da classe trabalhadora, por meio dos ajustes fiscais e de 
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programas de tributação regressiva, bem como da desoneração tributária, 

recuperação e apoio a empresas privadas, dentre outras formas de atender ao 

capital. Ou seja, o fundo público tem sido manipulado e utilizado muito mais na 

defesa e em favor do capital do que pela sua causa primeira, partindo do pressuposto 

de que esta seria a redistribuição das riquezas socialmente produzidas. 

Nesse contexto, o orçamento das universidades públicas federais não está 

imune, uma vez que é, majoritariamente, financiado pelo fundo público, via orçamento 

da União.  

A parcela do fundo público destinada às políticas para o ensino superior vem 

sendo cada vez mais apropriada pelo capital financeiro por meio da ação de 

mecanismos privatizantes, conforme sinaliza Cislagui (2012, p. 271), [...] a) a 

transferência de recursos direta para o setor privado em programas como o Prouni e 

o Fies; b) as fundações de apoio nas universidades; e c) a lógica de contratos de 

gestão conforme implementada pelo Reuni, os quais representam como a política 

governamental vem agindo em favor do capital, da privatização e da redução dos 

recursos públicos destinados às IFES. 

Por meio dos programas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e do 

Programa Universidade para Todos (PROUNI), percebe-se um crescimento 

vertiginoso do ensino superior privado-mercantil nas duas últimas décadas. Ambos 

representam uma ampliação da transferência de recursos públicos por meio de 

bolsas, isenções fiscais e privilégios a instituições privadas, transformando o ensino 

superior em um grande negócio para os empresários da educação.  

Dados apresentados na tabela 1 demonstram a evolução de recursos do 

Fundo Público destinados ao FIES e ao PROUNI. 
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Tabela 1 – Recursos destinados ao FIES e PROUNI como percentual em relação às 
despesas da União com as universidades federais, 2003 a 2017. Valores (R$1,00), a 
preços de janeiro de 2018 (IPCA) 
 

 
Ano 

Despesas com as 
Universidades 

Federais (A) 

Despesas com o 
FIES e o PROUNI R$ 

(B) 

 
% 

(B)/(A) 
2003 20.187.196.628 1.609.450.918 7,97 

2004 22.866.012.694 1.484.701.814 6.49 
2005 22.600.675.257 1.779.082.121 7,87 

2006 27.066.641.607 2.158.076.912 7,97 
2007 29.058.193.340 2.430.960.884 8,37 

2008 31.278.352.252 2.796.358.920 8,94 
2009 36.835.961.847 3.188.857.273 8,66 

2010 42.499.166.828 3.645.941.284 8,58 
2011 45.349.601.317 4.500.009.32(3 9,92 

2012 42.431.063.757 5.821.235.049 13,72 
2013 46.806.531.735 11.446.161.480 24,45 

2014 49.276.722.860 16.433.493.441 33,35 
2015 48.900.727.030 18.178.015.384 37,17 

2016 48.986.388.147 20.129.202.952 41,09 
2017 51.599.122.337 21.820.088.542 42,29 

2003-2017 155,60% 1.255,75% 430,61% 
 
Fonte: Senado Federal (2017b). Demonstrativos da Execução Orçamentária por Órgãos e Unidades 
Orçamentárias (2003-2017); Secretaria da Receita Federal (2018). Demonstrativo dos Gastos 
Governamentais Indiretos de Natureza Tributária - (Gastos Tributários); IPEA (2008). Boletim de 
Políticas Sociais. Acompanhamento e Análise, nº 16, nov. 2008. Elaboração Luiz Fernando Reis. In: 
Slide 29 de Palestra proferida por REIS, Luiz Fernando. Crise de financiamento das universidades 
federais e da ciência e tecnologia pública. Cuiabá: ADUFMAT/ANDES. 2018. 

 

Pelos dados desta tabela podemos dimensionar o apoio dos governos 

brasileiros ao processo de mercantilização do ensino superior. Os investimentos 

realizados no período de 2003 a 2017 com as universidades públicas tiveram um 

crescimento de 155,60% nas despesas da União e o incentivo à privatização via FIES 

e PROUNI aumentou em 1.255,75%. Assim, o fundo público tornou-se o principal 

financiador dessas instituições, em detrimento dos investimentos na educação 

pública e gratuita.   

Quanto ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), de acordo com Cislaghi (2012, p. 278), não se pode 

desconsiderar a ampliação das vagas e a abertura de novas IFES nesse período, 

contudo, o Decreto n. 6.096 (abril de 2007) que o instituiu, [...] caracteriza-se por um 

contrato de gestão, que, como tal, fixa rígidas metas de desempenho para 

recebimento de contrapartidas financeiras. Esta é a lógica do financiamento por 
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contrato, ou seja, a responsabilização da própria universidade pela captação de seus 

recursos, mediante resultados e cumprimento de metas. 

 A apropriação do fundo público pelo capital, em detrimento de investimentos 

em políticas sociais, incide diretamente nas políticas orçamentárias exíguas, 

insuficientes para a realização de serviços públicos de qualidade e que atendam toda 

a população, é o que ocorre com o orçamento das IFES, que vem sendo impactado 

com as consequências desse processo desde o final da década de 1980.  

Conforme nos mostra Cislaghi (2012, p. 278), no período 1989 a 2007, houve 

redução no orçamento das IFES, se comparado ao crescimento de riquezas no país: 

[...] apesar de os montantes aplicados nas IFES a partir de 2006 serem superiores a 

todo governo Cardoso. 

 A Tabela 2 (a seguir) apresenta um panorama do crescimento do PIB, das 

despesas da União com todas as funções e das despesas com as universidades 

federais, no período de 2003 a 2017. A média em percentual, calculada na relação 

entre as despesas com as universidades federais e o PIB, ficou na casa de 0,64%, no 

período. 
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Tabela 2 – Despesas da União com as universidades federais, como percentual do 
PIB e das despesas da União (todas as funções), 2003 a 2017. Valores (R$ 1,00), a 
preços de janeiro de 2018 (IPCA) 
 
 

 
 

ANO 

 
PIB 
(A) 

Despesas da União 
(todas as funções) 

(B) 

Despesas com as Universidades 
Federais (incluindo HUs) 

R$ 
(C) 

%  
C/A 

%  
C/B 

2003 3.895.160.472.325 1.987.216.461.482 20.187.196.628 0,52 1,02 
2004 4.164.156.407.484 1.931.703.196.210 22.866.012.694 0,55 1,18 
2005 4.320.092.624.505 2.202.834.524.412 22.600.675.257 0,52 1,03 
2006 4.602.940.881.878 2.261.326.345.532 27.066.641.607 0,59 1,20 
2007 5.014.124.645.723 2.255.765.314.817 29.058.193.340 0,58 1,29 
2008 5.424.118.567.020 2.195.670.869.725 31.278.352.252 0,58 1,42 
2009 5.542.577.795.902 2.355.312.350.742 36.835.961.847 0,66 1,56 
2010 6.151.878.678.050 2.382.563.437.881 42.499.166.828 0,69 1,78 
2011 6.497.264.244.840 2.489.457.324.531 45.349.601.317 0,70 1,82 
2012 6.781.637.607.600 2.438.436.631.627 42.431.063.757 0,63 1,74 
2013 7.070.953.066.370 2.398.427.683.244 46.806.531.735 0,66 1,95 
2014 7.208.030.287.370 2.741.096.560.692 49.276.722.860 0,68 1,80 
2015 6.859.120.370.130 2.636.033.375.876 48.900.727.030 0,71 1,86 
2016 6.585.020.596.386 2.724.285.531.166 48.986.388.147 0,74 1,80 
2017 6.671.459.244.167 2.548.170.051.268 51.599.122.337 0,77 2,02 
Dif. 

2003-2007 
 

71,28% 
 

28,23% 
 

155,60% 
  

(% médio) 
2003-2007 

    
0,64% 

 
1,56% 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (2017); Senado Federal (2017). Demonstrativos da Execução 
Orçamentária por Órgãos e Unidades Orçamentárias (2003-2017). Elaboração Luiz Fernando Reis. In: 
Slide 30 de Palestra proferida por REIS, Luiz Fernando. Crise de financiamento das universidades 
federais e da ciência e tecnologia pública. Cuiabá: ADUFMAT/ANDES. 2018. 

 

 Reis (2016, p. 21), na abordagem sobre os governos brasileiros Lula e Dilma 

(2003-2014), destaca que a prioridade da política econômica desses governos foi a 

manutenção do ajuste fiscal e a implementação de reformas para assegurar o 

pagamento da dívida pública, e a adoção de políticas sociais focalizadas, em 

detrimento da ampliação dos recursos para políticas de caráter universal.   

No tocante às universidades federais, Sampaio Júnior (2017, p. 183) destaca 

que, apesar de Lula ter sido eleito com o compromisso explicito de interromper a 

entrega do patrimônio público, prevaleceu a lógica dos negócios, com a promoção de 

novas rodadas de privatização. Em vez de reforçar o combalido orçamento das 

universidades federais, criou o Prouni, que transferiu grandes massas de recursos 
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para as universidades privadas de péssima qualidade (SAMPAIO JR., 2017, p. 183-

184).  

Assim, ações do governo federal como sucessivos cortes e 

contingenciamentos também aconteceram nos governos do Partido dos 

Trabalhadores (PT) e apontavam para possíveis dificuldades orçamentárias nas 

universidades públicas federais, enquanto recursos robustos eram destinados à 

iniciativa privada. 

 

2 Estrutura e orçamento público da UFMT 

 

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) criada pela Lei nº 5.647, de 10 

de dezembro de 1970, a partir da fusão da Faculdade de Direito e do Instituto de 

Ciências e Letras de Cuiabá se expandiu de forma gradativa, sendo os primeiros anos 

marcados pela implantação e a construção da estrutura física do câmpus3 de Cuiabá 

e a criação dos primeiros centros: Ciências Sociais, Ciências Exatas e Tecnológicas, 

Ciências Agrárias e Ciências Biológicas. 

 Nas décadas dos 80 e 90, além da expansão da UFMT, houve a implantação 

do Hospital Universitário Júlio Muller e o processo de interiorização da Instituição 

com a criação do campus universitário de Rondonópolis, do campus do Médio 

Araguaia e do campus de Sinop. Além da expansão física, a UFMT buscou, ainda, a 

interiorização em todo o estado mediante a oferta de cursos na modalidade Ensino a 

Distância (EaD), tornando-se a primeira instituição de ensino superior a oferecer 

cursos de graduação a distância e constituindo-se em referência no país. Hoje, são 

mais de 30 polos de apoio à EaD, que atingem mais de 80 municípios. 

 Desta forma, a UFMT está estruturada em cinco câmpus universitários: 

Câmpus Universitário de Cuiabá (sede), Câmpus Universitário do Araguaia (unidade I 

– Pontal do Araguaia e unidade II – Barra do Garças), Câmpus Universitário de Sinop 

                                                     
3 Apesar de, na forma tradicional, o plural da palavra latina campus, ser campi, o MEC, através de sua 
Assessoria de Comunicação e Manual de Redação, convencionou como correta a utilização de ambos 
os termos, ou seja, campi, na sua forma tradicional em latim, ou “câmpus”, na forma aportuguesada, 
para designar o plural do vocábulo.  Na UFMT, a Portaria SECOMM n. 004, de 14 de julho de 2015, 
adotou o uso do termo “câmpus”, nas versões singular e plural, como estilo redacional padrão para 
documentos oficiais e de conteúdo informacional da instituição, sugerindo a adesão ao uso do termo 
às demais unidades da instituição, a partir do dia 15/07/2015. 
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e Câmpus Universitário de Várzea Grande. Conta ainda com uma base de pesquisa 

no Pantanal, fazendas experimentais em Santo Antônio do Leverger e em Sinop, dois 

hospitais veterinários (Cuiabá e Sinop) e o Hospital Universitário Júlio Muller. 

 De acordo com dados do Anuário Estatístico da UFMT 2018, ano base 2017,  

disponível em: <http://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/14111/anuarioestatistico>, ao 

todo, são 106 cursos presenciais de graduação com 19.893 alunos matriculados; 

1.408 alunos matriculados no Ensino a Distância; 68 cursos de pós-graduação, 

sendo 15 de residência médica com 149 alunos matriculados, 39 de mestrado com 

1.581 alunos matriculados e 14 de doutorado com 594 alunos matriculados. O 

quadro de pessoal está composto por 1.823 docentes efetivos e 1.574 técnicos 

administrativos, incluindo 312 servidores que estão à disposição do Hospital 

Universitário Júlio Muller (HUJM). Registra-se ainda a presença significativa (mas 

não permanente) de docentes substitutos, bolsistas, trabalhadores de serviços 

contratados e de empresas terceirizadas como limpeza, segurança e manutenção 

que fazem parte da estrutura de funcionamento da instituição.  

Para o pleno funcionamento e cumprimento de sua missão em consonância 

com os parâmetros legais, princípios e objetivos, faz-se necessário o aporte 

financeiro para suprimento a toda essa estrutura. Para tal, a instituição é mantida, 

essencialmente, pelo orçamento anual disponibilizado pelo MEC que, por sua vez, 

compõe o orçamento da União.  

De acordo com o orçamento da União, o montante destinado às políticas 

públicas de educação aparece na LOA como despesa destinada ao Ministério da 

Educação (MEC), cujo montante em 2017, foi da ordem de 107.517 (cento e sete 

bilhões, quinhentos e dezessete milhões de reais).  No orçamento do MEC, por grupo 

de unidade orçamentária, são consignadas as dotações orçamentárias das 148 

unidades que fazem parte da sua estrutura, dentre estas estão as 63 universidades 

públicas federais, instaladas em 328 câmpus universitários espalhados pelo país 

(TANNO, 2017, p. 2-29). 

Merece registro a informação de que a composição do orçamento das IFES se 

estrutura em três grupos de despesas: 1 – Pessoal e Encargos Sociais; 3 – Outras 

Despesas Correntes; 4 – Investimentos. Da soma desses montantes, ou seja, do 

orçamento total, subtraindo a parte destinada ao pagamento de pessoal (despesa 

http://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/14111/anuarioestatistico
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obrigatória), tem-se a parte denominada Outros Custeios e Capital (OCC), a qual tem 

sido objeto de estudos de entidades. 

De acordo com Reis et al. (2017, p. 1085-1086), anterior à década de 1990, o 

orçamento das universidades federais era baseado em critérios históricos e sofriam 

interferências de ordem política, o que implicava na utilização de normas 

desconhecidas, que poderiam possibilitar negociações clientelistas. Objetivando 

mudar este cenário, a partir de 1991, através da interlocução entre o MEC e a 

ANDIFES, iniciaram-se as discussões acerca da elaboração de novas metodologias 

que pudessem assegurar a estabilidade do financiamento das IFES e, assim, a partir 

de critérios previamente definidos, garantir o equilíbrio na alocação orçamentária 

entre as instituições. 

Como fruto desse processo, materializou-se o modelo que se convencionou 

chamar de “Matriz Andifes”, resultado de um trabalho conjunto e esforços evolutivos 

para se chegar a uma metodologia de rateio de recursos orçamentários para as 

universidades federais. O modelo visa alocar recursos para realização de despesas 

de custeio e investimento, denominado Outros Custeios e Capital (OCC), daí ser 

também chamada de “Matriz OCC” que se refere, basicamente,  

 

[...] ao orçamento total da universidade subtraído os recursos destinados a 

despesas relacionadas com pessoal. Os recursos orçamentários de OCC se 

destinam à realização das despesas correntes relacionadas à aquisição de 

Material de Consumo, Diárias, Passagens, Locação de mão de obra, Serviços de 

Pessoa Física, Serviços de Pessoa Jurídica e outras, bem como das despesas de 

capital, como Obras e Instalações e Equipamentos e Material Permanente (REIS, 

ET AL. 2017, p. 1086). 

  

O cálculo e a distribuição desses recursos às universidades públicas federais 

são feitos com base numa matriz matemática que simboliza a adoção do modelo de 

financiamento por fórmulas, baseado em critérios e indicadores de produtividade e 

qualidade, os quais foram estabelecidos legalmente pelo Decreto nº 7.233, de 19 de 

junho de 2010 e pela Portaria MEC nº 651, de 24 de julho de 2013. O primeiro dispõe 

sobre os procedimentos orçamentários e financeiros relacionados à autonomia 

universitária, bem como define critérios técnicos para a elaboração de propostas 
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orçamentárias anuais e a distribuição de recursos no âmbito das universidades 

federais, devendo ser observada pelo MEC a matriz de distribuição, para a alocação 

de recursos destinados a despesas classificadas como Outras Despesas Correntes 

e de Capital (OCC). Em suma, define critérios e parâmetros – com indicadores de 

qualidade e produtividade – a serem utilizados na elaboração da chamada Matriz 

OCC ou Matriz Andifes, que é elaborada por comissão paritária, constituída no âmbito 

do Ministério da Educação e integrada por membros indicados pelos reitores das 

IFES e por aquele Ministério. Compete à comissão paritária da Matriz OCC: I - 

especificar anualmente as ponderações aplicáveis aos parâmetros utilizados para a 

distribuição dos recursos, previstas no Anexo I; II elaborar, requisitar ou orientar 

estudos técnicos pertinentes, sempre que necessário (SANT’ANA, 2015, slide 24). 

De acordo com o Art. 4º. § 2º, do referido Decreto, os parâmetros a serem 

definidos pela comissão levarão em consideração, entre outros, os seguintes 

critérios:  

 

I - o número de matrículas e a quantidade de alunos ingressantes e concluintes 

na graduação e na pós-graduação em cada período; 

II - a oferta de cursos de graduação e pós-graduação em diferentes áreas do 

conhecimento;  

III - a produção institucionalizada de conhecimento científico, tecnológico, 

cultural e artístico, reconhecida nacional ou internacionalmente;  

IV - o número de registro e comercialização de patentes;  

V - a relação entre o número de alunos e o número de docentes na graduação e 

na pós-graduação;  

VI - os resultados da avaliação pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior - SINAES, instituído pela Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004;  

VII - a existência de programas de mestrado e doutorado, bem como respectivos 

resultados da avaliação pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES; e  

VIII - a existência de programas institucionalizados de extensão, com indicadores 

de monitoramento. 

 

A Portaria MEC nº 651/2013 institucionaliza, no âmbito do Ministério da 

Educação, a Matriz de Orçamento de Outros Custeios e Capital – Matriz OCC, como 
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instrumento base a ser seguido na distribuição anual dos recursos destinados às 

IFES. Esta, por sua vez, em seu Art. 3º, determina que:  

 

A composição da Matriz OCC terá como base o número de alunos equivalentes 

de cada universidade, calculado a partir dos indicadores relativos ao número de 

alunos matriculados e concluintes da graduação e da pós-graduação de cada 

universidade federal, bem como, entre outros, o indicador de eficiência/eficácia 

RAP (relação aluno professor) e os indicadores de qualidade dos cursos de 

graduação e pós-graduação baseados em sistemas de informação do Ministério 

da Educação (BRASIL, PORTARIA nº 651/2013).   

 

 A resultante dessas determinações é que a parcela de participação de cada 

universidade federal, no total dos recursos da Matriz OCC – IFES, a ser distribuída 

pelo MEC ao conjunto das IFES, é calculada por uma equação matemática, sobre a 

qual não caberá aqui maiores aprofundamentos.  

 Contudo, vale lembrar que, por mais que as universidades contém, hoje, com 

esse modelo de distribuição orçamentária, não estão imunes às crises econômicas 

que impliquem diretamente em cortes e contingenciamentos em seus orçamentos. 

Prova disto são os dados da tabela 3, que demonstram a evolução das despesas da 

União com as universidades federais, no período de 2003 a 2017, colocando em 

evidência a queda de (-)9,69% em custeio (ODC), e de    (-)59,42% em investimentos, 

ocorrida de 2013 a 2017, como consequência da crise econômica vivenciada pelo 

país desde 2014.  
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Tabela 3 – Evolução das Despesas da União com as universidades federais: Custeio 
(ODC) e Investimentos como percentual dos recursos globais das universidades - 
2003-2017. Valores (R$ 1,00), a preços de janeiro de 2018 (IPCA) 
 

Ano Recursos globais 
(A) 

Custeio (ODC) 
(B) 

Investimentos 
(C) 

% 
(B/A) 

% 
(C/A) 

2003 20.187.196.628 2.225.565.005 208.924.255 11,02% 1,03% 

2004 22.866.012.694 2.760.506.844 290.339.916 12,07% 1,27% 
2005 22.600.675.257 3.004.043.539 411.864.094 13,29% 1,82% 

2006 27.066.641.607 3.247.236.493 566.842.190 12,00% 2,09% 
2007 29.058.193.340 3.785.471.043 1.073.952.804 13,03% 3,70% 

2008 31.278.352.252 4.115.148.494 1.084.830.163 13,16% 3,47% 
2009 36.835.961.847 4.990.475.083 2.491.349.606 13,55% 6,76% 

2010 42.499.166.828 6.469.612.283 2.657.131.923 15,22% 6,25% 
2011 45.349.601.317 6.997.826.783 3.628.514.790 15,43% 8,00% 

2012 42.431.063.757 6.360.718.493 930.477.965 14,99% 2,19% 
2013 46.806.531.735 7.781.818.580 981.865.576 16,63% 2,10% 

2014 49.276.722.860 7.698.931.751 1.249.194.134 15,62% 2,54% 
2015 48.900.727.030 7.335.152.348 799.103.086 15,00% 1,63% 

2016 48.986.388.147 7.560.452.636 698.276.741 14,43% 1,43% 
2017 51.599.122.337 7.027.606.544 506.898.252 13,62% 0,98% 

Dif. 2003-2017 
M% 2003-

2017 

 
155,60% 

 
215,77% 

 
142,62% 

 
14,00

% 

 
3,02% 

 
Restrições de recursos                                    -9,69%                        -59,42% 
                                                                    (2017/2013)                 (2017/2014) 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (2017); Senado Federal (2017). Demonstrativos da Execução 
Orçamentária por Órgãos e Unidades Orçamentárias (2003-2017). Elaboração: Luiz Fernando Reis. In:  
Slide 31 de Palestra proferida por REIS, Luiz Fernando. Crise de financiamento das universidades 
federais e da ciência e tecnologia pública. Cuiabá: ADUFMAT/ANDES. 2018. 

 

2.1 Evolução orçamentária da UFMT  

 

 A evolução orçamentária da UFMT no período de 2003 a 2017, com valores 

atualizados de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

a preços de janeiro de 2017 está atualizada a preços de janeiro de 2018.  

Os dados incluem a receita e os elementos geradores de despesas, tais como: 

grupos de despesas (pessoal, outros custeios e investimentos), número de cursos, 

número de alunos, número de docentes e de técnicos administrativos, dentre outros 

dados correlatos. 
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A Tabela 4 apresenta a evolução da despesa total com o conjunto das 

universidades federais (63), do orçamento da UFMT e do percentual que esta 

representa, no período de 2003 a 2017.  

 

Tabela 4 – Despesas da UFMT como percentual da despesa total do conjunto das 
universidades federais – 2003 a 2017 
 

  
Valores atualizados pelo IPCA janeiro 2018 

    

ANO 
Despesa das 

Universidades Federais 
(A) 

Despesas da UFMT (B) B/A 
  

2003 20.187.196.628 365.074.760 1,81%   

2004 22.866.012.694 376.703.314 1,65%   

2005 22.600.675.257 376.666.317 1,67%   

2006 27.066.641.607 478.034.041 1,77%   

2007 29.058.193.340 503.636.434 1,73%   

2008 31.278.352.252 556.554.490 1,78%   

2009 36.835.961.847 606.664.002 1,65%   

2010 42.499.166.828 750.167.126 1,77%   

2011 45.349.601.317 807.491.670 1,78%   

2012 42.431.063.757 750.704.906 1,77%   

2013 46.806.531.735 852.830.507 1,82%   

2014 49.276.722.860 893.738.214 1,81%   

2015 48.900.727.030 863.592.900 1,77%   

2016 48.986.388.147 910.122.381 1,86%   

2017 51.599.122.337 1.000.483.232 1,94%   
 Média 
2003-2017 

155,60% 174,05% 1,77%   

 

Fonte: Reis, 2018. (Slide de palestra disponível na Adufmat). 

 

 De acordo com estes dados, podemos observar que o orçamento da UFMT 

atingiu um percentual de evolução maior (174,05%) do que a evolução da despesa 

total (155,60%) com o conjunto de todas as universidades federais, e que o orçamento 

da UFMT representa, em média, 1,77% desse conjunto.  

 Desde 2010, a UFMT vem mantendo o Índice Geral Cursos (IGC) 4  com o 

conceito 4, que é considerado uma boa nota em relação ao conjunto das 

                                                     
4 Um dos indicadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP), que avalia a qualidade das instituições de educação superior no país, atribuindo conceitos de 
3 a 5.  
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universidades do país. Apesar de não ser um indicador institucional governamental, 

o Ranking Universitário Folha (RUF) 5  divulgou que dentre as 196 universidades 

avaliadas, em 2018, a UFMT ocupou o 34º lugar, decaindo uma posição em relação a 

2017. Tudo isso importa na análise do orçamento, pois, a nosso ver, para manter os 

índices de qualidade e os conceitos que a Instituição vem alcançando nos últimos 

anos, presume-se que seus orçamentos anuais devem manter-se atualizados 

monetariamente e equiparados com a evolução de suas demandas. Nesse sentido, 

desenvolvemos alguns pontos, tais como: 

Primeiramente, levantamos a diferença entre o orçamento aprovado na LOA e 

o orçamento executado/empenhado da UFMT no período de 2003 a 2017.  

 

Tabela 5 – Orçamento previsto na LOA (dotação inicial) e orçamento empenhado 
da UFMT – período 2003 a 2017. Valores (R$ 1,00), a preço de janeiro de 2017 

(IPC-A) 

ANO 
ORÇ. PREV. NA LOA 

[A] 
EVOLUÇÃO [A] 

ORÇ. EMPENHADO 
[B] 

EVOLUÇÃO [B] 

2003           377.350.282,40   -         378.421.492,02   -  

2004          366.679.035,48  -2,83%        380.819.049,25  0,63% 

2005           393.617.318,91  7,35% 
           
378.193.713,24 

-0,69% 

2006           400.561.148,95  1,76%        473.132.622,81  25,10% 

2007           509.986.364,70  27,32%       500.910.465,29 5,87% 

2008           492.331.978,32  -3,46%        514.988.332,37  2,81% 

2009           457.732.422,13  -7,03%        607.873.702,32  18,04% 

2010          624.990.957,73  36,54%        686.587.805,92  12,95% 

2011          652.388.144,11  4,38%       719.457.801,34  4,79% 

2012          681.361.230,57  4,44%       721.790.832,45  0,32% 

2013         693.948.377,27  1,85%      830.077.588,52  15,00% 

2014        812.481.503,73  17,08%      868.504.600,73  4,63% 

2015             865.262.506,93  6,50%       867.451.748,45  -0,12% 

2016       802.581.175,20  -7,24%      908.048.496,86  4,68% 

2017             846.763.646,00  5,51%      946.722.304,00  4,26% 

 
 TOTAL 

124,40% 6,58% 150,18% 7,02% 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos no site do Painel do Orçamento Federal. Disponível em: 

<https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExe
cucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true>. Acesso em: 22 jan. 2019. 
 

 

                                                     
5 Indicador que realiza a avaliação anual das universidades do país com base em dados nacionais e 
internacionais e em duas pesquisas de opinião do Datafolha em cinco aspectos (pesquisa, ensino, 
mercado, internacionalização e inovação). 

https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true
https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true
http://arte.folha.uol.com.br/ruf/2018/como-e-feito-os-rankings/#modal-id
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Na coluna A temos o que foi determinado nas Leis Orçamentárias Anuais 

(dotação inicial) e na coluna B os orçamentos empenhados em cada exercício, bem 

como seus respectivos percentuais de evolução. Percebemos que a estimativa 

prevista na Lei Orçamentária Anual nunca bate com o orçamento executado, que é, 

na maioria das vezes, maior. Verificamos que tais diferenças se devem a 

suplementações orçamentárias para pagamento de despesas com pessoal, devido 

ao aumento do quadro de pessoal, reposição salarial, decisões judiciais, dentre 

outras. 

 A dotação inicial é o orçamento que foi publicado na Lei Orçamentária Anual 

(LOA), ou seja, o montante que foi programado para ser gasto com a unidade 

orçamentária durante o exercício orçamentário anual. Já o orçamento executado, 

pode ser classificado em três etapas ou nomes: empenhado, liquidado e pago. Aqui 

optamos por utilizar o termo “orçamento empenhado”, visto que uma vez empenhada 

a despesa, considera-se autorizado seu pagamento, podendo, contudo, ocorrer em 

exercício posterior ao que foi empenhado. 

 O que se pode perceber nesta Tabela é que o orçamento empenhado, com 

exceção dos anos de 2005 e 2007, é sempre maior do que a dotação inicial, ou seja, 

a unidade orçamentária requer sempre mais do que aquilo que lhe foi atribuído na 

LOA, demandando suplementações orçamentárias ao longo dos exercícios. No 

período em estudo, a dotação inicial prevista na LOA cresceu 124,40%, atingindo uma 

média anual de 6,58%, já o orçamento empenhado cresceu 150,18%, atingindo uma 

média anual de 7,02%.  

 A Tabela 6 apresenta-nos o orçamento executado/empenhado da UFMT e sua 

distribuição por grupo de despesas, ou seja, com Pessoal, Outras Despesas Correntes 

(Custeio) e Investimentos, com seus respectivos percentuais, no período de 2003 a 

2017. 
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Tabela 6 – Orçamento executado/empenhado da UFMT e sua distribuição por grupo de despesas: Pessoal, Outros Custeios 
(ODC) e Investimentos, Período de 2003 a 2017. Valores (R$ 1,00), a preços de janeiro de 2017 (IPC-A) 

ANO ORÇ. EMPENHADO [A] 
EVOLUÇÃO 

[A] 
PESSOAL [B] 

 
EVOLUÇÃO 

[B] 
CUSTEIO [C] 

 EVOLUÇÃO [C] 
INVESTIMENTOS 

[D] 

EVOLUÇÃ

O [D] 

2003      378.421.492,02   -     330.961.355,10   -       45.052.274,30   -   R$    2.407.862,62   -  

2004      380.819.049,25  0,63%    327.585.999,19  -1,02%      47.705.757,60  5,89%  R$    5.527.292,46  129,55% 

2005           378.193.713,24  -0,69%    315.461.214,11  -3,70%      55.200.054,16  15,71%  R$    7.532.444,97  36,28% 

2006      473.132.622,81  25,10%    409.023.718,57  29,66%      51.426.653,53  -6,84%  R$  12.682.250,71  68,37% 

2007           500.910.465,29  5,87%    421.810.432,03  3,13%      63.539.207,92  23,55%  R$  15.560.825,34  22,70% 

2008      514.988.332,37  2,81%    427.277.186,76  1,30%      66.861.775,97  5,23%  R$  20.849.369,64  33,99% 

2009       607.873.702,32  18,04%    475.630.068,29  11,32%      92.277.695,06  38,01%  R$  39.965.938,97  91,69% 

2010      686.587.805,92  12,95%   526.643.790,72  10,73%    109.208.518,95  18,35%  R$  50.735.496,25  26,95% 

2011          719.457.801,34  4,79%   532.098.758,92  1,04%    116.577.342,98  6,75%  R$  70.781.699,44  39,51% 

2012          721.790.832,45  0,32%    539.334.041,65  1,36%    132.183.708,46  13,39%  R$  50.273.082,34  -28,97% 

2013          830.077.588,52  15,00%    603.368.481,51  11,87%   159.385.307,34  20,58%  R$ 67.323.799,67  33,92% 

2014          868.504.600,73  4,63%   658.799.932,03  9,19%   161.700.313,68  1,45%  R$  48.004.355,02  -28,70% 

2015    867.451.748,45  -0,12%    675.163.394,68  2,48%    156.262.602,66  -3,36%  R$  36.025.751,11  -24,95% 

2016          908.048.496,86  4,68%    707.994.338,08  4,86%    166.223.071,79  6,37%  R$  33.831.086,99  -6,09% 

2017   946.722.304,00  4,26%    796.433.554,00  12,49%    141.982.279,00  -14,58%  R$    8.306.471,00  -75,45% 

 
TOTAL 150,18% 7,02% 140,64% 6,76% 215,15% 9,32% 244,97% 22,77% 

        RESTRIÇÃO 
DE 

RECURSOS 

-12,19%   -87,66%   

        (2017/2014)   (2017/2013)   

 

Fonte: elaboração própria, com dados obtidos no site do Painel do Orçamento Federal. Disponível em: 

<https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&a
nonymous=true>. Acesso em: 24 jan. 2019.

https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true
https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true
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 O orçamento total empenhado da UFMT saltou de 378.421.492,02 milhões em 

2003, para 946.722.304,00 milhões em 2017, uma evolução de 150,18% e uma média 

anual de 7,02%. As despesas com pessoal saíram da casa dos 330.961.355,10 

milhões em 2003, para 796.433.554,00 milhões em 2017, uma evolução de 140,64% 

e uma média anual de 6,76%; as despesas com outros custeios evoluíram dos 

45.052.274,30 milhões em 2003, para 141.982.279,00 milhões em 2017, uma 

evolução de 215,15% no período, e uma média anual de 9,32%; já as despesas com 

investimento saíram de 2.407.862,62 milhões em 2003, atingiram seu maior patamar 

em 2011, quando chegou a 70.781.699,44 milhões e, em 2017, chegaram a 

8.306.471,00 milhões. Mesmo com a sua regressão em 2012 e a partir de 2014, o 

período conta com uma evolução de 244,97% e uma média anual de 22,77%, 

superando todas as outras colunas da Tabela. 

 Com os dados da Tabela 6 (2004 a 2013) e Tabela 3 (2007 a 2011), percebe-

se que nesses períodos, houve uma tentativa, por parte dos governos, de fazer a 

reposição dos orçamentos das IFES, principalmente no que se refere aos grupos de 

despesa de Outros Custeios (exceto pessoal) e Investimentos. Os dados revelam 

crescimento dos valores destinados a essas despesas, bem como de seus 

percentuais em relação ao montante do orçamento total da instituição.      

Contudo, os dados mostram que, a partir de 2015, houve perdas orçamentárias 

de -12,19% em outros custeios. Numa situação ainda mais grave, o grupo 

investimento sofreu reduções, primeiramente em 2012, depois consecutivamente a 

partir de 2014, atingindo -87,66% de perdas orçamentárias. Esses dados representam 

os cortes e contingenciamentos orçamentários praticados pelo governo federal nos 

últimos anos, os quais, vem sendo denunciados pela comunidade acadêmica e a 

sociedade em geral.  

 A Tabela 7, a seguir, apresenta o orçamento executado/empenhado e os 

grupos de despesas de Pessoal, Custeio (ODC) e Investimentos no período de 2003 a 

2017. Porém, substituímos as colunas de percentuais, pela relação, em percentual, 

de cada grupo de despesa com o orçamento total da UFMT. 
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Tabela 7 – Orçamento executado/empenhado da UFMT e grupos de despesas: Pessoal, Outros Custeios (ODC) e 
Investimentos e suas respectivas representações em percentuais em relação ao orçamento total, período de 2003 a 

2017. Valores (R$ 1,00), a preço de janeiro de 2017 (IPC-A) 

ANO 
ORÇ. EXECUTADO [A] 

EVOLUÇÃO 
[A] 

PESSOAL [B] [B/A] CUSTEIO [C] [C/A] 
INVESTIMENTOS 

[D] 
[D/A] 

2003       378.421.492,02   -        330.961.355,10  87,46%     45.052.274,30  11,91%  R$     2.407.862,62  0,64% 

2004          380.819.049,25  0,63%       327.585.999,19  86,02%      47.705.757,60  12,53%  R$     5.527.292,46  1,45% 

2005      378.193.713,24  -0,69%       315.461.214,11  83,41%      55.200.054,16  14,60%  R$     7.532.444,97  1,99% 

2006      473.132.622,81  25,10%       409.023.718,57  86,45%      51.426.653,53  10,87%  R$   12.682.250,71  2,68% 

2007      500.910.465,29  5,87%       421.810.432,03  84,21%      63.539.207,92  12,68%  R$   15.560.825,34  3,11% 

2008      514.988.332,37  2,81%       427.277.186,76  82,97%     66.861.775,97  12,98%  R$   20.849.369,64  4,05% 

2009      607.873.702,32  18,04%       475.630.068,29  78,24%      92.277.695,06  15,18%  R$   39.965.938,97  6,57% 

2010      686.587.805,92  12,95%       526.643.790,72  76,70%    109.208.518,95  15,91%  R$   50.735.496,25  7,39% 

2011     719.457.801,34  4,79%        532.098.758,92  73,96%    116.577.342,98  16,20%  R$   70.781.699,44  9,84% 

2012      721.790.832,45  0,32%       539.334.041,65  74,72%    132.183.708,46  18,31%  R$   50.273.082,34  6,97% 

2013      830.077.588,52  15,00%        603.368.481,51  72,69%   159.385.307,34  19,20%  R$   67.323.799,67  8,11% 

2014      868.504.600,73  4,63%        658.799.932,03  75,85%    161.700.313,68  18,62%  R$   48.004.355,02  5,53% 

2015      867.451.748,45  -0,12%       675.163.394,68  77,83%    156.262.602,66  18,01%  R$   36.025.751,11  4,15% 

2016      908.048.496,86  4,68%      707.994.338,08  77,97%    166.223.071,79  18,31%  R$   33.831.086,99  3,73% 

2017      946.722.304,00  4,26%      796.433.554,00  84,13%    141.982.279,00  15,00%  R$     8.306.471,00  0,88% 
 

 TOTAL 150,18% 7,02% 140,64% 80,17% 215,15% 15,35% 244,97% 4,47% 

 
Fonte: elaboração própria, com dados obtidos no site do Painel do Orçamento Federal. Disponível em: 

<https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&a
nonymous=true>. Acesso em: 25 jan. 2019.

https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true
https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true
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A Tabela 7 aponta o custo da força de trabalho (técnica e especializada) para 

manter em funcionamento toda a estrutura da UFMT que, em média, alcança 80,17% 

do orçamento. Cabe ressaltar que este percentual precisa ser interpretado para a 

sociedade e para os próprios servidores, visto que corresponde à despesa com 

pessoal ativo e inativo (transferência questionável); que 15,35% é destinado às 

despesas de custeio; e apenas 4,47% dos recursos se destinam a cobrir as despesas 

de investimentos, que neste momento são essenciais para manutenção e reposição 

de máquinas e equipamentos para uso dos laboratórios, da administração, e do 

retorno às atividades presenciais.  

 Percebe-se também que nos anos em que houve maiores investimentos em 

custeio e capital (2009 a 2016), houve redução do investimento em pessoal, o que 

nos infere a um contrapeso na distribuição dos recursos e não a um aumento real no 

investimento de custeio e capital, podendo os servidores efetivos da instituição terem 

sido prejudicados com restrições remuneratórias para investimentos nos outros 

grupos de despesas.  

Na Tabela 8, traçamos, juntamente com a evolução do orçamento da UFMT, 

um paralelo da evolução do número de cursos de graduação e de pós-graduação 

stricto sensu, com seus respectivos percentuais, vislumbrando uma análise e 

equiparação dos dados.  
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Tabela 8 – Orçamento executado/empenhado da UFMT e total de cursos de 
graduação e pós-graduação stricto sensu, no período de 2003 a 2017. Valores 

(R$ 1,00) a preço de janeiro de 2017 (IPC-A) 

ANO 
ORÇAMENTO 

EXECUTADO [A] 
EVOLUÇ

ÃO [A] 

CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 

[B] 

EVOLUÇ
ÃO [B] 

CURSOS 
STRICTO 

SENSU [C] 

EVOLU 
ÇÃO [C] 

2003        378.421.492,02   -  44 - 12 - 

2004        380.819.049,25  0,63% 45 2,27% 12 0,00% 

2005        378.193.713,24  -0,69% 54 20,00% 13 8,33% 

2006        473.132.622,81  25,10% 66 22,22% 17 30,77% 

2007       500.910.465,29  5,87% 67 1,52% 21 23,53% 

2008       514.988.332,37  2,81% 70 4,48% 21 0,00% 

2009       607.873.702,32  18,04% 79 12,86% 24 14,29% 

2010       686.587.805,92  12,95% 88 11,39% 31 29,17% 

2011      719.457.801,34  4,79% 89 1,14% 36 16,13% 

2012      721.790.832,45  0,32% 95 6,74% 41 13,89% 

2013      830.077.588,52  15,00% 101 6,32% 46 12,20% 

2014      868.504.600,73  4,63% 101 0,00% 46 0,00% 

2015      867.451.748,45  -0,12% 106 4,95% 49 6,52% 

2016     908.048.496,86  4,68% 106 0,00% 49 0,00% 

2017      946.722.304,00  4,26% 106 0,00% 53 8,16% 
  

TOTAL 150,18% 7,02% 140,91% 6,71% 341,67% 11,64% 

 
Fonte: elaboração própria, com dados obtidos no site do Painel do Orçamento Federal. Disponível 
em: 
<https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Or
camentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true>. Acesso em: 22, jan. 2019; e Relatórios de 
Gestão UFMT 2003 a 2017. Disponível em: <http://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/10055/proplan>. 
Acesso em: 27 jan. 2019. 

 
 

 Os dados permitem afirmar que a evolução do número de cursos de graduação 

ocorreu  quase que na mesma proporção da evolução do orçamento. Nota-se uma 

evolução gradativa nos anos de 2005, 2006, 2009 e 2010 com percentuais mais 

elevados. Possivelmente, isso reflete o período de implementação do REUNI no 

governo Lula, que, de acordo com Cislaghi (2012, p. 278) não pode ser 

desconsiderado, pois revelou também a ampliação de vagas e a criação de novas 

IFES. 

Destaca-se ainda, a evolução dos cursos de pós-graduação stricto sensu, que 

foi muito além, chegando a 341,67%, enquanto a evolução do orçamento ficou em 

150,18%, no período de 2003 a 2017. 

https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true
https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true
http://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/10055/proplan
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 A Tabela 9 apresenta dados referentes ao número de alunos, ou seja, 

traçamos, juntamente com a evolução do orçamento da UFMT, um paralelo em 

relação à evolução do número de matrículas da graduação, pós-graduação stricto 

sensu e EAD, com seus respectivos percentuais.
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Tabela 9 – Orçamento executado/empenhado da UFMT e total de alunos da graduação, pós-graduação stricto sensu e EaD, no 
período de 2003 a 2017.  Valores (R$ 1,00), a preços de janeiro de 2017 (IPC-A). 

ANO 
ORÇAMENTO 
EXECUTADO 

EVOLUÇÃO GRADUAÇÃO EVOLUÇÃO 

PÓS-
GRADUAÇÃO 

STRICTO 
SENSU (alunos 
matriculados) 

EVOLUÇÃO 
EAD 

(alunos 
matriculados) 

EVOLUÇÃO 

2003     378.421.492,02   -  15.358 - 350 - 0 - 

2004     380.819.049,25  0,63% 15.706 2,27% 444 26,86% 0 - 

2005     378.193.713,24  -0,69% 13.551 -13,72% 590 32,88% 0 - 

2006      473.132.622,81  25,10% 15.276 12,73% 910 54,24% 502 - 

2007     500.910.465,29  5,87% 15.662 2,53% 811 -10,88% 2.854 468,53% 

2008     514.988.332,37  2,81% 15.221 -2,82% 858 5,80% 3.316 16,19% 

2009     607.873.702,32  18,04% 15.652 2,83% 951 10,84% 3.609 8,84% 

2010     686.587.805,92  12,95% 21.425 36,88% 1.185 24,61% 3.281 -9,09% 

2011    719.457.801,34  4,79% 18.879 -11,88% 1.414 19,32% 1.317 -59,86% 

2012          721.790.832,45  0,32% 20.162 6,80% 1.524 7,78% 1.166 -11,47% 

2013    830.077.588,52  15,00% 18.963 -5,95% 1.894 24,28% 1.572 34,82% 

2014    868.504.600,73  4,63% 20.308 7,09% 1.958 3,38% 1.330 -15,39% 

2015          867.451.748,45  -0,12% 18.552 -8,65% 2.150 9,81% 626 -52,93% 

2016    908.048.496,86  4,68% 18.970 2,25% 2.288 6,42% 543 -13,26% 

2017    946.722.304,00  4,26% 19.944 5,13% 2.409 5,29% 1.408 159,30% 
  

TOTAL 150,18% 7,02% 29,86% 2,54% 588,29% 15,76% 180,48% 47,79% 

 
Fonte: elaboração própria, com dados obtidos no site do Painel do Orçamento Federal. Disponível em: 
<https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=tru
e>. Acesso em: 22, jan. 2019; Relatórios de Gestão da UFMT 2003 a 2017. Disponível em: <http://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/10055/proplan>. Acesso 
em: 26, jan. 2019; e Portal do INEP.  Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/censo-da-educacao-superior>. Acesso em: 27 jan. 2019.

https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true
https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true
http://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/10055/proplan
http://portal.inep.gov.br/censo-da-educacao-superior
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Esses dados permitem algumas considerações: a primeira delas é a de que 

apesar da evolução do número de cursos de graduação no período de 2003 a 2017 

ter atingido um percentual de 140,91%, representando uma média de crescimento de 

6,71% ao ano, a evolução do número de alunos não ocorreu na mesma proporção, 

pois esta foi de apenas 29,86%, com uma média anual de 2,54% ao ano, uma evolução 

tímida, que se identifica com a pouca oferta de vagas.  

Por outro lado, o número de alunos da pós-graduação stricto sensu aumentou 

vertiginosamente, saltando de 350 em 2003, para 2.409 em 2017, um aumento de 

588,29% no período, representando uma média anual de 15,76%. 

Destacamos também a educação à distância (EaD), cujos dados só foram 

localizados a partir do ano de 2006. Segundo a administração da UFMT essa 

modalidade de ensino iniciou-se em 2006 com 502 alunos e atinge 3.609 alunos em 

2009, elevando-se, apenas nesses três anos, em 618,92%.  Na comparação entre 

2006 e 2017 verifica-se uma evolução de 180,48%, sendo a média de crescimento 

nesse período de 47,79% ao ano, a maior dentre as três modalidades apresentadas 

na tabela. Entretanto, trata-se de uma modalidade, cujos investimentos são menores, 

se comparado aos cursos presenciais, uma vez que dispensam, em grande parte, a 

necessidade de gastos com espaço físico, docentes e técnicos administrativos, 

equipamentos e materiais de consumo.  

Na Tabela 10, analisamos a evolução do número de docentes e técnicos 

administrativos, com seus respectivos percentuais em relação à evolução do 

orçamento da UFMT, no período de 2003 a 2017.  
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Tabela 10 – Orçamento executado/empenhado da UFMT e número total de docentes 
e técnicos administrativos, no período de 2003 a 2017. Valores (R$ 1,00), a preços 

de janeiro de 2017 (IPC-A) 

ANO 
ORÇAMENTO 

EXECUTADO [A] 
EVOLUÇÃO 

[A] 
DOCENTES 

[B] 
EVOLUÇÃO 

[B] 
TÉC. ADM. 

[C] 
EVOLUÇÃO 

[C] 

2003     378.421.492,02   -  914 - 1.452 - 

2004     380.819.049,25  0,63% 923 0,98% 1.502 3,44% 

2005     378.193.713,24  -0,69% 961 4,12% 1.502 0,00% 

2006     473.132.622,81  25,10% 1.052 9,47% 1.519 1,13% 

2007     500.910.465,29  5,87% 1.061 0,86% 1.514 -0,33% 

2008     514.988.332,37  2,81% 1.226 15,55% 1.599 5,61% 

2009     607.873.702,32  18,04% 1.351 10,20% 1.583 -1,00% 

2010     686.587.805,92  12,95% 1.450 7,33% 1.567 -1,01% 

2011     719.457.801,34  4,79% 1.493 2,97% 1.525 -2,68% 

2012     721.790.832,45  0,32% 1.508 1,00% 1.498 -1,77% 

2013      830.077.588,52  15,00% 1.670 10,74% 1.550 3,47% 

2014      868.504.600,73  4,63% 1.883 12,75% 1.603 3,42% 

2015 
                                                                                                              

867.451.748,45  
-0,12% 

1.792 -4,83% 1.614 0,69% 

2016 
                                                                     
908.048.496,86  

4,68% 
1.827 1,95% 1.631 -1,05% 

2017     946.722.304,00  4,26% 1.823 -0,22% 1.574 -3,49% 

     
TOTAL 150,18% 7,02% 99,45% 5,21% 8,40% 0,61% 

 
Fonte: elaboração própria, com dados obtidos no site do Painel do Orçamento Federal. Disponível 
em: 
<https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Or
camentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true>. Acesso em: 22, jan. 2019. Relatórios de 
Gestão da UFMT 2003 a 2017. Disponível em: 
<http://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/10055/proplan>. Acesso em: 27 jan. 2019. 
 

 Pode-se perceber que o número de docentes evoluiu numa proporção bem 

maior do que o número de alunos de graduação, ou seja, 99,45% e 29,86% 

respectivamente. O número de técnicos administrativos, durante o período de 14 

anos (2003 a 2017) teve uma evolução de apenas 8,40%, representando uma média 

anual de crescimento de 0,61%, com períodos de oscilação entre aumento e redução 

de servidores.  

Temos, portanto, uma evolução do orçamento em 150,18% comparada com: o 

aumento do número de cursos de graduação em 140,91%; o aumento dos cursos de 

pós-graduação em 341,67%; o aumento do número de alunos da graduação em 

29,86%; o aumento do número de alunos da pós-graduação stricto sensu em 

588,29%; o aumento do número de alunos da EaD em 180,48%; o aumento de 

https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true
https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true
http://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/10055/proplan
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docentes em 99,45 e o aumento no número de técnicos administrativos de apenas 

8,40%. O que, em parte explica a atuação deficitária de apoio técnico às atividades 

fins da UFMT e da questionável presença de trabalhadores terceirizados em todos 

os câmpus e setores da UFMT.  

  

Conclusão 
 

Resta evidente que os recursos orçamentários das universidades públicas 

federais brasileiras estão em situação de vulnerabilidade, especialmente, após a                                                                                 

adesão do país à agenda neoliberal e à Reforma do Estado iniciada na década de 

1990, quando tivemos um verdadeiro processo de contrarreforma das políticas 

sociais, sendo a universidade pública um dos principais alvos. 

Ressalta-se que entre os anos de 2004 a 2013, houve uma tentativa, por parte 

dos governos, de reposição dos orçamentos das IFES através de uma maior 

destinação de recursos para os grupos de despesa de Outros Custeios (exceto 

pessoal) e Investimentos, compatibilizando-se com o período de implementação do 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI).  

Entretanto, com maior veemência, destacam-se mecanismos privatizantes 

como o FIES e o PROUNI, que entraram em cena disputando, numa escala cada vez 

mais crescente, a parcela do fundo público destinada às políticas para o ensino 

superior público, pois no período de 2003 a 2017, enquanto as despesas totais da 

União com as universidades públicas federais aumentaram em 155,60%, os repasses 

ao FIES e ao PROUNI juntos, evoluíram em 1.255,75%, deixando claro a preferência 

do Estado em investir no mercado educacional privado.  

Até mesmo o REUNI, implantado pelo governo Lula em 2007, cuja proposta 

pregou a ampliação de vagas e abertura de novas IFES, não representou grandes 

ganhos orçamentários, se comparado ao PIB, pois, no período de 2003 a 2017, o PIB 

brasileiro evoluiu em 71,27% enquanto o percentual gasto com as universidades 

públicas federais, no mesmo período, saltou de 0,52% para 0,77%, atingindo uma 

média anual de 0,64% no período. 
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Em relação ao orçamento da Universidade Feral de Mato Grosso, no período 

de 2003 a 2017, percebemos que o orçamento empenhado da UFMT, com exceção 

dos anos de 2005 e 2007 foi sempre maior do que a dotação inicial, ou seja, a unidade 

orçamentária gastou mais do que aquilo que lhe foi atribuído na LOA, demandando 

suplementações orçamentárias ao longo dos exercícios.  

Vê-se que a maior parte do orçamento da instituição é dirigida para as 

despesas com pessoal ativo e inativo, o que merece um debate sério e responsável 

por parte dos gestores públicos, pois isto não significa ganhos salariais para os 

servidores e sim o simples repasse de recursos da Previdência Social para o 

pagamento de proventos de aposentadorias. Isso não deveria estar no orçamento da 

universidade, pois correspondem a recursos de pagamento dos proventos de 

servidores em situação de aposentadoria. Isto oferece margens para leituras 

equivocadas. 

Em Investimentos, verificamos que apenas em 2006, houve um salto de 

68,37%, permanecendo em crescimento até 2013, quando inicia-se um declínio dos 

recursos, atingindo uma perda de (-)75,45%, em 2017. As perdas acumuladas a partir 

de 2012 somam (-)87,66%, sendo este grupo, o mais afetado pelos cortes e 

contingenciamentos orçamentários.  

Destacamos, ainda, que nos anos em que houve maiores investimentos em 

custeio e capital (2009 a 2016), ocorre a redução nos valores de investimento em 

pessoal, o que nos leva a pensar que houve apenas uma variação na distribuição dos 

recursos e não um aumento real no investimento de custeio e capital, podendo os 

servidores, como apontamos, terem sido prejudicados com restrições 

remuneratórias em virtude de investimentos em outros grupos de despesas. 

Essa constatação vai ao encontro das recomendações dos organismos 

internacionais, adotadas primeiramente pelo governo FHC, e posteriormente pelos 

governos Lula e Dilma, caracterizando o modelo operacional de universidade, cuja 

autonomia adquire um caráter restrito, para fins de flexibilização dos contratos e dos 

currículos, adaptando-os às necessidades do capital, numa perspectiva de 

massificação do ensino superior, de modo que a qualidade passe a ser medida pela 

produtividade e/ou quantidade.  
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Precisamos, por fim, compreender que os mecanismos inerentes ao 

neoliberalismo contemporâneo afetam sobremaneira o ambiente de trabalho das 

instituições federais de ensino superior. No caso dos docentes, identifica-se a 

intensificação e a precarização do trabalho por meio da sobreposição de atividades, 

e no caso dos técnicos administrativos, além da intensificação e da precarização do 

trabalho, destaca-se a perda dos postos de trabalho, considerando a substituição 

destes por formas mais precarizadas, como terceirizados e estagiários, os quais são 

contratados por prazo determinado, sem nenhuma estabilidade ou garantia, além de 

terem salários reduzidos.  
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RESUMO  
 
Objetiva-se de forma central neste artigo, apresentar concepções gerais e 
institucionais sobre o suicídio na perspectiva sociológica a partir das religiões 
cristãs sob orientação Católica e Protestante. O artigo foi produzido 
metodologicamente utilizando-se de pesquisas bibliográficas e dados secundários 
disponíveis on line em sites através de documentos produzidos publicados por 
órgãos institucionais relacionados à temática, tais como ministério da saúde, 
ministério da mulher e dos direitos humanos, secretaria de vigilância em saúde, 
sistema de informações sobre mortalidade nacional, mapa da violência – os jovens 
do Brasil, FIOCRUZ, Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial 
da Saúde, dentre outros.  
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ABSTRACT 
 
The main objective of this article is to present general and institutional conceptions 
about suicide in the sociological perspective from the Christian religions under 
Catholic and Protestant orientation. The article was methodologically produced using 
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bibliographical research and secondary data available online on websites through 
documents produced and published by institutional bodies related to the subject, 
such as the Ministry of Health, Ministry of Women and Human Rights, Secretariat of 
Health Surveillance, information system on national mortality, map of violence – 
young people in Brazil, FIOCRUZ, Pan American Health Organization and World Health 
Organization, among others. 
Keywords: Protestantism. Catholicism. Suicide. 

 

 

Introdução 

 

O artigo que segue versa sobre a compreensão do suicídio a partir de reflexões 

fundamentadas em aportes teóricos e metodológicos da ciência sociológica e o seu 

estudo, verificando as percepções institucionais construídas pela religião católica e 

protestante. Pontua-se que os escritos aqui expostos são fruto de estudos e 

pesquisas realizadas por discentes bolsistas do PIBIC/CNPq do curso de Ciências 

Sociais da UFMT sob orientação da docente, professora Dra. Geruza Vieira. Justifica-

se a escolha pela temática, por ser curiosidade intelectual de um fato que tem 

ocorrido corriqueiramente e expresso nas estatísticas em todas as regiões e Estados 

brasileiros como um fenômeno que vem se intensificando a cada dia em sua 

expressividade, como nos mostra dados atualizados da Organização Pan-Americana 

de Saúde e Organização Mundial da Saúde:  

 

cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Para cada suicídio, 

há muito mais pessoas que tentam o suicídio a cada ano. A tentativa prévia é o 

fator de risco mais importante para o suicídio na população em geral. O suicídio 

é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. 

79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. A 

ingestão de pesticidas, enforcamento e armas de fogo estão entre os métodos 

mais comuns de suicídio em nível global5. 

 

Estudá-lo e tratá-lo acerca dos olhares e pilares científicos como se discutirá 

ao longo deste artigo, se torna essencial para discentes e docentes que permeiam as 

                                                     
5 Suicídio.  Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial da Saúde. Disponível em: 
https://www.paho.org/pt/topicos/suicidio. Acesso em jul.2021. 

https://www.paho.org/pt/topicos/suicidio
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ciências sociais como um todo. Cabe lembrar que, o contexto que se vivencia de 

Pandemia pela COVID-19 no mundo, tem sido elemento de complexidade no 

aumento de casos de suicídio no Brasil e no mundo, como bem descrito no 

documento “Suicídio na Pandemia – COVID 19”6: 

 

os impactos da pandemia de COVID-19 na saúde mental podem apresentar 

desde reações normais e esperadas de estresse agudo por conta das adaptações 

à nova rotina, até agravos mais profundos no sofrimento psíquico. Tendo em 

vista as estatísticas que apontam o aumento dos casos de tentativas e suicídios 

após eventos extremos, identifica-se como fundamental o desenvolvimento de 

estratégias de prevenção, acompanhamento e posvenção, visando o bem-estar 

da população. (...) O contexto da pandemia COVID-19 associado ao isolamento, 

as incertezas, ao medo de perder entes queridos e a recessão econômica podem 

tornar vulneráveis crianças, adolescentes e suas famílias (GOLBERSTEIN et al., 

2019). Este cenário tende a suscitar ou agravar o sofrimento e 

consequentemente os problemas de saúde mental, em especial a depressão e 

ansiedade, aumentando o risco do comportamento suicida. 

 

A principal problemática de investigação para esta pesquisa esteve voltada 

para a seguinte indagação central: como o Suicídio enquanto fato social é percebido 

pelas religiões católica e protestante de uma forma geral? 

Parte-se para o entendimento do Suicídio como um fato social. Os estudos se 

iniciam por um dos primeiros pesquisadores, Émile Durkheim, que apresentou a 

possibilidade de se ter o suicídio como objeto de estudo social o definindo como 

“suicídio todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo 

ou negativo realizado pela própria vítima, e que ela sabia que produziria esse 

resultado.” (DURKHEIM, 2014, p. 16). Durkheim afirma que o suicídio acompanha 

todas as sociedades, umas mais outras menos, porém todas possuem pessoas 

suicidas. (ARON, 2008, p. 471) Para Durkheim o suicídio é um fato social definido 

como toda maneira de exercer coerção sobre o indivíduo ou sobre a sociedade de 

                                                     
6 Suicídio na Pandemia. FIOCRUZ. Ministério da Saúde. Disponível em: 
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/05/cartilha_prevencaosuicidio.pdf. 
Acesso em abr. 2020. 

https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/05/cartilha_prevencaosuicidio.pdf
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modo que sua existência seja independente de manifestações individuais. 

(DURKHEIM, 1895 apud ARON, 2008, p. 525) Este mesmo autor, classifica três tipos 

de suicídio: egoísta, altruísta e anômico. O primeiro define como o suicídio que vai na 

razão inversa da interação social; o suicídio altruísta é antagônico ao suicídio 

egoísta, no altruísta o indivíduo apresenta uma forte ligação ao social, sendo assim, 

o individualismo é muito baixo ou não presente, o sujeito característico desse tipo se 

suicida pelo seu grupo; o último suicídio apresentado é o anômico, presente nas 

sociedades modernas, que aponta fenômenos de crises.  

Apresenta o suicídio como procedente da “natureza das coisas” e é um ato 

que apresenta características próprias em cada sociedade e o que funda essas 

características são as correntes dos tipos de suicídio. Durkheim situa o suicídio nas 

sociedades modernas, especificando como o ato é tratado dentro da mesma, 

considera-o uma patologia social nas sociedades contemporâneas devido ao modo 

como se apresenta desordenado e que em todas as analogias feitas sobre o suicídio 

com relação a direito e moral atrai olhares da consciência pública. Afirma que o 

suicídio sempre existiu na Europa e acrescenta a ideia de que, “o suicídio é, portanto, 

um elemento de sua constituição normal e até, ao que tudo indica, de todas as 

constituições sociais”. (DURKHEIM, 2000, p. 474) Procura um meio moral que seria 

capaz de diminuir os casos de suicídio na sociedade e aponta o meio profissional 

como possível controlador nas taxas de suicídio, segundo o autor, ter um meio social 

constituído de indivíduos com os mesmos interesses, tornaria o meio profissional 

propício a formação de sentimentos sociais. (DURKHEIM, 2000, p. 495) 

Assim como Durkheim, outro sociólogo, Karl Marx afirma que, “a classificação 

das diferentes causas do suicídio deveria ser a classificação dos próprios defeitos 

de nossa sociedade” (MARX, 2006, p. 44) como consequência da desorganização 

social, causa nas crises na indústria e paralisação, a qual não desenvolve meios 

dignos de sobrevivência aos seus indivíduos, tendo como resultado a miséria. Afirma 

que, o suicídio é um modo de protesto pelo modo sofrido em que o povo se encontra. 

Propõe uma reforma na sociedade com intuito de solucionar o problema do suicídio. 

Marx via a necessidade de pautar que, o suicídio não se tratava de causas individuais 

mas sim das relações de convivência. Convivência esta, desenvolvida e 

fundamentada nas relações de produção e modo de produção capitalista, ou seja, o 
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suicídio na visão deste autor possui motivação social externa ao indivíduo, a 

depender da formação da configuração social, histórico, política e econômica.  

O suicídio compreendido como um Fato Social estudado cientificamente pelas 

ciências da saúde, ciências da religião, ciências humanas e sociais e particularmente 

pela sociologia, especialmente Durkheimiana e Marxiana, para reflexões destes 

escritos, como expressão do meio social, vem se manifestando com intensidade na 

realidade social brasileira e outras sociedades. O suicídio em 2012 se tornou a 15ª 

maior causa de morte na população geral, e entre jovens de 15 a 29 anos a 2ª maior 

causa de morte. A proporção por sexo é representada por 9,1/100 mil habitantes e 

em mulheres de 2,5/100 mil habitantes. As mortes por suicídio segundo raça/cor 

foram de 15,2% em indígenas, 5,9% em brancos, 4,7% em negros e 2,4% em amarelos7.  

No boletim epidemiológico de 2019 “Perfil epidemiológico dos casos 

notificados de violência autoprovocada e óbitos por suicídio entre jovens de 15 a 29 

anos no Brasil, 2011 a 2018”, foi exposto o perfil dos indivíduos que cometeram mais 

suicídio de 2011 a 2017, atingindo mais o sexo masculino (79,0%), negros (54,9%), 

com grau de escolaridade de 4 a 11 anos somando uma taxa de (58,2%), e que se 

enquadram como solteiros, viúvos ou divorciados, unindo um percentual de (84,0%). 

O perfil construído referente ao sexo feminino apresentou registros semelhantes com 

o masculino. 

Outra complexidade e problemática percebida contemporaneamente com 

dados expostos às sociedades através da internet, é que no caso brasileiro, o suicídio 

tem se apresentado mais propício em alguns grupos, como nos negros e LGBT 

(Lésbicas, Gays, Bissexuais, e Transexuais) tendo como desencadeadores o 

preconceito racial e a homofobia. Nos anos de 2012 a 2016 houve 55,4% de aumento 

de óbitos por suicídio na raça/ cor negra. A cada 10 suicídios cometidos por jovens 

no Brasil, seis foram por jovens negros (GRUPO GAY DA BAHIA, 2018). Na população 

LGBT o número de casos de mortes por suicídio aumenta a cada ano, segundo o 

relatório de mortes violentas LGBT+ no Brasil de 2018 publicado pelo grupo gay da 

                                                     
7  Disponível em: <http://www.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/21/2017-025-Perfil-
epidemiologico-das-tentativas-e-obitos-por-suicidio-no-Brasil-e-a-rede-de-atencao-a-
saude.pdf>.  Acesso em 15 abr. 2020.  

http://www.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/21/2017-025-Perfil-epidemiologico-das-tentativas-e-obitos-por-suicidio-no-Brasil-e-a-rede-de-atencao-a-saude.pdf
http://www.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/21/2017-025-Perfil-epidemiologico-das-tentativas-e-obitos-por-suicidio-no-Brasil-e-a-rede-de-atencao-a-saude.pdf
http://www.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/21/2017-025-Perfil-epidemiologico-das-tentativas-e-obitos-por-suicidio-no-Brasil-e-a-rede-de-atencao-a-saude.pdf


 

168 | Humanidades em tempos de trabalho remoto: Educação, Universidade e Saberes 

 

Bahia o suicídio é a segunda maior causa de mortes em LGBT (GRUPO GAY DA 

BAHIA, 2018). 

Segundo dados da OMS encontrados no boletim epidemiológico de 2017 

sobre “Perfil epidemiológico das tentativas e óbitos por suicídio no Brasil e a rede de 

atenção à saúde” feito pela Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde, 

(1,4%) de mortes em escala global é por suicídio. Em 2012 tornou-se a 15ª maior 

causa de morte na população geral e entre jovens de 15 a 29 anos a 2ª maior causa 

de morte. Foram registrados 55.649 óbitos por suicídio no Brasil entre 2011 a 2015, 

com uma taxa de (5,5/100 mil habitantes). Dividida entre homens e mulheres as 

porcentagens ficam entre 9,1/100 mil habitantes com os homens e (2,5/100 mil 

habitantes) com as mulheres.  

O período dos dados fornecidos do boletim epidemiológico de 2019 “Perfil 

epidemiológico dos casos notificados de violência autoprovocada e óbitos por 

suicídio entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil, 2011 a 2018” são referentes aos anos 

de 2011 a 2017, onde foram registrados (80.352) óbitos por suicídio na população de 

10 anos para cima. Os jovens de 15 a 29 anos, representam (27,3%) dos casos de 

suicídio nesse período, totalizando 21,790 mortes, sendo (79,0%) (21,790) no sexo 

masculino e (21,0%) (4.567) no sexo feminino. O que significa um aumento de (8,7%) 

no sexo masculino e (7,3%) no feminino que pertencem a faixa etária dos 15 a 29 

anos. 

Em uma comparação feita entres os anos de 2011 e 2017 apresentou um 

aumento de (10%) de mortes por suicídio na população de 15 a 29 anos, esse 

aumento é visível na maioria dos estados brasileiros, com exceção de alguns como: 

Roraima, Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Sergipe, São Paulo, Rio Grande do Norte e 

Alagoas. Mato Grosso do Sul e Roraima foram os estados que apresentaram as 

maiores taxas de óbitos por suicídio nos dois anos comparados. O aumento 

percentual da taxa de mortalidade nos estados do Acre (81%) e Goiás (61%) 

mostraram as maiores elevações dentre as UFs. 

No boletim epidemiológico de 2019 “Perfil epidemiológico dos casos 

notificados de violência autoprovocada e óbitos por suicídio entre jovens de 15 a 29 

anos no Brasil, 2011 a 2018”, foi exposto o perfil dos indivíduos que cometem mais 

suicídio de 2011 a 2017, atingiu mais o sexo masculino (79,0%), negros (54,9%), com 
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grau de escolaridade de 4 a 11 anos somando uma taxa de (58,2%), e que se 

enquadram em solteiros, viúvos ou divorciados, unindo um percentual de (84,0%). O 

perfil construído referente ao sexo feminino apresentou registros semelhantes com 

o masculino.  

 O suicídio no Brasil afeta com mais facilidade grupos vulneráveis socialmente, 

como a população negra, e pessoas LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, e 

Transexuais) tendo como possíveis desencadeadores preconceitos, homofobia, a 

desigualdade que se encontram estruturado na sociedade brasileira (MINISTÉRIO DA 

MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, 2018; GRUPO GAY DA BAHIA, 

2018). Alguns trabalhos publicados versam sobre esta realidade, pesquisas 

descritas e publicadas em revistas eletrônicas e outros meios de comunicação. É 

uma realidade que atualmente tem tido sua discussão publicizada. Teixeira-Filho e 

Rondini (2012) a partir de uma pesquisa realizada com população-alvo, os 

adolescentes com idade entre 12 e 20 anos, residentes em três municípios do interior 

Paulista, buscaram conhecer as associações entre orientação sexual e ideações e 

tentativas de suicídio neste grupo, através de um projeto de pesquisa aprovado em 

Edital lançado em 2007 financiado e apoiado pelo Programa Nacional de DST-HIV/ 

Aids (Ministério da Saúde do Brasil) em parceria com a UNODC (Escritório das 

Nações Unidas contra Drogas e Crimes) e a Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos do Ministério da Justiça do Brasil e conforme suas discussões e análises: 

 

corroborando com as pesquisas internacionais, evidenciou-se que os não 

heterossexuais têm mais chances de pensarem e tentarem suicídio, 

comparativamente aos heterossexuais. Todavia, encontrou-se que, dentre o 

grupo de adolescentes que se assumiram não heterossexuais, os que estão mais 

vulneráveis são aqueles que se autodefiniram bissexuais e “outros”, os quais 

constituem o grupo de pessoas menos assumidas, dentre os não heterossexuais. 

Do mesmo modo, constatou-se que os respondentes apresentam diversas 

opiniões e valores homofóbicos, sexistas e heterocentrados, o que revela ser o 

espaço escolar, onde se encontram esses jovens não heterossexuais, bastante 

carregado de posicionamentos discursivos discriminatórios. Conclui-se que a 

questão do suicídio é uma problemática de saúde pública e que a população de 

jovens não heterossexuais necessita de abordagens específicas para a 
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prevenção e de atenção relativas a essa conduta (TEIXEIRA-FILHO; RONDINI, 

2012).  

 

 O suicídio e o preconceito racial possuem ligação histórica no Brasil, os 

negros foram retirados das suas terras dos seus costumes na época da escravidão, 

no período de industrialização, os que foram libertos e que migraram para as cidades 

não conseguiram empregos nas fábricas, causando novamente uma exclusão social 

(BASTIDE, 2018). Esse abandono da população negra resulta do surgimento das 

favelas, a mudança na vida dessas pessoas não ocorreu da forma esperada por eles, 

que se encontravam em extrema miséria8. 

O modo de sobrevivência da população negra se encontra dificultoso na 

atualidade também devido ao preconceito racial, desigualdade de renda, pelo lugar 

onde mora, fatores como esses tão excludentes colaboram para a dificuldade de 

acesso à saúde e educação, em conseguir um emprego. No mercado de trabalho 

apenas 29,9% é composto por negros e pardos, 9,1% de negros e pardos não foram 

alfabetizados, 32,9% de pessoas que se encontram abaixo na linha da pobreza são 

negras ou pardas, indivíduos que em toda a sua história são excluídos da sociedade, 

e tratados de modos desiguais (BRASIL, 2019). 

 Entre os anos de 2012 a 2016 houve 55,4% de aumento de óbitos por suicídio 

em negros e em outras raças/cor a variação foi de 39,0% na população de 10 a 29 

anos. A cada dez suicídios cometidos por jovens seis foram feitos por jovens negros, 

36% maior em jovens negras e 50% maior em jovens negros em comparação a 

raça/cor branca (MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, 

2018). 

 Na população LGBT as variações de mortes por suicídio aumentaram a cada 

ano, segundo o relatório de mortes violentas LGBT+ no Brasil, de 2018 feito pelo 

Grupo Gay da Bahia (GGB) o suicídio é a segunda maior causa de morte entre LGBT 

com 23,8% de casos, de 2017 para 2018 houve um aumento de 42% de mortes por 

suicídio LGBT, isso tudo devido a discriminação de gênero e sexo, a tendência e 

maior propensão de mortes por suicídio em LGBT, 51% estavam entre os 19 e 30 

                                                     
8 Disponível em: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/_nonografia.pdf> 
Acesso em 4 mai. 2020. 
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anos. Ao descrever o perfil das vítimas nota-se que, alguns eram assumidos gays, 

lésbicas ou transexual, outros “davam dicas” que eram LGBT e em outros casos 

reclamavam da intolerância tanto familiar, da vizinhança, da escolar ou de 

frustrações homoafetivas. O medo de serem repreendidos pela família devido a sua 

sexualidade ou gênero fez a vida dentro do armário ser angustiante, esse sofrimento 

em alguns casos era explícito, em outros casos o indivíduo deixava mensagem ou 

vídeos em redes sociais avisando sobre o suicídio (GRUPO GAY DA BAHIA, 2018) . As 

estatísticas segundo os segmentos LGBT é representada por 60% das mortes por 

suicídio em gays, 31% em lésbicas 6% em transexuais e 3% em bissexuais. Em 

relação à raça/cor 67% eram brancos, 27% pardos e 5% negros (Ibid., ibidem). 

O suicídio enquanto fenômeno com natureza social, a partir da percepção de 

Durkheim e encontrado em todas as sociedades e em todos os seus tempos 

históricos é um problema social, ocasionado pela interação social, como podemos 

vislumbrar contemporaneamente. A sociedade exerce uma força sobre o indivíduo 

de modo que direciona as suas ações. Em negros e LGBT, o preconceito e a 

homofobia praticados pela sociedade sobre esses indivíduos produzem exclusão 

social em diversos meios como família, meio profissional, escolar, o que tende-se a 

estimular o suicídio. Durkheim apresenta a importância enquanto indivíduo que age 

como uma ferramenta na sociedade com os demais indivíduos desse meio social, 

em relação à modificação de determinadas práticas como o suicídio, que pode ser 

transformado se houver uma correção no mecanismo das ferramentas no presente, 

se há trabalho e empenho na sociedade para corrigir o que acarreta o suicídio, se 

corrige o modo como as gerações futuras viverão, pois serão criadas na sociedade 

sem o “erro”, pois o poder de exercer uma modificação sobre uma ação a sociedade 

a possui. 

Na crítica feita à sociedade por Marx (2006) ao relatar casos sobre o suicídio, 

o autor esclarece a necessidade de tratar as opressões encontradas na sociedade 

moderna que está doente, que é desigual, que produz sofrimento a sua população, 

Marx propõe uma reforma para que essa doença presente seja tratada e assim haver 

melhora na convivência social, diminuir o sofrimento dos indivíduos. 

Consequentemente grupos como negros e LGBT teriam uma melhora em sua 

convivência social.  
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A tentativa de diminuir e prevenir o suicídio no Brasil é organizada pelo 

Ministério da Saúde e grupos associados. Na intenção de alcançar a meta de 10% de 

redução de suicídio proposto pelo OMS, o Ministério da Saúde lançou a campanha 

setembro amarelo que transmite a importância de estar alerta a sinais de possíveis 

suicídios de pessoas próximas, ajuda a conscientizar a população que, o suicídio é 

um assunto que tem que ser levado a sério, procura-se meios para que pautas raciais 

e sobre a prevenção do suicídio sejam tratadas juntas. Outros meios de prevenção 

são feitos também pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Centro de 

Valorização da Vida (CVV) que, buscam acolher e ajudar de modo humanizado quem 

precisa de ajuda, eles unem forças na redução das taxas de mortes por suicídio com 

disponibilização de um número de telefone e locais que funcionam de modo gratuito 

e em todos os estados brasileiros com o propósito de serem pontos de apoio que 

podem ser procurados como ajuda (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

Visto alguns indícios sobre o panorama do fato social suicídio no Brasil, como 

o mesmo é percebido e representado institucionalmente pelas religiões católica e 

protestante?  A Religião Católica apresenta percepção mais homogênea em relação 

ao ato suicídio. Isso é explicado pelo Catecismo da Igreja Católica (1992) que 

funciona como um guia para entender a doutrina. Felipe Aquino (2019) afirma, 

baseado no Catecismo da Igreja Católica (1992) que, o suicídio é contrário ao amor 

a si mesmo e ao mesmo tempo ofende o amor ao próximo, pois, rompe com a 

comunhão com pessoas que estão ao redor, mas é, principalmente, contrário ao 

amor de Deus, acrescentando que o proprietário das vidas humanas é Deus e 

somente Ele pode tirar a vida.  

 A Igreja Católica, segundo Felipe Aquino (2019) reconhece que, há motivos 

complexos (depressão, desespero, angústia, medo grave da provação, sofrimento e 

tortura) em relação ao Suicídio. Por esse motivo, a Igreja Católica, de acordo com Ma 

Lam (2019) nunca afirmou que alguém que cometesse o ato estaria condenado, 

porém até o século XX não era celebrado as exéquias para o cristão católico que 

cometesse o suicídio.  

 Por fim, a Igreja Católica afirma que, não há como saber se a pessoa que 

cometeu o Suicídio está ou não condenada por Deus. Por conta disto, o Catecismo 

da Igreja Católica (1992) aconselha que, não se deve ficar desesperado para saber 
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se a pessoa que cometeu o ato teve salvação ou não, pois Deus pode dar 

arrependimento e salvação e que é função da Igreja orar pelas pessoas que 

atentaram contra a própria vida.  

 Já sobre a visão do Suicídio para a Religião Protestante, não apresenta uma 

percepção mais homogênea a respeito do ato, diferente dos Católicos. Cada 

denominação Protestante retrata uma particularidade sobre do Suicídio, mas revela 

também semelhanças.  

 As Igrejas Neopentecostais brasileiras acreditam que, somente um ritual 

religioso promove a verdadeira libertação do crente – as Igrejas Pentecostais 

também creem nisso - e que o Suicídio estaria ligado a possessões demoníacas 

(assim como Lutero e outros teólogos reformados acreditavam), afirmando que, todo 

o mal causado sob o passado dos fiéis está relacionado com a ação do diabo 

(PARAVIDINI e GONÇALVES, 2009). 

 A Igreja Presbiteriana já entra em concordância com os Católicos, ao afirmar 

que, o suicídio é um assunto complexo e que o ato pode ocorrer por diversos fatores. 

Valdeci Santos (2016) alega que, o suicídio é decerto um pecado, pois o ato da morte 

voluntária segue sendo um assassinato e viola o sexto mandamento da Bíblia 

Sagrada. Mas o Reverendo deixa claro que isso não significa que o suicídio é um 

pecado imperdoável.  

 A Igreja Batista acredita que, também há motivos complexos que levam uma 

pessoa a cometer o Suicídio. Miguel Horvarh (2019) aconselha aos fiéis que estão 

passando por um momento difícil, a procurar ajuda de pastores, psicólogos e 

psiquiatras (alegando que de preferência seja cristão) com a finalidade de encontrar 

apoio espiritual e emocional. A Igreja Metodista, pelas pesquisas realizadas, não 

declara nada a respeito do ato em si, mas afirma que não cabe aos fiéis condenar a 

pessoa que cometeu o Suicídio.  

 Por fim, Miguel Núñes (2013) apresenta as duas maiores correntes teológicas 

dentro do Protestantismo, o Calvinismo e a Arminiana. Estes dois grupos se diferem 

em diversos pontos, especialmente em relação à salvação dita na Bíblia. Os 

Arminianos creem que a salvação pode ser perdida e que o Suicídio é um pecado 

capaz de tirar a salvação do cristão, mas os Calvinistas, acreditam que, nem o 
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suicídio e qualquer outro pecado invalidaria a salvação que Jesus Cristo pagou na 

cruz do calvário.  

 

Considerações finais 

  

Conclui-se que, as abordagens feitas por Durkheim, Marx e outros autores 

acrescentam aos estudos sociológicos sobre o suicídio na sociedade 

contemporânea. Percebe-se como as taxas de suicídio são ligadas à natureza social, 

tornando alguns grupos mais propícios ao suicídio devido à sua vulnerabilidade 

social. O preconceito racial e a homofobia assim como o suicídio são assuntos que 

devem ser pautados em discussões, afinal são assuntos silenciados na sociedade e 

que possuem ligação com as taxas de suicídio que apresentam elevação e são 

consequências de desencadeadores sociais que precisam de intervenção. O Brasil é 

um país predominantemente cristão e dado o crescimento do suicídio enquanto 

prática entre pessoas de diferentes perfis, estes escritos trazem esclarecimentos 

sobre as percepções a respeito da religião como um sistema cultural que se legitima 

e se reproduz na sociedade. A religião, segundo Clifford Geertz (1978), funciona como 

um modelador ou ordenador de processos de comportamento no âmbito público. Já 

para Pierre Bourdieu, de acordo com Proença (2011) a religião é como uma 

linguagem, um sistema simbólico de comunicação e pensamento e por conta disso, 

a religião torna-se uma força estruturante da sociedade. Dessa forma, a religião tem 

uma forte influência na sociedade em geral, modelando, legitimando e reproduzindo 

processos de comportamento. Portanto, é possível entender que a visão do suicídio 

foi se transformando e legitimando na sociedade. No século XX, não se realizava a 

missa de exéquias para o cristão que cometesse o suicídio. Na Idade Média, os 

maiores teólogos da Reforma Protestante, acreditavam que a pessoa que cometesse 

o suicídio estivesse possessa por demônios, mas atualmente algumas 

denominações afirmam que há motivos complexos e que não se deve julgar.  

 Há estudos elaborados por Moreira Almeida, Lotufo Neto e Koenig (2006) que 

indicam que, quanto maior os níveis de envolvimento religioso, maiores os 

indicadores de bem-estar psicológico e consequentemente, menor os diagnósticos 

de depressão, abuso de álcool, drogas e comportamento suicida. Koenig e Cols 
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(2001) reuniram mais de um século de pesquisas sobre a relação de religião e 

suicídio, juntando mais de um século de pesquisa e não conseguiram identificar 

quais religiões teriam um risco maior ou menor de cometer o ato. Conclui-se que o 

envolvimento religioso está também relacionado negativamente com o suicídio, 

comportamento suicida, ideação suicida (KOENIG et al., 2001). Outros pesquisadores 

afirmaram que, a religião tem potencial para ser analisada como um fator de proteção 

frente ao suicídio (SILVA et at., 2006). 

 A Religião Católica, apresenta uma percepção do suicídio mais homogênea, 

em relação com o Protestantismo. Isso é explicado pela adoção do Catecismo da 

Igreja Católica (1992) que tem como objetivo ser um livro esclarecedor sobre a 

doutrina e é traduzido em diversos idiomas. O Catolicismo reconhece, nos dias 

atuais, que há motivos complexos que levam o indivíduo a cometer o ato, mas não 

tem como afirmar se este está condenado ou não, visto que só cabe a Deus no juízo 

particular oferecer esta resposta. 

 Para os Protestantes, não há uma resposta concreta a respeito da percepção 

do suicídio, dado que a religião é dividida em várias denominações e cada uma com 

suas doutrinas. Semelhante com os católicos algumas denominações protestantes 

concordam que, é complexo os motivos que levam a pessoa a cometer o ato, outras 

denominações afirmam que, a pessoa que cometeu o suicídio está possuída por 

demônios. Não há também uma resposta homogênea sobre as pessoas que 

cometeram o ato, se estão ou não condenadas, mas a maioria das denominações 

creem que é Deus que julga e que isto não é papel dos fiéis.  

Conforme Isaia (2014) é importante refletir que a religião em sua forma 

institucional brasileira possibilitou a criação de identidades religiosas no caso do 

Brasil que não escapam à dinâmica das transformações históricas em estado de 

diacronia. Quando se olha para a formação da identidade nacional versus a formação 

das identidades religiosas entende-se que, as religiões cristãs tiveram suas 

percepções sobre a formação religiosa no Brasil de uma forma geral bem tradicionais 

e conservadoras. E ao pensarmos em suas percepções sobre o suicídio, isso se 

repete, variando de uma religião para outra, considerando que, a identidade não é fixa 

e sim construída conforme o contexto em que está se formando numa construção 

social.  
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Portanto, entender as percepções do suicídio para as religiões inseridas no 

viés católico e protestante, é compreender que estas religiões formam identidades 

que são sistemas simbólicos, os quais são instrumentos de conhecimento e de 

comunicação que exercem poder estruturante porque são estruturados e 

estabelecem uma ordem gnoseológica, um sentido imediato do mundo com formas 

legítimas de percepção da realidade.  

Para tanto, analisando o projeto de formação da identidade católica no Brasil, 

verificamos uma linha contínua de união entre Brasil e Portugal através da fé e crença 

Católica e poder territorial, sendo o descobrimento do Brasil colocado como um 

grande feito por bispos em um esforço lusitano em dilatar a cristandade e se 

posicionar contra inimigos. A ideia seria que, cristo seria implantado na Terra de 

Santa cruz como uma simbologia de poder. Bispos brasileiros sinalizaram que a cruz 

erigida pelos portugueses para a primeira missa marcava o princípio da posse cristã 

no Brasil, ou seja, um reconhecimento da legalidade e legitimidade do poder estatal. 

Havia então, nesta proposta de formação de identidade religiosa católica brasileira a 

premissa da predestinação providencial. (VIEIRA, et al, 2021) 

Havia nesta concepção católica religiosa, de que o Brasil possuía uma origem 

nobre, filho bem nascido de uma estirpe portuguesa, daqueles heroicos civilizadores 

e evangelizadores, que a fé e o império iam dilatando em cada uma de suas 

conquistas, através dos mares e continentes. O Projeto para um Brasil Católico 

passava pela ideia da afirmação de vitória lusitana, justificada pela vontade divina. 

Não havia espaço para pensar a mestiçagem e hibridismo. A Identidade brasileira 

católica desenvolve-se com a ideia da tríade da nacionalidade: negro, índio e gênio 

lusitano. (VIEIRA, et al, 2021) 

A representação do povo brasileiro seria naturalmente católica. Implanta-se o 

pensamento da necessidade de conversão e negação de um projeto identitário de 

pluralização religiosa, ou seja, a verdadeira religião e oficial seria a católica com seus 

ditames e direcionamentos, se tornando um projeto distante da realidade empírica 

brasileira.  

A formação da identidade brasileira a partir da formação da religião 

protestante se desenvolveu a partir da presença do chamado Mito fundante, a partir 

da história de dois suecos. Um deles ao visitar o outro recebe uma mensagem 
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profética relevando a eles sua missão. A mensagem vinda pelo Espírito Santo revela 

que, deveriam ir a um lugar desconhecido por eles, que seria o Pará. Transmitido em 

Sonho a Adolfo Uldin, esta narrativa mítica, revela os instrumentos de Deus humanos, 

lançando as sementes da principal denominação pentecostal do Brasil com seus 

fundamentos: o batismo pelo espírito santo e a volta de Jesus Cristo. (VIEIRA, et al, 

2021) Dois suecos representam o avanço do pentecostalismo no Brasil, os quais são 

instrumentos divinos que concretizam o plano divino, enfrentam os diabos expressos 

pelas lepras, clima, animais e pobreza. São, portanto, cumpridores de sua missão.  

Assim, tanto a religião católica quanto a religião protestante em suas origens 

de formação de concepções institucionalizadas na formação do Brasil, expressavam 

seus ditames e conceitos apropriados e convenientes aos seus interesses, enquanto 

grupos religiosos sedentos de poderes territoriais e de fiéis discípulos seguidores 

para reforçarem a legitimidade e justificativa de uma religião ou outra no país, se 

esquivando totalmente da ideia do acolhimento das expressões religiosas já 

existentes no Brasil.   

Vimos que, compreender a respeito das percepções institucionais sobre o 

Suicídio, a partir das visões do catolicismo e do protestantismo, requer entender as 

origens da implantação destas formas religiosas no Brasil. Estas origens se 

misturam à formação do Brasil, enquanto nação, ao ponto de construírem 

identidades religiosas justificando-as à formação do Brasil. Fica a ideia do suicídio 

ainda como tabu e tratado pelas religiões cristãs, católica e protestante, como um 

mal provocado pelo próprio ser humano, sem ainda, admitirem a premissa da 

natureza social do suicídio.  
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Fábio Lázaro Oliveira Queiroz2 

 
RESUMO 
 
Este artigo apresenta o debate em filosofia africana acerca de crenças paranormais 
nas sociedades africanas contemporâneas e tradicionais, sob a perspectiva do 
conceito de pensamento fronteiriço de Walter Mignolo. Primeiramente, apresenta-se 
o conceito de pensamento fronteiriço. Posteriormente, apresenta-se o debate acerca 
da paranormalidade a respeito do pensamento africano à luz do pensamento 
fronteiriço. Por fim, ressaltam-se aspectos do pensamento decolonial relevantes 
para a reflexão sobre as ciências. 
Palavras-Chave: Decolonialidade. Filosofia africana. Parapsicologia. 
 
ABSTRACT 
 
In this article, I present the debate in African philosophy concerning paranormal 
beliefs in traditional and contemporary African societies, through the lenses of the 
concept of border thinking as proposed by Walter Mignolo. First, the concept of 
border thinking is presented. Then, the debate about paranormality in African thought 
through the lenses of border thinking is presented. Finally, I make some comments 
about the relevance of decolonial thought to the reflection on the sciences. 
Keywords: Decoloniality. African philosophy. Parapsychology. 

 

Este artigo tem por objetivo apresentar, com base no conceito de pensamento  

fronteiriço 3  de Walter Mignolo, a discussão promovida em filosofia africana que 

discute o estatuto epistêmico de crenças paranormais e a possibilidade de um modo 

                                                     
1  Este texto foi inicialmente elaborado como forma de avaliação final para a disciplina sobre 
epistemologias alternativas (2020/1) ministrada pelo Prof. Dr. Breno Guimarães Santos. Sou grato ao 
professor pelo conteúdo ministrado e pelas sugestões valiosas dadas ao trabalho, e, obviamente, sou 
o único responsável pelas opiniões expressas e pelas eventuais deficiências existentes na sua versão 
final. 
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Filosofia da Universidade Federal de 
Mato Grosso (2020/1); e-mail: floqueiroz@gmail.com; Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/7609235231729756; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9585-5364. 
3  O termo “border thinking” é também traduzido por “pensamento liminar” (e.g., Mignolo (2013)); 
justifico minha escolha pela alternativa “pensamento fronteiriço”, seguindo Marcos de Jesus Oliveira 
(cf. Alcoff (2017)), por considerar que evoca o aspecto geográfico que Mignolo dá ao conceito. 
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de cognição paranormal, a partir de análises de sociedades africanas 

contemporâneas e tradicionais. Para isso, divide-se este artigo em duas seções. Na 

primeira, apresenta-se o conceito de pensamento fronteiriço proposto por Mignolo 

com o apoio da análise epistemológica de Linda Alcoff. Na segunda, o debate acerca 

da paranormalidade realizado no contexto do pensamento africano tendo como pano 

de fundo o conceito de pensamento fronteiriço. Com essa estrutura, o artigo pretende 

ressaltar alguns aspectos da importância do aporte do pensamento decolonial para 

o projeto de reflexão filosófica sobre as ciências. 

 

Pensamento fronteiriço 

 

Walter Mignolo é um semiólogo argentino que propõe o conceito de 

pensamento fronteiriço no contexto dos estudos decoloniais4. Seu ponto de partida 

é a constatação fundamental de que, “[...] por quinhentos anos, [a] história universal 

foi contada a partir da perspectiva de uma história local, a da civilização Ocidental, 

uma aberração, de fato, que passou por verdade” 5  (MIGNOLO, 2012, p. ix). Em 

seguida, tecem-se alguns comentários sobre esse excerto, os quais servirão de 

introdução ao pensamento de Mignolo. Percebe-se, primeiramente, pelo recorte 

temporal de aproximadamente 500 anos, que o período a que Mignolo se refere 

compreende aquilo que comumente conhecemos como Modernidade. Contudo, para 

Mignolo, o que é entendido pelo termo “Modernidade” possui um marco histórico 

inicial distinto. 

Em filosofia, é corriqueiro situarmos o início do período moderno ao 

pensamento do filósofo francês René Descartes, cujas obras referem-se à primeira 

metade do século XVII. Mignolo, ao invés, pretende estipular um recuo de pouco mais 

de um século, e fixar a data simbólica de 1492 como o início efetivo da Modernidade. 

A data, obviamente, é escolhida em referência à chegada do explorador italiano 

Cristovão Colombo – ao que depois ficaram conhecidas como as “Américas” –, e 

representa uma mudança em relação à prática de situar no pensamento de um 

                                                     
4 Cf. o artigo de Luciana Ballestrin (2013) para uma apresentação da virada pós-colonialista (ou 
decolonial) na América Latina. 
5 Todos os textos originalmente em inglês citados neste trabalho foram traduzidos por este autor. 
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filósofo o marco do início de um período histórico, uma vez que faz menção ao evento 

espacial da chegada dos europeus às Américas. Esse pequeno detalhe não é mera 

curiosidade, pois já sinaliza os objetivos principais de Mignolo: a importância de 

inserir a dimensão espacial na cronologia linear da história global. Em última 

instância, Mignolo reivindica que as múltiplas histórias locais não europeias 

esquecidas, como a dos povos ameríndios, dos americanos nativos, dos africanos, 

para mencionar apenas alguns, sejam reinseridas num mapeamento da verdadeira 

história global, e que seja abandonado o projeto linear geohistórico que é na verdade 

eurocêntrico e projeta, ambiciosa e equivocadamente, esse projeto local ao plano 

universal, isto é, conta a história da Europa como se fosse a história do mundo. Para 

constatar como esse é obviamente o caso, ensinamos, até pouco tempo em nossas 

escolas, que Pedro Álvares Cabral “descobriu” o Brasil, como se os povos autóctones, 

presentes nesse território, antes de sua chegada, fossem incapazes de perceber a 

própria existência e identidade, e precisassem de alguma redenção no homem 

branco, para serem “descobertos”. Além disso, como se esses mesmos povos não 

tivessem uma história antes da chegada do europeu colonizador. Nesse sentido, a 

história do continente, ensinada na escola, começa, apenas, a partir da exploração 

desses povos, ignorando a trajetória anterior destes.  Esse exemplo revela apenas a 

ponta do iceberg e, ainda que seja significativo por si mesmo, as inúmeras instâncias 

em que o projeto europeu aspirou à universalidade causaram danos muito mais 

profundos nos povos colonizados do que uma mera afirmação da descoberta do 

continente americano por um europeu. 

Isso nos remete a um outro aspecto que Mignolo pretende destacar ao chamar 

de “aberração”, na passagem supracitada, esse projeto globalizante europeu. Trata-

se de sua intrínseca irracionalidade, ou o “lado negro” da Modernidade, como o 

chama Mignolo, empregando coerentemente o termo “Modernidade/Colonialidade” 

para substituir o anterior. Afinal, como é possível que a Modernidade pretensamente 

inaugurada pelo “penso, logo existo” cartesiano tenha rebaixado a não humanos os 

povos que considerou arbitrariamente desprovidos de escrita? Nesse sentido, 

Mignolo nos remete ao evento conhecido como a controvérsia de Valladolid, a qual 

foi um julgamento, por parte dos missionários espanhóis, a respeito da humanidade 

dos povos colonizados (MIGNOLO, 2012). Em outro momento, Mignolo também 
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critica a visão europeia segundo a qual os povos colonizados foram considerados 

inferiores por uma suposta deficiência de linguagem escrita, em vista de, na cultura 

europeia, esses artefatos humanos se concretizarem na escrita alfabética e no latim. 

Isso, além de estar em clara contradição com o jargão cartesiano que atribui a todo 

sujeito o atributo de pensar, independentemente da escrita, também desconsiderava 

as formas ameríndias de expressão linguística, por exemplo, além das tradições 

orais, as escritas pictoideográficas e o quipu (MIGNOLO, 1992). Aliás, vale dizer, não 

somente desconsideraram o modo nativo de expressão linguística, como chegaram 

ao ato extremo de queimar códices maias (MIGNOLO, 1992) no episódio que ficou 

conhecido como o auto de fé de Maní de 1562. 

Por fim, a título de contextualização do pensamento decolonial de Mignolo, 

menciona-se que este faz do filósofo alemão G. W. F. Hegel um dos maiores 

responsáveis por consolidar a narrativa histórica europeia pretensamente universal. 

Em suas reflexões a respeito da filosofia da história (HEGEL, 1991), Hegel endossa 

“[...] a crença ingênua ou perversa de que o desdobrar da história mundial tem sido 

de uma temporalidade e levaria, por necessidade, a um presente que corresponde à 

civilização ocidental [...]” (MIGNOLO, 2012, p. x). O que Mignolo identifica como a 

ficção que Hegel tomou como uma verdade ontológica se resume na trajetória do 

espírito absoluto. Para Hegel, o espírito havia progredido, tanto temporalmente – do 

passado para o presente – como espacialmente – do oriente para o ocidente –, 

passando pela Grécia e por Roma. No presente alemão de Hegel, o espírito se 

manifestaria na sua mais plena liberdade e consciência de si; ao contrário, no 

passado oriental da Índia e da China, o espírito estaria em certo estado adormecido, 

alheio de si mesmo. O absurdo dessa ficção refere-se ao fato de, por exemplo, esta 

desconsiderar que, para um chinês ou indiano, ser, de algum modo, colocado no 

passado de seu contemporâneo Hegel, seria algo assaz estranho. Hegel, com sua 

imaginação, concretiza o projeto imperialista que coloniza o espaço e o tempo, 

fornecendo uma narrativa da história europeia que é alçada à história universal. 

Considerando-se a aberração introduzida nos parágrafos anteriores, fica clara 

a necessidade de decolonizar a metafísica e a epistemologia do pensamento 

contemporâneo (ALCOFF, 2017). Por isso, o projeto de Mignolo envolve, não somente, 

uma crítica ao colonialismo, mas também um trabalho positivo de reformulação 
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epistemológica, cujas peculiaridades tentarei esboçar recorrendo ao trabalho de 

decodificação realizado pela filósofa panamenha Linda Alcoff para extrair o teor 

epistemológico do pensamento de Mignolo. Para Alcoff (2017), a decolonização 

epistêmica envolve uma tentativa de, normativamente, definir o conhecimento em 

referência ao seu outro, em que esse outro do conhecimento é, dentre outros, o(s) 

conhecimento(s) de fronteira oriundo(s) de movimentos indígenas ou o(s) 

conhecimento(s) tradicional(ais) de mulheres parteiras injustamente desqualificado 

com o advento da obstetrícia moderna (DALMIYA; ALCOFF, 1993). 

De acordo com Alcoff (2017), isso é possível quando se especifica a 

localização desses conhecimentos subalternizados pelo colonialismo como uma 

localização de fronteira a qual carrega consigo certos recursos epistêmicos. Nesse 

sentido, está explícita a ideia de que não é possível deslocalizar ou universalizar o 

conhecimento, de maneira contrária ao que, tradicionalmente, se faz em 

epistemologia. Com efeito, Alcoff nos informa que é enganosa a pretensão de que a 

“lógica, [os] procedimentos de justificação, e o amplo espectro de virtudes 

epistêmicas [...] [possuam] um grande alcance universal” (ALCOFF, 2017, p. 50). 

O conhecimento de fronteira no contexto colonial, em função justamente de 

sua localização, é capaz de perceber, mais claramente, a incoerência dessa 

pretensão de universalidade da epistemologia tradicional. Especificamente, a 

localização de fronteira permite uma peculiar disposição crítica de um duplo valor, 

pois, de um lado, percebe o “conteúdo mítico [presente] mesmo dentro dos principais 

domínios do logocentrismo” (ALCOFF, 2017, p. 52), e, de outro, é capaz de não 

“simplesmente defende[r] o que o Ocidente tem depreciado” (ALCOFF, 2017, p. 51), 

pois isso equivaleria a defender uma construção ainda ocidental/colonial. Para 

Alcoff, essa característica fundamental do pensamento fronteiriço é sua capacidade 

de causar uma “ruptura epistêmica” (ALCOFF, 2017, p. 51). 

Por consequência, o conhecimento fronteiriço leva a uma “dissolução das 

fronteiras” (ALCOFF, 2017, p. 52) tradicionalmente definidas pela epistemologia. O 

conceito de conhecimento necessário para acomodar essa prática deve, para tanto, 

ser mais inclusivo e abranger “[...] tanto a doxa como a episteme, conhecimentos 

tanto estabelecidos quanto não convencionais, tanto sistemáticos quanto informais, 
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e para Mignolo, ambos dominantes e subjugados” (ALCOFF, 2017, p. 52). A seguinte 

passagem sumariza a análise de Alcoff: 

 

os conhecimentos fronteiriços são, portanto, aqueles que emergiram do próprio 

encontro, não simplesmente de um contexto local de qualquer espécie. Para 

Mignolo, o conceito de fronteira pretende significar que a localidade do 

conhecimento subalterno, longe de ser simplesmente o ‘outro lado’ do 

conhecimento ocidental, tem uma qualidade de fronteira, perto do Ocidente, mas 

não totalmente [...]. Posicionado na fissura ou falhas da hegemonia ocidental, o 

pensamento fronteiriço já sabe desde o início a inerente incoerência do sistema 

de conhecimento ocidental, o fato de que não é um verdadeiro universal. Mignolo 

diz: ‘O pensamento da fronteira ainda está dentro do imaginário do sistema 

mundial moderno, mas foi reprimido’. Esta localização, dentro e fora, confere-lhe 

uma posição híbrida, dupla, com capacidade de crítica em ambas as direções. 

(ALCOFF, 2017, p. 51) 

 

Os recursos epistêmicos da fronteira surgem, portanto, dessa posição dupla, 

que implica uma capacidade de pensar a partir de ambas as tradições e de nenhuma 

delas, e numa transformação da rigidez de fronteiras epistêmicas. O efeito geral 

disso é uma transformação de práticas epistemológicas de modo a torná-las mais 

inclusivas e menos circulares. No pensamento decolonial, o “penso, logo existo” 

cartesiano deve ser substituído pelo “estou/sou onde penso” [“I am where I think”] 

(MIGNOLO, 2012, p. xiv) que ressalta a necessária localização de todo conhecimento. 

Antes de passar ao próximo tópico deste artigo, é importante trazer à tona o 

papel que a decolonização epistêmica assume, especificamente, na filosofia 

africana. 

 

‘Filosofia’ precisa ser apropriada como uma palavra e uma atividade a partir da 

África ou da América Latina [...] para interrogar a Europa e a filosofia europeia 

como a história local na qual esses projetos globais foram concebidos e 

impostos pela força ou pela sedução. Mas há ainda um outro nível no qual a 

filosofia africana precisa reorganizar sua tarefa além da releitura das figuras-

chave dos filósofos ocidentais em sua cegueira para a diferença colonial e a 
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colonialidade do poder. Essa tarefa é mediar entre as práticas filosóficas no 

interior das histórias coloniais modernas [...] e formas ‘tradicionais’ de 

pensamento – isto é, formas de pensamento coexistentes com a definição 

institucional de filosofia mas não consideradas como tal, na perspectiva 

institucional que define a filosofia. ‘Tradição’ não significa aqui algo ‘anterior’ à 

modernidade, mas a persistência da memória. A este respeito, não há diferença 

entre as ‘tradições’ africanas e europeias. Tanto a África como a Europa as têm, 

e ambas têm ‘modernidades’ e ‘colonialidades’, embora em diferentes 

configurações. Enquanto a primeira preocupação pode ser concebida como 

descolonização intelectual, a segunda conduz ao ‘pensamento liminar [ou 

fronteiriço]’ [...]. (MIGNOLO, 2003, p. 98). 

 

Mignolo destaca aqui que o lócus de enunciação do pensamento fronteiriço 

não esgota sua fertilidade teórica em uma crítica à filosofia eurocêntrica 

institucionalizada. Não é suficiente, por exemplo, apenas denunciar e examinar como 

o pensamento moderno científico se beneficiou do tráfico de africanos escravizados 

(SEAN, 2019) ou como esse mesmo pensamento, em sua roupagem cientificista, 

exclui e é intolerante “[...] relativamente a todo outro saber que não seja o da ciência 

[...]” (JAPIASSU, 1975). Na verdade, a esse aspecto negativo se acrescenta um 

aspecto positivo, o do diálogo entre tradições locais – a europeia e a africana, por 

exemplo – viabilizado, justamente, em função da localização de fronteira do sujeito 

que pensa, que desenvolve aquilo que mais propriamente deve ser chamado de 

“pensamento fronteiriço”. O pensamento fronteiriço envolve, portanto, um resgate e 

uma afirmação das tradições locais de pensamento no contexto colonial, aquelas 

tradições, por exemplo, que foram e, ainda, são classificadas como formas ilegítimas 

de pensamento. 

Como a tradição que nos interessa neste trabalho é a africana e, em particular, 

a respeito do que alguns autores identificam como as características paranormais 

presentes nessa matriz de pensamento, cabe introduzir um outro trecho em que 

Mignolo mostra que o outro do conhecimento, rotulado como “sabedoria” [“wisdom”], 

para ser rebaixado à condição de não conhecimento, incluiria justamente os tipos de 

conhecimento a respeito de magia e bruxaria que trazem consigo o elemento 

paranormal, os quais veremos no próximo tópico. 
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A distinção entre conhecimento e sabedoria é uma consequência de atores que 

acreditam na totalidade de seu próprio conhecimento. Conhecimento, desde o 

secularismo ocidental, se tornou não apenas a totalidade do conhecido mas 

também a única maneira verdadeira de conhecer. Outros conhecimentos, no 

plural, foram considerados sabedoria, ou bruxaria (como os curandeiros, folclore, 

magia). Assim, ‘a questão da totalidade do conhecimento’ tem duas dimensões: 

a totalidade do conhecido (o enunciado) e a autoridade do conhecedor (a 

enunciação). (MIGNOLO, 2018, p. 208). 

 

Para os propósitos deste artigo, a importância dessa passagem refere-se à 

ênfase não apenas que o outro da epistemologia tradicional constitui o tipo de 

conhecimento que tentarei indiretamente reabilitar no próximo tópico6, mas também, 

e talvez mais importante, que a justificativa para a longa tradição de 

desconsideração desses conhecimentos é mais geopolítica do que epistêmica. 

 

Paranormalidade  e a filosofia (fronteiriça) africana 

 

Albert G. Mosley é professor emérito de filosofia do Smith College, situado na 

cidade de Northampton, no estado de Massachusetts dos EUA. Dentre os seus 

trabalhos publicados, constam textos sobre filosofia africana, ética e raça. O meu 

foco será em uma parcela 7  de seu capítulo intitulado Bruxaria, Ciência e o 

Paranormal na Filosofia Africana Contemporânea [Witchcraft, Science, and the 

Paranormal in Contemporary African Philosophy] na obra Filosofia Africana: 

Perspectivas Novas e Tradicionais [African Philosophy: New and Traditional 

Perspectives] (2004) editada por Lee M. Brown. 

                                                     
6 Pode ser problemático assumir – e não se assume isto aqui – que Mignolo concordaria com a linha 
de raciocínio que pretendo desenvolver de que a questão da paranormalidade na filosofia africana 
seja um caso de pensamento fronteiriço. Digo isso porque esse aspecto da filosofia africana pode ser 
visto como reivindicando uma função espiritual nessa matriz de pensamento, e Mignolo se 
compromete mais do que pode parecer à primeira vista com o secularismo ocidental. Cf., por exemplo, 
a crítica que nesse sentido faz Vizcaíno (2021) à apropriação secularizante por parte de Mignolo do 
pensamento de Gloria Anzaldúa. 
7 O capítulo de Mosley em sua integralidade envolve amplas considerações a respeito de, dentre 
outros: o problema da replicabilidade dos resultados em parapsicologia, a natureza das evidências 
para fenômenos paranormais espontâneos e uma sugestão de hipótese de trabalho que promove a 
aproximação entre os pesquisadores da parapsicologia e as comunidades tradicionais africanas onde 
fenômenos paranormais são, supostamente, mais profusos. 
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Nesse capítulo, Mosley argumenta, em defesa de sua tese8, que é possível 

explicar as crenças em magia e bruxaria presentes em culturas tradicionais e 

sociedades africanas contemporâneas por referência à existência de habilidades 

paranormais do tipo estudado pela parapsicologia. Para Mosley, é importante dar 

conta do conjunto de fatos de que “crença em alguma forma de magia e bruxaria é 

uma característica comum da maioria das culturas tradicionais e continua a se 

manifestar em muitas sociedades africanas contemporâneas” (MOSLEY, 2004, p. 

136) e que “[…] muitos filósofos africanos admitem abertamente a possibilidade de 

interações paranormais […]” (MOSLEY, 2004, p. 138). Nesse sentido, Mosley 

considera os trabalhos de pensadores africanos contemporâneos como fundamento 

para avançar a hipótese de que a paranormalidade, tal como investigada pela 

parapsicologia, pode fornecer explicação para essa característica marcante das 

sociedades africanas. 

Mas o que é a parapsicologia e o que ela investiga? A parapsicologia é uma, 

ainda que controversa, área de investigação empírica que afirma9 fornecer evidência 

para uma categoria suspeita de fenômenos denominados “paranormais”, os quais 

incluem os seguintes subtipos definidos abaixo a partir, convenientemente, do 

próprio Mosley. 

 

Telepatia: “a habilidade de ser afetado pelos conteúdos correntes de outra mente, 

sem intermediários sensórios” (MOSLEY, 2004, p. 137). 

                                                     
8 Cf. Mosley (1978) para sua primeira formulação. 
9 A comunidade parapsicológica é naturalmente heterogênea, como qualquer outra subcomunidade 
científica (como a física, biologia, psicologia etc.), a respeito de quais hipóteses são mais promissoras 
e quais são consideradas melhor corroboradas. De fato, talvez ela seja, dada a natureza controversa 
de seus achados e da grande resistência que recebe por parte da comunidade científica como um 
todo (e também, claro, dadas as dificuldades intrínsecas do campo), um pouco mais heterogênea a 
esse respeito do que o restante das ciências, na medida em que alguns pesquisadores podem tentar 
assumir a postura crítica da comunidade científica como um todo, de modo a fortalecer a percepção 
de estar ao lado da posição hegemônica da ciência tradicional – isso, no entanto, não impede que (na 
verdade, também explica a atitude do restante da comunidade de), internamente ao campo, incorporar 
no balanço geral do estado da disciplina a avaliação desses pesquisadores tão bem quanto a do 
restante dos pesquisadores do campo, de modo a garantir uma visão mais imparcial da área. Alguns 
pesquisadores da parapsicologia, por exemplo, apesar de no geral favoráveis à paranormalidade, 
discordariam, cada um a seu modo, de que a evidência laboratorial disponível seja suficiente para 
corroborar empiricamente a hipótese psi; Delorme (2021) e Stokes (2015) são alguns exemplos nesse 
sentido. 
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Clarividência: “a habilidade de ser afetado por informação corrente sobre um 

sistema físico que de outro modo não está disponível para outra mente, sem 

intermediários sensórios” (MOSLEY, 2004, p. 137). 

Psicocinesia: “a habilidade de influenciar estados físicos, sem intermediários 

sensório[-motores]” (MOSLEY, 2004, p. 137). 

Precognição: “a habilidade de obter informação sobre eventos que ainda não 

ocorreram” (MOSLEY, 2004, p. 137). 

 

Exemplos desse tipo de fenômeno vão, desde os casos em que recebemos 

uma ligação de uma pessoa na qual estávamos pensando, até os relatos de pessoas 

que dizem ter tomado conhecimento de uma situação de crise ou perigo na vida de 

outra pessoa (geralmente por meio de uma impressão subjetiva forte e repentina), 

mas sem que tivessem meios normais disponíveis de saber algo a respeito, o que, 

posteriormente, é confirmado como correspondente a fatos na vida da outra 

pessoa10. 

Grande parte da controvérsia em torno da pesquisa sobre esses fenômenos, 

que não adentraremos aqui, é geralmente enquadrada na alegação de que os 

resultados da parapsicologia entram em conflito com o conhecimento científico 

acumulado ao longo dos últimos séculos, especialmente no que diz respeito a alguns 

pressupostos metafísicos fundamentais da física caracteristicamente fecundos para 

a ciência moderna, por exemplo, a noção de causalidade11. 

No capítulo de Mosley, há uma polêmica correlata acerca da possibilidade de 

cognição paranormal, que, por sua vez, se ancora no problema da justificação de 

crenças paranormalmente adquiridas. Imagine o exemplo utilizado dois parágrafos 

                                                     
10  Os pesquisadores da área tentam reproduzir esses fenômenos prima facie paranormais em 
laboratório, quando possível. Assim, o exemplo aventado é de um tipo cotidiano (ou espontâneo ou 
anedóctico, como também são comumente chamados) e serve de modelo (e como recurso didático 
para nossa exposição) para os profusos experimentos mais controlados realizados em laboratório. 
Para acesso à tradição experimental atual em parapsicologia e seus resultados, basta consultar 
alguns dos vários manuais recém-lançados, e.g., Cardeña, Palmer e Marcusson-Clavertz (2015) e 
Vernon (2021). 
11 Cf. Broad (1949) para o tratamento clássico dessa concepção e Braude (1979), Parte II-C, para uma 
análise crítica. Um panorama geral mais recente dessa tensão entre a física e a parapsicologia é 
exposto em Millar (2015) e, em Radin (2020), há a sugestão de que os achados da física quântica e da 
parapsicologia, na verdade, apontam para uma mesma realidade subjacente, isto é, são compatíveis, 
haja vista a similaridade entre algumas consequências importantes dos resultados da investigação 
nos dois campos, como a não localidade. 
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acima: de que evidências dispõe alguém para a crença de que uma pessoa que lhe é 

querida está correndo algum tipo de risco, além da impressão subjetiva repentina? 

Mas impressões desse tipo não são comumente tomadas como fontes seguras de 

justificação de crenças, afinal, na maioria das vezes, simplesmente nos enganam. 

Ou, pelo menos, é isso que a nossa concepção científica de mundo nos ensinou até 

aqui. Com o intuito de adentrar um pouco nessa polêmica epistemológica para trazer 

alguma luz às questões que podem surgir em nossas mentes quando consideramos 

seriamente casos em que alguma habilidade paranormal parece ocorrer, passo à 

crítica feita a Mosley por outro filósofo, o nigeriano Peter Bodunrin. O ponto dessa 

incursão refere-se, num primeiro momento, ao fato de que existem teses opostas 

àquelas que Bodunrin assume acerca da justificação, logo não se pode crer que os 

obstáculos oferecidos sejam teoricamente insuperáveis; num segundo momento, 

sugiro em que sentido essa discussão por pensadores africanos se encaixa na 

categoria de pensamento fronteiriço e em que medida pode contribuir para as 

reflexões mais tradicionais sobre as ciências. 

O início desse debate entre os dois filósofos remonta a uma edição especial 

do periódico nigeriano de filosofia Second Order, dedicada, exatamente, à bruxaria, 

magia e paranormalidade12. Em seu artigo, Bodunrin, apesar de contrariar o que diz 

a grande maioria dos filósofos profissionais ao afirmar que “[...] a evidência [para a 

paranormalidade] é esmagadora” (BODUNRIN, 1978, p. 45), argumenta não ser 

possível, mesmo supondo a existência de habilidades paranormais, justificar uma 

crença obtida de modo paranormal. Essa recusa  implica a não possibilidade de se 

apontarem razões que justifiquem uma crença paranormal. 

Na visão de Bodunrin, alega Mosley: “um médium pode ser capaz de dizer o 

que acontecerá no futuro, mas a menos que o adivinho seja capaz de fornecer razões 

para o que é dito, o médium [psychic] não ‘sabe’ que o que foi dito é verdadeiro” 

(MOSLEY, 2004, p. 138). Em outras palavras, para justificar qualquer crença, 

                                                     
12 A abordagem de temas como esse em uma publicação que, mesmo que seja aberta a todas as 
tradições de filosofia, anuncia um pendor para a tradição analítica (fonte: 
http://secondorder.oauife.edu.ng/index.php/secondorder/about. Acesso em: 19/04/2021) já é, eu 
diria, um feito de vanguarda em si mesmo, dada a clara ausência desse tipo de enfoque em periódicos 
dedicados à filosofia da ciência. A Inquiry, um periódico de grandíssimo relevo no campo, por exemplo, 
só dedicaria um número seu ao tema quase 10 anos depois, em 1987 (v. 30, n. 3). 
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paranormal ou não, é preciso um acesso, interno à consciência do sujeito epistêmico, 

às razões que justificam seu estado de crença, não bastando que uma terceira 

pessoa seja capaz de fornecer essas razões ou que essas razões existam alheias ao 

conhecimento que o agente epistêmico tem sobre elas. Esse tipo de condição de 

adequação que Bodunrin impõe à justificação é chamada em epistemologia de 

“internalismo”. 

Mosley enxerga duas maneiras de responder a essas críticas. A primeira 

recorre à distinção entre conhecimento proposicional e know-how13. Nesse sentido, 

é possível fazer uma analogia entre a cognição paranormal e a habilidade de andar 

de bicicleta. Da mesma forma que podemos andar de bicicleta sem a capacidade de 

articulação das razões pelas quais temos essa habilidade, é possível que um médium 

seja capaz de prever acontecimentos futuros ou estabelecer interações telepáticas 

sem ser capaz de explicar a maneira pela qual faz isso. Hipoteticamente, ele 

simplesmente faz suas previsões sobre o futuro e elas simplesmente teimam em ser 

acertadas; em suma, ele sabe como fazê-las. Ademais, casos como o da habilidade 

de andar de bicicleta, em que somos raramente capazes de articular descrições do 

modo pelo qual realizamos as atividades em questão, são abundantes o suficiente 

para que o tipo de paranormalidade em tela possa também ser incluído nesse rol sem 

grandes problemas. 

A segunda maneira de responder apela a uma formulação de conhecimento 

que afirma a não acidentalidade do conhecimento como sua característica essencial. 

Nesse caso, Mosley recorre a Peter Unger (1968), para quem “x sabe [que] P se e 

somente se não é acidental que x está certo sobre ser o caso que P” (MOSLEY, 2004, 

p. 139). Ou seja, desde que as previsões do médium estejam corretas mais do que se 

esperaria ao acaso, isto é, que suas taxas de acerto sejam significativas o bastante 

(sendo que “bastante” é um patamar quantitativo a ser posteriormente 

determinado14), é lícito atribuir-lhe conhecimento. Da mesma forma, quem quer que 

                                                     
13 Trata-se de um termo técnico em epistemologia para o qual não há termo correlato em Português 
e cuja formulação clássica é atribuída à Ryle (1949), mas que equivale ao tipo de conhecimento 
expresso por sentenças como “S sabe como φ”, em que S é o sujeito do conhecimento e φ pode ser 
substituído por, por exemplo, “andar de bicicleta”. 
14 Patrick Grim (2010) apresenta, em um recente manual de epistemologia, a ideia de que as taxas de 
acerto encontradas nos experimentos parapsicológicos em que os sujeitos experimentais 
desenvolvem esse tipo de tarefa não são suficientemente significativas para justificar crenças 
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dependesse do médium como fonte de suas crenças poderia ser o caso de possuir 

conhecimento, uma vez que o médium pode ser considerado uma fonte confiável. 

Essa proposta de Unger é considerada um tipo de fiabilismo 15  sobre a 

justificação para o conhecimento. Como contraste, Mosley traz os desafios a esse 

posicionamento propostos por Laurence BonJour 16 , os quais se expressam em 

quatro contraexemplos baseados em casos de clarividência 17 . A motivação de 

BonJour é mostrar que, em todos os casos, mesmo supondo a efetiva operação de 

um mecanismo clarividente, os indivíduos não possuem justificação, a partir de suas 

perspectivas subjetivas, de que suas crenças são o caso, porque possuem 

evidências significativas em contrário, ou às suas crenças paranormais elas 

mesmas, ou às habilidades paranormais por meio das quais adquirem as crenças. 

Nas palavras de BonJour, o objetivo de seus contraexemplos é mostrar como “[a] 

confiabilidade externa ou objetiva não é suficiente para compensar a irracionalidade 

subjetiva” (BONJOUR, 1988, p. 41). Ou seja, BonJour pretende, no fim das contas, 

                                                     
paranormais. O debate, portanto, continua em outro nível. Nesse sentido, cabe destacar que Mosley, 
no mesmo capítulo ora analisado, parece propor que seja investigada se as condições culturais das 
sociedades africanas contemporâneas e tradicionais, em virtude de seu comunalismo acentuado, em 
contraposição ao individualismo exacerbado das sociedades ocidentais, não seriam condutivas a 
uma taxa de acerto maior das crenças paranormais entre seus membros quando comparados aos 
sujeitos experimentais investigados no ocidente. De maneira similar, Moreira-Almeida et al. (2020), 
após investigar médiuns nos ambientes laboratoriais estritamente controlados sem grande sucesso, 
propõem investigá-los em seus ambientes de origem (sessões mediúnicas de centros espíritas), em 
que as variáveis envolvidas podem contribuir para a eficácia de suas habilidades, mas sem abrir mão 
de certo controle experimental. A propósito, ainda que se considere, conforme Grim, a taxa de acerto 
dos experimentos parapsicológicos insuficiente para conceder a justificação necessária para que seja 
possível falar em cognição paranormal por parte de um agente, ainda resta explicar os resultados 
experimentais, i.e., a taxa de acerto desse mesmo agente ser acima do que se poderia esperar ao 
acaso. Ou seja, ainda que não haja algo como cognição paranormal, parece existir algo como um 
evento paranormal. Os contraexemplos de BonJour, em seguida, jogam alguma luz sobre essa 
questão. 
15 Trata-se de uma análise externalista da justificação que possui duas formas gerais. Uma delas diz 
que a justificação de uma crença se baseia em razões para crer. Outra diz que a crença justificada 
resulta de processos de um tipo que tende a resultar em crenças verdadeiras. (MAUTNER, 2010). 
16 Cf. BonJour (1988, pp. 38ss) para os contraexemplos. 
17  A título de curiosidade e em acordo com o espírito geral deste artigo, segundo BonJour: “[a] 
[c]larividência [...] permanece um tópico de considerável controvérsia; embora seja difícil não ser 
cético a respeito de um poder cognitivo tão exótico, a alegada evidência em favor de sua existência é 
difícil de ser inteiramente descontada” (BONJOUR, 1988, p. 38). Apesar de nesse trecho parecer 
enxergar alguma credibilidade na evidência para a paranormalidade, BonJour, posteriormente, 
expressa o seu ceticismo a respeito de uma capacidade paranormal quando, na nota de rodapé 
número 9 à página 42, diz: “Mas é difícil de ver por que tal pressuposto [de que é razoável supor que 
exista uma capacidade paranormal caso não haja evidências em contrário] pode ser considerado 
razoável” (BONJOUR, 1988, p. 234). 
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oferecer uma defesa do internalismo. Vejamos como se desenrola um de seus 

exemplos, o caso de Samantha. 

 

Sama[n]tha acredita possuir o poder de clarividência, apesar de não possuir 

razões favoráveis ou contrárias a essa crença. Um dia ela passa a acreditar, por 

nenhuma razão aparente, que o presidente [dos EUA] está na cidade de Nova 

Iorque. Ela mantém essa crença, apelando para seu suposto poder clarividente, 

apesar de estar ao mesmo tempo ciente de uma quantidade enorme de evidência 

aparentemente cogente, consistindo de reportagens jornalísticas, comunicados 

à imprensa, gravações televisivas aparentemente ao vivo, e assim por diante, que 

indicam que o presidente está naquele momento em Washington, D.C. Mas o 

presidente está de fato em Nova Iorque, sendo que a evidência do contrário é 

parte de uma enorme armação oficial arranjada frente a uma ameaça de 

assassinato. Ademais, Samantha tem de fato um poder clarividente 

completamente confiável em condições que foram então satisfeitas, e a sua 

crença sobre o presidente resultou mesmo da operação desse poder. (BONJOUR, 

1988, p. 38) 

 

Samantha é admitidamente uma paranormal, pois possui a capacidade de 

clarividência, a qual lhe permitiu acertadamente crer no paradeiro do presidente, 

apesar das evidências em contrário. O problema com a sua crença de origem 

paranormal é que Samantha não possui motivos para crer em sua capacidade 

peculiar e, no caso específico do paradeiro do presidente, possui muitos motivos que 

a levariam a crer justamente na negação de sua crença paranormal, isto é, de que o 

presidente não está em Nova Iorque. Para BonJour, as razões de que Samantha 

dispõe são suficientes para torná-la irresponsável e sua crença epistemicamente 

injustificada em relação ao fato de que o paradeiro do presidente é Nova Iorque. Com 

a ajuda de BonJour, percebe-se o que Bodunrin tem em mente, ao usar o internalismo 

como um argumento contra a possibilidade de cognição paranormal, uma vez que 

Samantha não possui conhecimento a respeito do paradeiro do presidente. Mas o 

internalismo é realmente capaz de bloquear a possibilidade de cognição paranormal 

como o exemplo de BonJour parece sugerir? Ou seria possível uma alternativa 

externalista capaz de contornar as dificuldades apontadas por BonJour? Enquanto 
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Bodunrin utiliza do internalismo para negar a possibilidade de cognição paranormal, 

BonJour, apenas, usa a habilidade clarividente como um exemplo para tornar mais 

clara sua objeção ao externalismo. 

Mosley recorre, como contraponto, a Alvin Goldman (1993) em sua defesa do 

externalismo fiabilista. Para Goldman, crenças razoáveis são aquelas determinadas 

por processos psicológicos que foram previamente determinados como 

epistemicamente virtuosos, ao passo que crenças desarrazoadas são as obtidas por 

meio de processos identificados como vícios epistêmicos. Uma vez que Goldman 

identifica os processos baseados em telepatia, clarividência, psicocinesia e 

precognição como vícios 18 , qualquer crença adquirida desse modo é, por 

consequência, considerada injustificada. No entanto, Goldman qualifica seu 

posicionamento ao asseverar que, no último dos exemplos de BonJour, o indivíduo 

está não justificado, e não injustificado, porque se trata de um caso em que sua 

habilidade clarividente não é nem um vício epistêmico nem uma virtude, já que não 

tem razões em favor de ou contra sua habilidade.  

 

Norman, em certas condições que geralmente se obtém, é um clarividente 

completamente confiável com respeito a certos tipos de assuntos. Ele não possui 

evidência ou razões de qualquer tipo em favor ou contrárias à possibilidade geral 

de tal poder cognitivo ou em favor ou contrárias à tese de que ele o possui. Certo 

dia Norman passa a acreditar que o presidente está na cidade de Nova Iorque, 

apesar de não possuir evidência seja favorável ou contrária a essa crença. De 

fato, a crença é verdadeira e resulta de seu poder clarividente nas circunstâncias 

em que é completamente confiável. (BONJOUR, 1988, p. 41). 

 

Na ausência de evidências a favor ou contra, Goldman considerou Norman 

apenas não justificado. Como indica Mosley, se fossem reconhecidas as habilidades 

do indivíduo clarividente como virtudes, naturalmente se poderia, também, 

considerar a crença de origem clarividente como justificada. Sendo assim, a 

cognição paranormal poderia ter um endosso epistemológico. De qualquer modo, 

                                                     
18 A respeito das faculdades paranormais, Goldman afirma: “Há uma classe de faculdades putativas, 
incluindo telepatia mental [sic], percepção extrassensorial, telecinesia, e assim por diante, que são 
cientificamente mal afamadas [scientifically disreputable]” (GOLDMAN, 1993, p. 277). 
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não é meu objetivo defender uma posição epistemológica específica, mas, apenas, 

ressaltar, como Mosley, em face de alternativas ao internalismo em epistemologia, 

que não se é sensato assumir, como o faz Bodunrin, que a cognição paranormal está 

de todo modo obstruída como possibilidade. 

Finda a análise sobre a questão epistemológica que envolve a cognição 

paranormal – e antes de comentar o enquadramento desse debate dentro do 

conceito de pensamento fronteiriço –, destaco a importância da parapsicologia para 

os objetivos de Mosley. Para Mosley, é a parapsicologia que fornece evidência para 

essas habilidades paranormais. Se essas habilidades existem de fato, as crenças 

paranormais presentes nas sociedades africanas tradicionais e contemporâneas 

encontram um fundamento. O grande problema para essa tese, como reconhece 

Mosley em seu capítulo, se reflete na posição majoritária da comunidade filosófica, 

especialmente em filosofia da ciência, em relação à parapsicologia19 que se cristaliza 

na opinião de Ian Hacking (1993), para quem a parapsicologia foi refutada 

estatisticamente. A área, de fato, como vimos, é controversa. Não menos 

controversas, contudo, são as opiniões que procuram apontar as falhas no campo. 

Hacking, por exemplo, não faz menção a qualquer resultado experimental em favor 

do seu veredicto. Inclusive, lembra Mosley, parece desconsiderar opiniões de 

especialistas na área. Jessica Utts, estatística que trabalha com experimentos 

parapsicológicos há décadas, e ex-presidente da associação estadunidense desses 

profissionais, afirma, aduzindo ampla gama de estudos experimentais e dois anos 

antes do artigo de Hacking, que  

 

[o] foco recente em meta-análises em parapsicologia revelou que há efeitos 

pequenos mas consistentemente diferentes de zero através de estudos, 

experimentadores e laboratórios. Os tamanhos dos efeitos em estudos de 

escolha fechada [forced-choice] parecem comparáveis àqueles reportados em 

alguns estudos médicos que foram anunciados como descobertas importantes 

[breakthroughs]. [...]  Estudos   de  resposta  aberta  [free-response]  demonstram  

                                                     
19 Para um histórico sobre o posicionamento, dentre outros, de filósofos da ciência durante o século 
XX a respeito da parapsicologia, cf. Sommer (2014). Como é possível ver no artigo de Sommer, apesar 
de a comunidade filosófica não argumentar, apenas, contra os resultados estatísticos da área, como 
o faz Hacking, a opinião negativa a respeito do campo é generalizada e, em sua ampla maioria, sem 
um fundamento razoável. 
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tamanhos de efeito de magnitudes muito maiores. (UTTS, 1991, p. 377)20 

 

Mais recentemente, a situação permanece em grande medida idêntica. Um 

recente artigo de revisão das evidências para a paranormalidade, por exemplo, 

publicado em um dos mais importantes periódicos internacionais de psicologia, 

escrito por Etzel Cardeña, professor de psicologia da universidade de Lund, na 

Suécia, concluiu em favor da existência de habilidades paranormais (CARDEÑA, 

2018). A reação, contudo, foi um artigo resposta no mesmo periódico 21  que se 

contentou em afirmar que os resultados eram impossíveis22, sem sequer discutir as 

evidências apresentadas pelo autor. Apesar do teor dessas reações como as de 

Hacking e dos críticos do artigo de Cardeña, “[...] [a] maioria dos críticos e céticos 

[skeptics23] insistem que os dados não são convincentes por razões científicas” 

(ZINGRONE; ALVARADO; HÖVELMANN, 2015, pos. 785). Vê-se, portanto, que a 

investigação científica da paranormalidade é, até os dias de hoje, combatida com 

grande vigor. 

Por fim, é pertinente destacar que, frente a esse tipo de reação, que não é 

nova24, Mosley, assumindo uma postura de convocação à luta política, emula seus 

colegas a se posicionar a respeito do tema: “esperemos que aqueles interessados 

em filosofia [a]fricana estejam mais dispostos a assumir riscos do que a maioria de 

                                                     
20 Aproveitando o ensejo da menção da opinião de Utts como especialista, o renomado matemático 
de Oxford, George Spencer Brown, convencido da impossibilidade da paranormalidade e 
simultaneamente convencido do rigor experimental da área, após análise de resultados, anteriores à 
década de 60(!), achou mais razoável, na verdade, sugerir a limitação do emprego, nas ciências, da 
estatística frequentista como ferramenta de análise; cf. Brown (1957, p. 110). No mesmo artigo de 
Utts, há ainda um histórico sobre o posicionamento de estatísticos e matemáticos a respeito da 
parapsicologia. 
21 Cf. Reber & Alcock (2020). 
22 Os autores se baseiam na tese de que os achados parapsicológicos são incompatíveis com a física 
e, por isso, podem ser a priori descartados. Cf. nota de rodapé 11 e o texto associado. 
23 O termo em inglês “skeptic” (ao invés de “sceptic”, utilizado para se referir ao ceticismo filosófico) 
é aqui empregado, como em Sommer (2014), para se referir a organizações, principalmente nos EUA 
e no Reino Unido, com um viés ideológico cientificista ingênuo; cf. Sommer (2014, nota de rodapé 6 à 
página 39). 
24 O filósofo William James, um dos pais da psicologia institucionalizada estadunidense e que também 
se envolveu bastante com a pesquisa paranormal, afirmou sobre seus pares contemporâneos que 
desqualificavam a investigação paranormal ao mesmo tempo em que se recusavam a investigá-la 
eles mesmos: “eu pensava que a história dos astrônomos peripatéticos que se recusavam a olhar as 
luas de júpiter pelo telescópio de Galileu (preferindo empáfia associada a autoritarismo) era uma 
fábula, mas a compleição do tempo lhe fornece prova” (JAMES, 1992-2004, p. 483 apud SOMMER, 
2014, p. 42). 
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seus pares filosóficos” (MOSLEY, 2014, p. 152) e “[um] programa de pesquisa 

orientado em direção ao estudo de fenômenos paranormais em arranjos tradicionais 

pode bem parecer suspeito àqueles que desejam emular o status quo da 

modernidade. A despeito disso, devemos resistir à tendência de suprimir tal 

pesquisa” (MOSLEY, 2004, p. 153). 

Após exposto o papel da parapsicologia e de suas dificuldades de 

incorporação à comunidade científica como um todo, passo agora a uma 

recapitulação do que foi visto e teço algumas considerações sobre o seu caráter 

decolonial e sobre como esse debate contribui para as reflexões mais tradicionais 

sobre a ciência. Parece claro que as crenças amplamente difundidas nas sociedades 

africanas tradicionais e contemporâneas em magia e bruxaria possuem 

componentes que as tornam semelhantes às categorias analíticas empregadas para 

expressar habilidades paranormais no contexto das ciências empíricas, isto é, da 

parapsicologia. Inclusive, os pesquisadores que investigaram essas sociedades com 

base em perspectivas diversas, e que foram mencionados por Mosley, mas não 

contemplados em nossa exposição, chegaram a essa conclusão. Em adição a isso, 

Mosley apenas sugeriu que os achados da parapsicologia poderiam fornecer um 

embasamento para essas crenças. Em sua sugestão, Mosley foi criticado por outro 

filósofo, Bodunrin, que assumiu uma reação assaz comum na comunidade filosófica 

em oposição à possibilidade de cognição paranormal, ainda que, na visão mesmo de 

Mosley, Bodunrin já tenha sido ousado por explorar e recomendar o exame imparcial 

das evidências para a paranormalidade, concluindo ele mesmo que a evidência é 

significativa. Em seguida, Mosley demonstrou que essa reação simplesmente 

desconsiderava outras teorias sobre justificação de crenças. Mosley, ainda, foi além 

e demonstrou que, com uma pequena adaptação no externalismo fiabilista de 

Goldman, seria possível justificar crenças paranormais desde que o mecanismo que 

as deriva fosse aceito como um tipo de virtude epistêmica, expediente que pode ser 

embasado se se recorrerem aos resultados da parapsicologia e, conforme for, com a 

aproximação e colaboração entre a comunidade científica e as comunidades 

tradicionais africanas, o que pode trazer resultados ainda mais promissores. 

O primeiro aspecto decolonial – talvez mais superficial, mas não menos 

importante –  que cabe destacar é o que Mosley faz ao localizar e restringir o alcance 
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das virtudes epistêmicas. Se as virtudes que Goldman destaca são particularmente 

ocidentais, Mosley pode contribuir com o aporte de virtudes particularmente 

africanas ou não ocidentais para esse debate epistemológico. E Mosley, de fato, 

somente consegue fazer isso pela sua localização de fronteira: ao mesmo tempo que 

conhece as tradições africanas, também é treinado com as próprias ferramentas 

epistemológicas da tradição ocidental. O resultado disso não é nem uma reafirmação 

de um pensamento hegemônico, que é nesse processo modificado para incorporar 

outras possibilidades epistemológicas, como o reconhecimento de habilidades até 

então desconsideradas (a paranormalidade, ou magia e bruxaria) ou a mudança na 

avaliação sobre um desenvolvimento interno à ciência ocidental (a parapsicologia); 

tampouco a afirmação da construção hegemônica do outro, o que pode significar 

que aquilo que as tradições africanas ensinam não é mera superstição que se 

assume como um valor apenas cultural e identitário, mas é reconhecido como efetivo 

e legitimado pelo que o ocidente mais valoriza: sua ciência. 

Há um segundo aspecto, eu diria, mais profundo, sobre o ponto de vista 

decolonial que converge com os trabalhos mais recentes em história da ciência. 

Como explicar o fato de que filósofos africanos, como Mosley e Bodunrin, são 

capazes de notar o que passou despercebido ou que foi ativamente combatido pela 

grande maioria dos filósofos da tradição analítica ocidental? Creio que isso decorra 

do fato de que sua admissão da possibilidade de interações paranormais ressalta, 

para além do papel da justificação do sistema de crenças paranormais africano por 

recurso à parapsicologia, o papel que a geopolítica do conhecimento exerce na 

questão. A secularização ocidental, com base no iluminismo europeu, da qual 

resultou a resistência, apenas no ocidente, aos fenômenos estudados pela 

parapsicologia, é um desenvolvimento interno ao pensamento europeu e, por 

extensão, anglófono, a qual não afetou, significativamente, a matriz de pensamento 

africana. E, quando se examina esse desenvolvimento interno com atenção, percebe-

se que ele pouco tem a ver com o progresso científico, isto é, com como a ciência 

expurgou do mundo espíritos, demônios, magia e bruxaria, mas com mudanças 

filosóficas, científicas, sociais, religiosas e políticas de toda uma coletividade 25 . 

                                                     
25 No contexto do Iluminismo, é interessante o que diz Sommer a respeito: “durante o Iluminismo não 
foi tanto [a] filosofia natural ou [a] medicina mas o anti-catolicismo do cristianismo racional que 
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Apesar disso, a percepção cotidiana 26  no ocidente é a de que a ciência foi 

responsável por esse resultado, ou seja, de que essas crenças não passariam de 

meras superstições ou fruto de pensamento mágico de sociedades ainda primitivas 

que, diferentemente das sociedades europeias, não dispunham da ciência para 

corrigir suas crendices. Essa percepção faz com que a parapsicologia, um ramo da 

ciência ocidental, receba grandes críticas e seja considerada um pária pela 

comunidade científica. A mesma percepção também explica a atitude uniforme dos 

filósofos profissionais em relação à possibilidade da paranormalidade. Por outro 

lado, a ausência dessa percepção, como nas comunidades africanas tradicionais e 

suas sociedades contemporâneas, situadas fora do desenvolvimento local da 

história europeia, fornece um contraponto a essa postura ocidental, que permite 

reequilibrar a disputa em favor, ao mesmo tempo, da parapsicologia e das matrizes 

de pensamento não ocidentais. 

Quero, por fim, ressaltar um possível fruto para a reflexão mais tradicional 

sobre a ciência devido ao pensamento fronteiriço ora examinado. Se, historicamente, 

a parapsicologia tem sido considerada uma pseudociência nos debates sobre o 

problema da demarcação em filosofia da ciência, talvez tenhamos razão para, a partir 

do pensamento fronteiriço africano, incluir reflexões decoloniais a seu respeito que 

a pretendem reabilitar. Uma das possíveis consequências dessa inclusão é rediscutir 

aquilo que, historicamente, percebemos no ocidente como o desencantamento do 

mundo segundo a interpretação tradicional do pensamento do sociólogo Max Weber, 

isto é, a tese segundo a qual o conhecimento racional e científico deslocou a teologia, 

a religião e a metafísica para o terreno da superstição (KIM, 2020). 27  A 

paranormalidade e seus defensores podem ser, nesse sentido, considerados agentes 

                                                     
condenou a magia natural e abordagens empíricas a ‘coisas que dão medo [things that go bump in 
the night]’ como intrinsecamente vulgares e risíveis. Enquanto escritores protestantes e iluministas 
não-religiosos ridicularizaram relatos de aparições e bruxaria para fora do discurso intelectual (desse 
modo lançando as fundações de teorias antropológicas modernas sobre magia e xamanismo), 
interesse empírico em relatos de fenômenos ocultos persistiu como evidenciado por [personalidades] 
eminentes da medicina e da ciência proponentes do swedenborgianismo, magnetismo animal, 
naturphilosophie romântica e tradições relacionadas” (SOMMER, 2014, p. 39). Para um relato histórico 
mais pormenorizado sobre a reação à magia e bruxaria no período iluminista europeu, cf. Porter 
(1999), e, para o período moderno como um todo, cf. (JOSEPHSON-STORM, 2017). 
26 Essa atitude geral, no entanto, não impediu que a temática paranormal adentrasse desde sempre, e 
mesmo com a deslegitimização “científica”, o terreno da cultura, como na literatura (PORTER, 1999, 
pp. 245 ss.), artes plásticas (CARDEÑA, 2020) e, mais recentemente, no cinema (MEEHAN, 2009). 
27 Cf. nota de rodapé 25 e texto associado. 
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de um re-encantamento do mundo, ou seja, telepatia, clarividência e outros 

fenômenos paranormais trazem algum valor evidencial para sistemas de crença 

místico-religiosos. Ao final,  a  nossa  imagem  científica  da  realidade  é  tornada  ao  

mesmo tempo mais precisa e mais decolonizada.28 

 

Considerações finais 

 

Na primeira seção, apresentei algumas características centrais do 

pensamento fronteiriço de Walter Mignolo. De acordo com essas, o pensamento 

fronteiriço dispõe de recursos epistêmicos particulares em função de se situar na 

fronteira entre o dominante e o subalterno, o que lhe garante uma dupla capacidade 

de crítica, tanto em relação aos mitos e limitações presentes no pensamento 

dominante, quanto às caracterizações coloniais enviesadas de outros modos de 

conhecimento. Na segunda seção, introduzi o debate acerca da paranormalidade no 

pensamento africano e como ele recorre tanto a elementos das culturas tradicionais 

africanas quanto aos recursos filosóficos da tradição dominante para se articular. 

Sugeri, em seguida, como é possível considerar o debate acerca da paranormalidade 

                                                     
28 O filósofo estadunidense Stephen Braude, sem fazer menção ao pensamento decolonial, é, creio, 
mais feliz em expressar – apesar do seu comprometimento implícito com uma historiografia 
triunfalista e ultrapassada da ciência – o que tenho em mente quando diz, no último parágrafo de seu 
artigo sobre a paranormalidade e a nossa compreensão da realidade: “Portanto, desagradável quanto 
possa ser, nós, talvez, tenhamos que nos reconciliar com uma concepção sobre o nosso lugar na 
natureza que muitos leitores, sem dúvida, terão a impressão de termos superado. [A] análise ativa 
postula um grau de aquisição de informação e de influência que tendemos a associar com as visões 
de mundo ingênuas e pouco sofisticadas de culturas primitivas ou menos desenvolvidas. De fato, [a] 
análise ativa parece requerer que repudiemos muito do que pensamos saber sobre o mundo, e 
retornemos para uma crença em processos muito parecidos com mau olhado, enfeitiçamento, magia 
e adivinhação. Por várias centenas de anos os sucessos da ciência física moderna ajudaram a 
promover a visão de que as operações da natureza são amplamente impessoais, e que somos mais 
frequentemente espectadores, ao invés de agentes, nas calamidades, infortúnios e outras ocorrências 
variadas que acontecem ao nosso redor a todo o tempo. Dessa maneira, a ciência talvez tenha 
permitido que colocássemos certa distância conceitual entre nós mesmos e nossos aparentemente 
primitivos antepassados. Ela, talvez, nos ajudou a escapar do medo da responsabilidade por vários 
eventos fora de nossa influência física imediata normal, eventos que podemos ter desejado (talvez 
apenas secreta ou inconscientemente) que ocorressem, mas sobre os quais nos sentiríamos culpados 
se pensássemos que nossos desejos foram genuinamente eficazes. A ironia, então, é que pessoas 
que condescendentemente consideramos como ‘selvagens’ podem, em certos aspectos cruciais, ter 
uma visão de mundo mais acurada que nós temos, e que o que consideramos um progresso 
conceitual pode, de fato, ser largamente o resultado de confusão e covardia” (BRAUDE, 1987, p. 293). 
Em uma linha parecida de pensamento, cf. Griffin (1988; 1997). 
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no pensamento africano um caso de pensamento fronteiriço e quais os possíveis 

frutos desse debate para a nossa compreensão sobre as ciências e sobre a realidade. 
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RESUMO 
 
O presente artigo é o recorte de uma pesquisa em desenvolvimento, busca analisar 
o nexo da arte contemporânea japonesa em relação aos novos modos de viver 
criados em meio às ruínas da modernidade, características da época que chamamos 
de Antropoceno. Evidencia-se a relevância dos estudos japoneses, da arte e da 
estética para as ciências sociais, em particular para a antropologia, buscando uma 
compreensão mais ampla dos problemas impostos por uma vida estabelecida em 
torno do risco. Para tal, será desenvolvida uma análise acerca do panorama da arte 
contemporânea japonesa produzida após o triplo desastre iniciado pelo Grande 
Terremoto do Leste Japonês, ocorrido em março de 2011 nas imediações da 
prefeitura de Fukushima, Japão. Entendendo a arte através de sua agência, intenção, 
causalidade, resultado e transformação, seguindo o pensamento de Alfred Gell 
(2018), apontarei a complexidade da rede agentiva do nexo de arte japonesa pós-
2011, a heterogeneidade e as particularidades das obras criadas em resposta ao 
desastre, demonstrando que arte produzida em relação à catástrofe nos ajuda a 
pensar em novos modos de produção de conhecimento atrelados aos 
agenciamentos dos novos mundos que se formam em meio à crise, como 
ferramentas de reflexão de outras ideias para adiar o fim do novo mundo que será 
criado daqui para frente. 
Palavras-Chave: Japão; Antropologia da Arte; Antropoceno. 
 
ABSTRACT 
 
This article is part of a research in progress, it seeks to analyze the nexus of 
contemporary Japanese art in relation to the new ways of living created amidst the 
ruins of modernity, characteristics of the period we call the Anthropocene. The 

                                                     
1  Técnico Administrativo em Educação (TAE-Museólogo) do Museu Rondon de Etnologia e 
Arqueologia da Universidade Federal de Mato Grosso (MUSEAR/ICHS/UFMT). Doutorando em 
Antropologia Cultural no Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (PPGSA/IFCS/UFRJ), orientado pela profª Drª Els Lagrou. Mestre em 
Antropologia Social pelo Programa de Pós-graduação em Antropologia Social da Universidade 
Federal de Mato Grosso (PPGSA/UFMT), bacharel em Museologia pela Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO). E-mail: ryanddre.souza@ufmt.br. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/6396999860391228. Orcid: 0000-0003-3011-9056. 
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relevance of Japanese studies, art and aesthetics to the social sciences is 
highlighted, in particular to anthropology, seeking a broader understanding of the 
problems imposed by a life established around risk. To this end, an analysis of the 
panorama of contemporary Japanese art produced after the triple disaster started by 
the Great East Japan Earthquake, which occurred in March 2011 in the vicinity of 
Fukushima Prefecture, Japan, will be developed. Understanding art through its 
agency, intention, causality, result and transformation, as Alfred Gell (2018) points 
out, I will highlight the complexity of the agentive network of the post-2011 Japanese 
art nexus, the heterogeneity and particularities of the works created in response to 
the disaster, demonstrating that art produced in relation to the catastrophe helps us 
to think about new ways of producing knowledge linked to the assemblages of the 
new worlds that are formed in the midst of the crisis, as tools for reflecting on other 
ideas to postpone the end of the new world that will be created going forward. 
Keywords: Japan; Anthropology of Art; Anthropocene. 

 
 

A letal e gigantesca catástrofe parecia mudar certos aspectos de sua vida – 

silenciosamente, mas da estaca zero. Junpei sentiu uma sensação de isolamento 

inteiramente nova. “Não tenho raízes”, pensou ele, “não estou conectado a nada” 

(MURAKAMI, 2003, p. 124. Tradução minha) 

Destruição é difícil; na verdade, é tão difícil quanto a criação. Pois não se trata de 

destruir coisas materiais; o que está em jogo é a destruição de relações invisíveis, 

impalpáveis, embora ocultas nas coisas materiais. (GRAMSCI, 2007, p. 25. 

Tradução minha) 

 

 Há alguns anos me dedico a refletir sobre transformações no campo da 

estética japonesa, pensadas e produzidas por indivíduos e coletivos, como 

possibilidades de adiar o fim do mundo, para usar os termos de Ailton Krenak (2019). 

A potência inerente ao fazer artístico de falar sobre os fins e os começos dos mundos 

que se sucedem é uma característica que marca de maneira singular a memória das 

sociedades; a ideia de catástrofe como um evento desastroso, inesperado, de 

grandes proporções novamente assombra nossos modos de ser e estar no mundo 

através de uma nova forma de ruptura das relações humanas, ao menos as 

presenciais. Desde o início de 2020 até o momento em que este texto é escrito, em 

meados de 2021, estamos experimentando, nós mesmos, uma catástrofe: a 

pandemia de COVID-19 onde as certezas construídas sobre nossas vidas já não nos 

servem mais, completamente. 
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Não podemos descartar, porém, o potencial criativo das catástrofes, de 

bricolagem, que além do desespero “pode também estimular nossa imaginação e 

provocar nosso desejo de nos mover da destruição ao renascimento quando nós 

eventualmente nos recuperarmos” (KONDO, 2018, p. 28, tradução minha). A produção 

de distanciamentos e vazios, conexões e desenvolvimento comunitário, 

representação e presentificação, narrativas individuais e coletivas sobre a potência 

devastadora e também criativa da natureza, temas que serão abordados no presente 

artigo, não são só relevantes para o contexto social japonês pós-desastre de 2011, 

mas também podem ser importantes para pensar o mundo que se constrói agora, 

assolado por uma pandemia e que enfrenta, diariamente, as consequências das 

transformações desastrosas que o agenciamento humano produziu na natureza, 

reflexos dessa época que chamamos de Antropoceno. 

After the Quake, obra de Murakami Haruki2 que escolhi para a epígrafe, é uma 

coletânea de pequenos contos que ilustram o cotidiano de diferentes personagens 

que, indiretamente, lidam com alguns desses temas como consequência dos 

impactos do Grande Terremoto de Hanshin-Awaji, também conhecido como o 

Terremoto de Kobe, que devastou a Prefeitura de Hyōgo, Japão, em janeiro de 1995. 

Mais do que um pano de fundo, o terremoto tem um papel importante no 

desenvolvimento das narrativas e assombra a vida dos personagens como uma 

lembrança que insiste em não desvanecer. Podemos perceber que a devastação do 

terremoto não apenas causou impactos profundos no passado dos personagens 

como, também, molda a forma através da qual eles interagem e vivem suas vidas no 

presente, afetando também o futuro. O que todas as histórias possuem em comum, 

além da experiência do terremoto, é que nenhuma delas se passa diretamente em 

Kobe; a devastação é sentida nas conversas entre Miyake e Junko em torno das 

fogueiras na praia; na complicada relação amorosa de Junpei, Sayoko e Takatsuki; 

na viagem de autodescobrimento de Satsuki à Tailândia; na solitária dança de 

Yoshiya no campo vazio de baseball; ou ainda, no insólito encontro de Katagiri com 

um sapo de proporções humanas, momentos antes de impedir que um novo 

                                                     
2 Foi utilizado o sistema Hepburn para a romanização de nomes e palavras em japonês. Os nomes 
próprios obedecerão a ordem da grafia japonesa, i.e., sobrenome seguido de nome. 
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terremoto, causado por um verme gigante no subsolo de Tóquio, devastasse a cidade 

inteira. 

Mas por que, especificamente, pensar com os japoneses? Esta obra de 

Murakami é apenas um dos muitos exemplos que tornam evidente a distintiva e 

marcante capacidade japonesa de lidar e absorver o trauma dos desastres através 

das mais diversas manifestações artísticas. O autor explora de maneira singular 

como as consequências de um grande desastre extrapolam noções como espaço e 

tempo e trazem à tona questões sobre os inúmeros agenciamentos que produzem, 

não apenas na vida dos que foram diretamente atingidos por elas, mas na vida de 

todos os demais principalmente se considerarmos a escala global de eventos como 

o acidente nuclear de Fukushima ocorrido em 2011. A obra nos mostra que 

desastres, tais como o Terremoto de Kobe, que excedem qualquer expectativa e 

desafiam a imaginação humana, não apenas transformam em registros históricos as 

produções artísticas japonesas que se dedicam em tentar entendê-las, mas causam 

significativas transformações estéticas ligadas às consequentes transformações 

sociais causadas pelas catástrofes. 

Apesar de pensarmos quase imediatamente na experiência do Japão com a 

devastação nuclear em 1945, a capacidade japonesa de “metabolizar” eventos 

traumáticos através da cultura e criatividade (FERILLI, 2016) permeia grande parte 

da sua produção artística desde antes dos eventos que levaram ao fim a Segunda 

Guerra Mundial; os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki não são o 

primeiro momento significativo na arte japonesa no que se refere ao trauma 

experimentado pela destruição, ainda que seja um marco importante. A ideia de 

metabolizar eventos traumáticos pode ser pensada com ajuda da análise de Carlo 

Severi sobre a representação de experiências traumáticas como fenômenos que 

afetam a percepção e a memória social entre os Kuna (SEVERI, 2000). Segundo o 

antropólogo, que reflete com o auxílio da abordagem da teoria geral da memória 

social de Aby Warburg, uma vez inseridas no contexto social através de uma tradição 

ritual, “as histórias do passado desfazem-se e se condensam em imagens 

complexas” (ibid., p. 148), produzindo elaborados traços na memória, “engramas da 

memória social”, conceito de Warburg para evidenciar a capacidade de “simbolizar 

uma situação de crise” tornando-se parte significante da memória social. O povo 
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japonês, em particular, tem metabolizado e produzido, a partir desse processo, 

imagens complexas das experiências traumáticas de grandes desastres naturais, 

além da própria violência da formação do Estado moderno japonês cujo 

estabelecimento deu-se através de uma história de incontáveis conflitos internos e 

guerras travadas no sudoeste asiático. 

Mais recentemente, o triplo desastre de 2011, em seu alcance e gravidade, não 

apenas trouxe à tona a complicada relação do Japão com a devastação criada pela 

energia nuclear, mas fez tensionar sua capacidade de lidar com as catástrofes 

fazendo emergir novas formas de ser e estar em um mundo em crise. O desastre, 

ocorrido em 11 de março de 2011, foi iniciado pelo Grande Terremoto de Tohōku (ou 

o Grande Terremoto do Leste Japonês) que, seguido por um devastador tsunami com 

ondas de aproximadamente 40 metros, causou a falha nos sistemas de refrigeração 

da Usina Nuclear de Fukushima Daiichi, levando consequentemente ao derretimento 

de três dos seus seis reatores nucleares, liberando uma quantidade significativa de 

material radioativo e transformando grande parte da província de Fukushima em 

“zonas de exclusão” ou “zonas de difícil retorno”, além da destruição de cidades 

inteiras da costa leste de Honshu, principal ilha do arquipélago japonês. Segundo 

dados oficiais do governo, o desastre causou um prejuízo financeiro estimado em 

199 bilhões de dólares, deixou cerca de 160 mil pessoas sem casa, matou cerca de 

15 mil e, até 2015, haviam sido registrados mais de 100 casos de câncer entre 

crianças e jovens pessoas, números que ainda estão aumentando (ROBINSON 2016; 

YONEYAMA 2017). 

As transformações produzidas pelo desastre marcam um novo momento da 

história do Japão, especialmente no campo social, mas que também deram início a 

significativas transformações estéticas e na produção de diversos artistas, coletivos 

artísticos e curadores desde então. As proposições e questionamentos que surgem 

na arte japonesa após (e sobre) os eventos de 2011 são reflexões sobre a natureza 

do desastre e o complexo campo de debate político, ecológico e moral que se 

estabeleceu frente à crise mas, principalmente, sobre como a catástrofe muda a 

nossa perspectiva de como a arte, longe de ser apenas um reflexo das dinâmicas 

sociais, é também um fundamental agente de mudança social – “um sistema de ação 
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cujo propósito é mudar o mundo” (GELL, 2018, p. 31) – em um novo mundo que se 

estabelece nas ruínas do capitalismo, nos limites de uma crise global. 

É seguro afirmar, desta forma, que após o triplo desastre de 2011, o Japão 

observa uma nova virada na arte produzida no país. O desastre, ao desestabilizar 

conceitos sedimentados no imaginário social, questionando os modos de vida, a 

relação com o meio ambiente e os modos de produção de energia, por exemplo, 

transforma a percepção do homem sobre o mundo e tais transformações imprimem 

na produção artística uma nova forma de nos relacionar com ele. Barbara Geilhorn e 

Kristina Iwata-Weickgenannt apontam que o desastre nuclear de Fukushima “não só 

significou uma crise para a nação e para o meio ambiente, mas também deu origem 

a uma crise artística nas arenas da linguagem e da representação artística” (2017, p. 

9, tradução minha). As mudanças no complexo estético da arte japonesa, mais 

particularmente às linguagens adotadas pelos artistas japoneses frente à 

incomensurabilidade de um desastre para torná-lo compreensível, colocaram em 

voga questões envolvendo lugar de fala e ativismo político na produção desta arte 

engajada em refletir sobre a catástrofe. Evidenciam, também, uma dicotomia de 

alteridade marcada pela autoridade de quem foi ou não afetado por ela, apontando 

que a cicatriz causada pelos impactos do desastre é profunda e imprime nos corpos 

o trauma da violência da natureza e o estigma da radioatividade. 

Iniciativas de compreender o Japão através da arte e da estética não são 

novas nem na antropologia nem nas ciências humanas e sociais como um todo: 

importantes nomes como Claude Lévi-Strauss (2012) na antropologia ou Félix 

Guattari (2015) na filosofia deixaram registrados em diversos escritos e palestras 

seus interesses – e questionamentos – acerca da arte japonesa. Podemos 

compreender, através do pensamento de ambos os autores, a importância da 

estética para a compreensão de questões que extravasam o campo da arte: para o 

antropólogo, nossa compreensão sobre o mundo em que habitamos é primeiramente 

estética e que a estética é um meio de comunicação não-verbal através do qual 

podemos entender o outro em um contexto relacional; para o filósofo, a estética não 

relaciona-se apenas ao universo das artes, mas está presente em todas as práxis 

criadoras, não separada da ética e da política. 
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A seguir, proponho uma breve reflexão do complexo de transformações 

estéticas que produzem formas de evidenciar as desconexões da vida social 

causadas pela catástrofe. A análise circunscreve obras de artistas e coletivos, 

exposições e propostas curatoriais que dialogam com o desastre de 2011 e suas 

consequências, reunindo algumas considerações que surgiram em campo acerca 

deste particular momento da arte japonesa contemporânea. Serão considerados 

debates que permeiam e que marcam, de forma consistente, uma identidade no que 

diz respeito às questões que nortearam a produção artística pós-2011, como a crise 

da representação, o questionamento da autoridade, a reafirmação da importância do 

ativismo político e social dessa arte contradiscursiva para promover o 

desenvolvimento comunitário após o desastre. ō 

 

Narrativas pessoais, memória social e o novo paradigma nuclear 

 

A Trienal de Aichi, um dos maiores e mais importantes festivais internacionais 

de arte do Japão, dedicou-se, em 2013, a pensar o triplo desastre ocorrido dois anos 

antes através das experiências pessoais dos participantes. Intitulada “Awakening – 

Where Are We Standing? – Earth, Memory and Ressurrection”, a trienal teve como 

diretor artístico o arquiteto e professor da Universidade de Tōhoku, Igarashi Tarō, que 

também compartilhou a experiência de ter sua vida afetada pela catástrofe. Em seu 

artigo “When the Earth Shakes”, Igarashi narra sua visita às áreas costeiras como 

forma de ajudar a avaliar a gravidade dos danos causados pelo terremoto e tsunami 

de 2011, uma experiência que, segundo o autor, foi como testemunhar os confins da 

Terra. “Muitos japoneses vivem suas vidas sabendo que um grande terremoto pode 

ocorrer algum dia” – aponta Igarashi – “mas no final, a escala do Grande Terremoto 

do Leste Japonês excedeu em muito as expectativas de qualquer pessoa.” 

(IGARASHI, 2013, p. 218, tradução minha). 

Devemos considerar, porém, conforme aponta Gerrit Jasper Schenk (2018), 

que nem todo terremoto ou tsunami é considerado um desastre. Eventos naturais de 

grandes proporções fazem parte da história geológica da Terra; apenas quando tais 

fenômenos impactam negativamente os sistemas culturais é que alteramos nossa 

forma de percebê-los. Schenk aponta também a pesquisa de Bankoff (2006) na qual 
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o historiador caracteriza culturas permeadas pela adaptação a desastres como 

“culturas de desastre” (cultures of disaster) e, ao analisar as políticas culturais da 

sismicidade japonesa, caracteriza o Japão como uma “nação de terremoto” 

(earthquake nation) (SCHENK, 2018, p. 146). A importância de tal economia do 

desastre refletida nas políticas culturais japonesas torna-se nítida ao realizarmos 

uma breve análise da relação arte-catástrofe no país. Os desastres naturais têm sido 

fontes de constante inspiração e transformação na arte japonesa; basta apontar para 

o simples fato de que se concentram no Japão 22% do total de terremotos no planeta 

de magnitude 6.0 ou superior (ROBINSON, 2016). O Grande Terremoto de Ansei 

(1855), por exemplo, de magnitude estimada entre 6.9 e 7.1 na Escala Richter, que 

ocasionou a morte de aproximadamente dez mil pessoas na região de Edo, atual 

Tóquio, foi também responsável pela subsequente popularização das namazu-e 

(GREINER, 2017), xilogravuras com a imagem de namazu3 , o bagre-gigante que, 

segundo a cosmologia Shintō, vive na lama abaixo da superfície e que é responsável 

pelos terremotos. A figura do peixe-bagre é usada ainda hoje nas sinalizações de 

emergência de terremotos da Agência Meteorológica do Japão. 

Igarashi Tarō aponta, também, que a catástrofe pode ser percebida como uma 

oportunidade de reflexão, através da arte, sobre os problemas gerados pelo desastre. 

Podemos compreender, assim, que através da crise, a potência devastadora de 

eventos catastróficos de várias naturezas e suas consequentes possibilidades de 

reconstruir – ou reinterpretar – o mundo, representam há muito tempo profundas 

mudanças no Japão “referentes sobretudo às estruturas das grandes cidades, aos 

novos papéis da mulher moderna, ao surgimento da cultura de massa e dos novos 

procedimentos de criação artística” (GREINER, 2017, p. 92). Mas catástrofes 

exercem, também, uma importante função de marcadores da memória – geológica e 

social – e produzem imagens do futuro próximo da humanidade a partir de uma 

sequência de eventos catastróficos e as relações que se colocam comparativamente 

entre eles, baseada nas ações do tempo que definimos como Antropoceno, um 

período marcado pela desestabilização das estruturas conhecidas pela influência  de 

                                                     
3 O namazu é geralmente contido por Kashima-no-kami, também conhecido por Takemikazuchi, deus 
do trovão e da espada, que mantém uma grande rocha sobre a cabeça do peixe-mítico; na sua 
eventual ausência, o namazu se debate e causa os tremores de terra. 
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ações humanas. 

No Antropoceno, as incertezas são reflexos diretos dos agenciamentos 

transcendentes de Gaia, cujas intrusões marcam o fim do tempo das garantias 

(STENGERS, 2015). Quando falamos em crise, desastre e catástrofe pensamos em 

eventos – de causas naturais ou humanas – que nos apontam para uma mudança 

abrupta, interrupção de um fluxo, separação ou ponto de virada: “A catástrofe sempre 

se abate sobre nós repentinamente. Este tem sido o caso e é improvável que mude 

no futuro, infelizmente” (KONDO, 2018, p. 28, tradução minha). As narrativas 

individuais e coletivas, bem como a produção artística relacionada a eventos 

catastróficos de grandes proporções, oferecem-nos para análise uma dimensão 

mais próxima da experiência humana em relação aos desastres. “Where are we 

standing?”, pergunta que compõe o título da Trienal de Aichi de 2013, aponta as 

incertezas acerca do que os japoneses tinham como garantido. Reflete não apenas 

a natureza do desastre, a devastação do terremoto e tsunami, mas também a 

natureza instável do tempo presente.   

 

O tsunami havia claramente atingido o antigo contorno da costa ou a área que 

foi inundada pelo Grande Tsunami Meiji-Sanriku de 1896. Era como se a água 

lembrasse o lugar. Uma parte da província de Chiba onde ocorreu a liquefação 

do solo é um pântano recuperado. Depois de ouvir isso, muitas pessoas 

aparentemente começaram a procurar mapas antigos para traçar a história do 

lugar onde moravam. Quando o solo que presumimos ser firme torna-se instável, 

começamos a nos perguntar onde estamos pisando (IGARASHI, 2013, p. 218, 

tradução minha). 

 

Interessante apontar aproximações entre os títulos da Trienal de Aichi de 2013 

e da exposição “Where We Now Stand – in Order to Map the Future” (2019), realizada 

pelo Museu de Arte Contemporânea do Século 21 de Kanazawa (金沢 21世紀美術館) 

para marcar os quinze anos da instituição. Dividida em dois segmentos distintos4, a 

exposição refletiu sobre a interseção entre a produção artística e as transformações 

                                                     
4 Where We Now Stand – in order to map the future [part 1], de 14/09 a 19/12/2019; Where We Now 
Stand – in order to map the future [part 2], de 12/10/2019 a 12/04/2020. 
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sociais ocorridas nos últimos anos no Japão e no mundo, apontando 

questionamentos sobre o papel da arte nos debates contemporâneos para, então, 

mapear, a partir de experiências e perspectivas de diferentes temas e artistas, um 

conjunto de possibilidades para a construção de um ou mais futuros possíveis. A 

relevância do tema, a reafirmação e a busca por entender possíveis futuros para a 

humanidade através da estética e da sensibilidade artística, mediante ao cenário de 

degradação ambiental e do colapso das relações humanas que estamos vivenciando 

nos últimos anos, reafirma-se também, por exemplo, na exposição “Future and the 

Arts: AI, Robotics, Cities, Life – How Humanity Will Live Tomorrow” (2019), 

inaugurada quase que concomitantemente no Museu de Arte Mori (森美術館) de 

Tóquio ou, ainda, a exposição “Open Possibilities: There is not only one neat way to 

imagine our futures” (2020) realizada pelo NTT InterCommunication Center (ICC), 

também em Tóquio. Percebe-se, desta forma, o papel central que a arte, através de 

seus caráteres propositivo e político, indissociáveis entre si, possui nestas reflexões 

extremamente relevantes no cenário japonês contemporâneo. 

Tive a oportunidade de visitar em 2019 duas das exposições citadas – a 

realizada pelo Museu de Arte Contemporânea do Século 21 de Kanazawa e a 

realizada pelo Museu de Arte Mori, em Tóquio. Repensar o presente e os caminhos 

para um futuro em que a vida é ainda possível através das experiências passadas – 

como faz menção o subtítulo da exposição de Kanazawa (“taking reference from the 

past and creating the future”), me fez experimentar uma estranha sensação de 

familiaridade ao refletir não apenas sobre as paisagens devastadas pelo triplo 

desastre de 2011, mas também sobre as paisagens que estamos criando no nosso 

mundo hoje e como elas carregam a presença de um passado devastador, “o 

assombro do passado no presente”5 (TSING et al., 2017, p. G3, tradução minha). A 

arte teria, desta forma, a capacidade de ligação entre o tempo em que vivemos e 

futuro que estamos criando e, assim, indispensável se quisermos pensar os tempos 

por vir: “o presente onde estamos agora, sendo a interseção das duas camadas do 

tempo, abriga a possibilidade de se tornar um ponto nodal de referência e criação”.6 

                                                     
5 Do original: “the spookiness of the past in the present”. 
6 “Where We Now Stand – Taking Reference from the Past and Creating the Future”. Disponível em 
https://www.kanazawa21.jp. Acesso em 10/12/2019. Tradução minha. 
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Podemos identificar uma correspondência sombria entre os questionamentos 

“onde estamos agora?” (“where we now stand?”), da exposição de Kanazawa, e “que 

tipo de monstros somos agora?” (“what kind of monsters are we now?”) presente na 

coletânea Arts of Living on a Damaged Planet, organizada por Anna Tsing, Heather 

Swanson, Elaine Gan e Nils Bubandt (TSING et al., 2017, p. M5). É profícuo o uso das 

figuras dos fantasmas e monstros nos mais recentes estudos sobre o impacto do 

Antropoceno nas paisagens e ecossistemas devastados, nos corpos alterados e no 

enfraquecimento de todos os tipos de relações conhecidas e, certamente, as que 

ainda estão por vir, através dessa agência humana que se tornou também 

monstruosa. As zonas de exclusão nuclear de Fukushima, por exemplo, estão 

repletas de fantasmas que nos sussurram todas as histórias, sentimentos e relações 

que dali foram subtraídos, povoando com muitas outras memórias não-humanas 

essas paisagens que ainda são radioativas – um cenário estranho que anuncia, 

através dos sussurros desses fantasmas, o futuro que nos aguarda ao final dessa 

era em que vivemos. A presença desses fantasmas não nos deixa esquecer, ainda 

que, mesmo assim, esqueçamos. E cabe à arte, um dispositivo de reflexão humana e 

memória social por excelência, nos fazer lembrar. 

 

Em algum momento, as memórias do desastre desaparecem e são 

eventualmente esquecidas. Portanto, é necessário que mantenhamos um 

registro baseado não em números objetivos, mas nos sentidos. E, a esse respeito, 

a arte, o maior dispositivo de memória já desenvolvido pela raça humana, exerce 

um grande poder (IGARASHI, 2013, p. 218, tradução minha). 

 

Trabalhos como o de Yoneda Tomoko fazem essa ponte entre o passado e o 

futuro. A fotógrafa, que pesquisa “os aspectos invisíveis da memória e da história 

relacionados a certos lugares e coisas”7 reflete através de sua série “Scene” (2002-) 

sobre a subjetividade das cenas que captura, presente nos títulos de suas fotografias 

que contrastam com a objetividade das imagens capturadas; “A Decade After” (2005) 

contém dez registros em preto e branco realizados logo após o Grande Terremoto de 

                                                     
7 Catálogo da exposição Catastrophe and the Power of Art. Tóquio: Mori Art Museum, 2018., p. 118, 
tradução minha. 
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Kobe e oito fotografias em cores tiradas em 2004, evidenciando todas as memórias 

que foram criadas neste intervalo de tempo. Através de sua arte, Yoneda questiona 

uma série de relações entre história e memória social, dando a entender que as 

narrativas dos desastres humanos se tornam muitas vezes invisíveis ou esquecidas 

através da constante sobreposição de eventos que as eclipsam na percepção 

cronológica do tempo. Em “Cumulus” (2011), por exemplo, Yoneda 

 

evoca uma ampla gama de associações com imagens de crisântemos (uma flor 

de significado complexo para o povo japonês), terremotos, o acidente nuclear de 

Fukushima, o Santuário Yasukuni (associado à homenagem aos mortos de 

guerra do Japão) e o Parque Memorial da Paz em Hiroshima, lançando um olhar 

crítico sobre a história moderna e contemporânea da nação chegando ao 

desastre de 11 de março de 2011.8 

 

Trabalhos como “Rikuzentakata 2011” (2011) de Hatakeyama Naoya e “Nami 

no oto” (2011), dos diretores Hamaguchi Ryusuke e Sakai Ko, registram as 

experiências e narrativas pessoais daqueles atingidos pela catástrofe de 2011. A 

série fotográfica de Hatakeyama faz o registro das transformações sofridas pelas 

paisagens de sua cidade natal, Rikuzentakata, na prefeitura de Iwate, após ser 

atingida pelo terremoto e subsequente tsunami em 2011. Focando na subjetividade 

e nas suas experiências pessoais, afastando-se da produção imagética da grande 

mídia para cobrir os eventos do desastre, a produção de Hatakeyama “expressa a 

paisagem privada em sua mente que não é espetacular nem objetiva”.9 Já o filme de 

Hamaguchi e Sakai, primeira parte de uma trilogia de documentários sobre o triplo 

desastre de 2011, registra os relatos de diversas vítimas do Grande Terremoto de 

Tōhoku que não apenas contam suas histórias e descrevem o desastre sob sua 

perspectiva, mas conversam entre si trocando experiências pessoais tornando 

coletivas suas vivências com a catástrofe. Segundo Kondo Kenichi, curador do 

Museu de Arte Mori responsável pela exposição “Catastrophe and the Power of Art” 

                                                     
8 Catálogo da Trienal de Aichi: Awakening – Where Are We Standing? Earth, Memory and Resurrection. 
Aichi: The Aichi Triennale Organizing Committee, 2013, p. 188, tradução minha. 
9 Catálogo da exposição Catastrophe and the Power of Art. Tóquio: Mori Art Museum, 2018, p. 50, 
tradução minha. 
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(2018-2019), apresentar experiências do desastre através de narrativas pessoais 

possibilita “apresentar outra verdade que definhou nas sombras da visão dominante 

e se tornou obscura, ou levantar uma objeção contra um sistema que negligenciou 

os fracos” (KONDO, 2018, p. 32, tradução minha). 

Outra característica importante da produção artística que começou a ser 

fomentada já nos primeiros dias após o triplo desastre de 2011, diz respeito à 

importância da arte socialmente engajada em contextos de crise local como formas 

de produção de novas formas de viver não apenas o contexto da crise, mas o novo 

mundo que é criado a partir das memórias fragmentadas pela catástrofe. Artistas, 

afetados direta ou indiretamente pelo terremoto, tsunami ou acidente nuclear, 

passam a repensar sua própria produção artística em reflexo dos novos paradigmas 

– da abstração e da ausência, por exemplo – que surgem em meio aos destroços; 

propõem novas formas de ressignificação dos espaços, dos objetos e das relações 

que foram transformados, deslocados ou que se tornaram inacessíveis através de 

perspectivas que evocam as ideias de reconstrução, restauração e renascimento, 

como os exemplos a seguir. 

As assemblages híbridas de Aono Fumiaki, por exemplo, são resultado do seu 

processo de restauração de objetos quebrados, descartados e diversos fragmentos 

coletados pelo artista, criando objetos que não podem mais ser usados. Natural de 

Miyagi, tendo sido diretamente afetado pelo terremoto e tsunami de 2011, seu 

trabalho ganha um novo campo interpretativo, ultrapassando a ideia de arte como 

um meio de restauração das formas mas pensando também em seu papel na 

restauração dos significados; Aono passa a usar destroços de sua própria 

vizinhança para criar seus “artefatos alienígenas inutilizáveis” (unusable alien 

artifacts): “ele escolhe seus materiais com base em um ponto de vista que mudou de 

pré para pós-desastre, e por ter vivenciado o evento histórico do terremoto e tsunami, 

seus objetos ‘restaurados’ assumem maior significado como formas de nova vida”.10 

Essas formas de uma nova vida, pós-desastre, ocupam um lugar de portadoras da 

memória da própria catástrofe: não são objetos completamente novos, mas 

reutilizados. Carregam em sua composição a memória das casas, das pessoas, dos 

                                                     
10 Catálogo da Trienal de Aichi: Awakening – Where Are We Standing? Earth, Memory and Resurrection. 
Aichi: The Aichi Triennale Organizing Committee, 2013, p. 41, tradução minha. 



 

224 | Humanidades em tempos de trabalho remoto: Educação, Universidade e Saberes 

bairros e das relações afetadas pelo desastre. Aono propõe, através de sua 

restauração, novas formas de pensar o tempo presente e de reconstrução do futuro 

fragmentado: “O problema não era o desastre” – afirma Aono em entrevista à Royal 

Academy of Arts de Londres em 2016 – “mas como íamos reconstruir nossas vidas 

e lidar com as coisas que havíamos perdido”.11 

Muitos artistas deslocaram-se para participar ativamente na reconstrução 

das comunidades atingidas pelo desastre de 2011 e essa seria, segundo o co-

curador da Trienal de Aichi de 2013, Sumitomo Fumihiko, uma das particularidades 

da arte japonesa em contraste com o cenário global: a expressiva participação de 

artistas em projetos de desenvolvimento comunitário (“community art projects”) a 

partir dos anos 2000, reflexo das relações entre as esferas público e privado na 

sociedade japonesa e das dinâmicas que a antropóloga Nakane Chie (1973) chamou 

de “participação emocional” na formação de coletivos no Japão. Quando, em ocasião 

de um desastre, esses artistas se deslocam para comunidades afetadas, ocorre 

também um deslocamento de pertencimento e de sentimento comunitário, tornando-

se empáticos com a dor alheia, quando os artistas assumem “o papel de uma parte 

interessada” (SUMITOMO, 2013, p. 224, tradução minha). Produzir arte sobre o 

desastre torna-se necessariamente um agenciamento a partir do qual artistas 

desenvolvem uma forte conexão com as novas comunidades nas quais passam a 

estar inseridos, envolvidos em reestabelecer as conexões entre os moradores e suas 

comunidades. Guido Ferilli, ao analisar as respostas comunitárias ao triplo desastre 

de 2011, aponta que: 

 

A presença do artista na área de Tōhoku tem sido muitas vezes apontada 

principalmente porque um artista pergunta o que as pessoas precisam, ao invés 

de indicar o que fazer, como faz o técnico. A artista reflete sobre as mudanças, 

junto com os moradores, por meio de formas de expressão e práticas artísticas 

que ajudam as pessoas a encontrar novas interpretações do cotidiano e do 

futuro. (FERILLI, 2016, p. 47, tradução minha). 

 

                                                     
11  Entrevista disponível em https://www.royalacademy.org.uk/article/summer-exhibition-aono-
fumiaki-video. Acesso em 28/03/2020. Tradução minha. 
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Jason Waite (2019) aponta para a importância do trabalho coletivo e do 

engajamento sociopolítico da produção artística pós-desastre. Co-curador do 

projeto “Don’t Follow the Wind” (2015), realizado nas zonas de exclusão nuclear de 

Fukushima, Waite acompanhou de perto as transformações do panorama artístico 

da arte japonesa após o triplo desastre e há muitos anos reflete sobre modos de 

organização artística e práticas agentivas nos campos da arte, sociedade e política 

que ajudam a imaginar novos modos de ser e viver em comunidade. O curador 

descreve o movimento Shiroto no Ran, “revolta amadora”, que ocupou as ruas de 

Koenji, Tóquio, logo após o desastre de 2011, como um importante movimento de 

ativismo artístico que levantou discussões acerca das políticas energéticas no país, 

marcando “o início de uma nova virada para a arte no Japão” (WAITE, 2019, p. 23, 

tradução minha). O movimento defendeu, segundo o autor, diferentes modos de viver 

que pudessem, de maneira mais eficiente, sustentar a vida no planeta; artistas e 

demais participantes debatiam sobre modos alternativos de produção cultural que, 

no momento, eram pautados por insubordinação e desejo de criar e manter uma nova 

forma de ecologia social (WAITE, 2019). Para o curador, a “arte tornou-se um campo 

de treinamento para o desenvolvimento de diferentes modos de ser que 

necessitavam de insubordinação para produzir espaços onde diferentes formas de 

viver pudessem se desenvolver” (WAITE, 2019, p. 23, tradução minha). 

Muitas vezes associada às práticas de insubordinação, especialmente quando 

pautadas em um campo de tensões políticas, o ativismo no campo das artes toma a 

frente no Japão como uma crítica à forma através da qual o governo japonês e a 

grande mídia lidaram com o desastre. Lewis Briggs, um dos co-curadores da Trienal 

de Aichi de 2013, aponta a importância da arte não apenas no reconhecimento dos 

responsáveis pelo desastre ocorrido, mas para salientar a estrutura da ordem social 

e do poder político para que também sejam apontados os agentes que serão 

responsáveis por evitar outros possíveis desastres no futuro – a conscientização da 

responsabilidade é um fator chave para essa discussão. Para Biggs (2013), para que 

a arte desperte essa conscientização, ela deve fazer com que um número suficiente 

de pessoas compreenda as articulações sociopolíticas do desastre e “desperte para 
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a realidade”, fazendo com que, assim, os detentores de poder também o façam e 

assumam seus papeis de agentes para um futuro menos violento.12 

Podemos localizar as ações do coletivo Chim↑Pom13 e de Kota Takeuchi, por 

exemplo, nessa relação entre insubordinação, crítica social e debate político sobre 

energia nuclear, desastre e as novas relações estabelecidas pelas transformações 

da sociedade japonesa na contemporaneidade. Os jovens artistas do coletivo 

Chim↑Pom produziram ativamente sobre o triplo desastre, ganhando notoriedade 

através da tomada de ação imediata em resposta à catástrofe no próprio local da 

tragédia, refletindo a urgência do desastre “por meio de ações arriscadas e absurdas, 

o papel aparentemente inútil, mas necessário, da arte e da imaginação” (CHIM↑POM, 

2012, p. 15, tradução minha). Membros do coletivo entraram na região de exclusão 

nuclear dias após o acidente e produziram, entre outras obras, o vídeo REAL TIMES 

(2011), no qual aparecem usando roupas de proteção subindo em um observatório, 

a apenas 700 metros da usina, e pintando em um tecido a bandeira japonesa que é 

depois transformada no símbolo de radiação. A intervenção do grupo de jovens 

artistas produz um recorte essencial para a compreensão da própria economia do 

desastre que tem suas raízes no acelerado desenvolvimento do Japão no pós-

guerra, através da dualidade radiação e precariedade (ver WAITE, 2019). 

Outra imagem marcante do acidente nuclear envolve a figura do Finger 

Pointing Worker (2011), um trabalhador da Usina de Fukushima capturado em uma 

transmissão pública apontando diretamente para a câmera durante vinte minutos. 

Takeuchi Kota, artista que havia se mudado para Fukushima após o desastre para 

colaborar com a limpeza e a reconstrução das áreas afetadas, assumiu a autoria do 

ato; a misteriosa figura parece apontar para os culpados do acidente ou, ainda, 

através de sua posição anônima, questionar o papel e a segurança dos trabalhadores 

na zona de risco. Waite aponta que, justamente pela falta de clareza de intenção, “o 

gesto desperta a imaginação crítica, acelerando a circulação da imagem” (WAITE, 

2019, p. 26, tradução minha). 

                                                     
12  In: Catálogo da Trienal de Aichi: Awakening – Where Are We Standing? Earth, Memory and 
Resurrection. Aichi: The Aichi Triennale Organizing Committee, 2013. 
13 Chim↑Pom é a grafia estilizada adotada pelo coletivo (no original em japonês, チン↑ポム), cuja 

pronúncia ignora a marcação do caractere especial. 
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Todas essas iniciativas do panorama artístico japonês pós-Fukushima 

apontadas até agora buscam ecoar as vozes das comunidades e das experiências 

pessoais daqueles que tiveram suas vidas afetadas pelo desastre, produzindo 

contra-perspectivas que questionam as informações autorizadas do governo ou das 

grandes empresas; não estão no âmbito da representação e não querem retratar a 

destruição, mas sim evidenciar as desconexões da vida social causadas pela 

catástrofe. Conforme aponta o curador Nanjo Fumio, então diretor do Museu de Arte 

Mori, as questões que surgem no complexo estético que compreende as relações 

entre arte e catástrofe “parecem abrigar questões que estão intimamente 

relacionadas com o significado da vida humana”.14 A arte socialmente engajada que 

despontou em um novo-velho Japão que se viu em meio a uma nova crise nuclear 

parece apontar para um novo mundo de possíveis através de performances que 

colocam em questão as narrativas da violência humana, tornando-se ela própria uma 

possível forma estética que nos faz sobreviver à catástrofe. 

 

Natureza, imaginário nuclear e a presentificação da catástrofe 

 

Como apontado anteriormente, a catástrofe, apesar do seu caráter destrutivo, 

possui um potencial de criação intrínseco às ações de reconstrução que o seguem. 

A arte pode ser capaz, assim, de transformar, em experiência, os destroços da 

contemporaneidade. No Japão, a agência da natureza assume um papel 

fundamental principalmente através da sua relação dialógica e horizontalizada com 

a cultura. Para além da dicotomia presente no pensamento ocidental, essa “ausência 

de distinção nítida entre o homem e a natureza” (LÉVI-STRAUSS, 2012, p. 99) no 

Japão favorece em grande medida o potencial criativo muitas vezes ligado ao 

renascimento ou reconstrução da sociedade através da mesma natureza que a 

devasta, um ciclo ecológico de criação e destruição do qual seres humanos, animais 

e seres mais-que-humanos fazem parte igualitariamente. 

 

                                                     
14 Catálogo da exposição Catastrophe and the Power of Art. Tóquio: Mori Art Museum, 2018., p. 5, 
tradução minha. 
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Criação e destruição, beleza e feiura, seres humanos e natureza, e arquitetura e 

desastre - a catástrofe dá origem a um conjunto de problemas que não podem 

ser resolvidos por meio de simples dicotomias. O fato é que não existem 

respostas fáceis. Ainda estamos lidando com os problemas. Claro, a sociedade 

precisa de uma forma de intervenção imediatamente eficaz e útil. Mas 

assumindo que a arte é altamente significativa em uma crise, ela não deveria ter 

a capacidade de ruminar e lutar com esses problemas enquanto transmite coisas 

que transcendem as fronteiras nacionais e barreiras temporais? (IGARASHI, 

2013, p. 220, tradução minha). 

 

O duplo agenciamento da natureza em relação às sociedades humanas, 

destrutivo e criativo, é evidente em obras como “Rebirth” (2013-2016), reflexão de 

Ikeda Manabu sobre o desastre de 2011, onde paisagens fantásticas, quase oníricas, 

colocam em tensão cenas de destruição com a imagem de uma grande árvore que 

floresce dentre o caos. O artista cria, em pinturas extremamente detalhadas, cenas 

que misturam elementos humanos com elementos naturais que conjugam uma série 

de dualidades, como natureza e cultura, micro e macro, vida e morte. Na parte baixa 

do tronco da massiva árvore, elementos da devastação como destroços sendo 

carregados pela água, estradas e edificações em ruínas, contrastam com a parte 

superior da pintura onde, entrelaçados por entre os galhos em plena floração, aves, 

insetos e seres mais-que-humanos apontam para o poder de regeneração das 

sociedades humanas através da multiplicidade e da potência desta natureza que 

extravasa nossas percepções focadas no racionalismo ocidental. 

“Voices” (2012), de Teruya Yuken, também estabelece à natureza o potencial 

de ressurgimento. Teruya produziu recortes na capa de uma edição do jornal The 

New York Times de 14/03/2011, três dias após o acidente, cuja manchete dizia 

“Japan reels as toll rises and nuclear risks loom”; 15  os recortes, que dobrados 

elevam-se sobre a notícia, lembram plantas nascendo sobre a imagem de 

destruição. A alternância entre figura e fundo, entre os planos da manchete e dos 

brotos que despontam acima do jornal fazem o espectador colocar em perspectiva 

                                                     
15 “Japão hesita enquanto o número de vítimas cresce e o risco nuclear se intensifica.”, tradução 
minha. 
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não apenas as possibilidades de criação em meio à destruição, mas, em conjunto 

com a manchete de um jornal norte-americano, evidencia também a relação entre os 

caráteres local e global da catástrofe. Há, também, outras formas de destacar o papel 

fundamental da natureza na reconstrução das comunidades e manutenção da 

memória do desastre. O arquiteto Miyamoto Katsuhiro, conhecido inicialmente pelo 

seu projeto “ZENKAI House”,16 tendo participado ativamente em ações para ajudar 

na reconstrução das áreas afetadas, projetou uma série de propostas que visavam a 

recuperação e ressignificação das paisagens e das edificações atingidas pelo 

desastre, desestruturando conceitos como distância e ausência, reelaborando 

noções como perigo, pureza e radiação. Em Fukushima Daiichi Nuclear Plant Shrine 

(2012), por exemplo, Miyamoto propõe cobrir o prédio dos reatores danificados com 

um telhado no estilo clássico japonês (pré-Meiji) para criar ali um santuário Shintō. 

Apontado por Ele Carpenter (2016) como uma extensão ao conceito de 

“sacerdócio atômico” (atomic priesthood) formulado por Thomas Sebeok no início 

da década de 1980, à época do surgimento dos estudos de semiótica nuclear, a 

abordagem vernacular da arquitetura nuclear (CARPENTER, 2016) de Miyamoto 

objetiva criar um marco arquitetônico com manutenção intergeracional para impedir 

o acesso humano ao material radioativo e, também, manter a memória do desastre. 

Mais do que apenas uma sinalização às gerações futuras sobre o mal da 

radioatividade, a relação desastre-natureza se estabelece a partir de uma 

cosmologia que se baseia na compreensão do potencial regenerativo da natureza 

através de noções como equilíbrio, limpeza e purificação. Essa concepção de 

natureza tipicamente japonesa, das florestas habitadas por seres mais-que-

humanos que ajudam no equilíbrio ecológico, se manifesta também no trabalho de 

Miyamoto. Carpenter continua: “Miyamoto descreve o desafio da arquitetura 

tentando lidar com o nuclear como um deus malévolo e a necessidade de 

‘preservação vigilante’ sobre o ‘legado negativo’ de Fukushima Dai-ichi” 

(CARPENTER, 2016, p. 125, tradução minha). O que a autora aponta como “estilos 

incongruentes” ao se referir à sobreposição de estilos arquitetônicos na obra de 

                                                     
16 O projeto consistiu na restauração da casa de sua família, condenada à demolição (全壊, zenkai, 

destruição completa), após sofrer graves danos estruturais em virtude do Terremoto de Kobe de 1995. 
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Miyamoto é apenas mais uma evidência da ausência de uma oposição entre 

tradicional e moderno, criando as formas e as expressões tão características do 

Japão contemporâneo. 

Pensar em mudanças estéticas pós-desastre implica necessariamente em 

considerar também o caráter múltiplo da catástrofe e suas muitas consequências 

para a produção artística. Durante uma conversa que tive com Kondo Kenichi no 

Museu de Arte Mori em outubro de 2019, o curador destacou a importância de pensar 

o triplo desastre de 2011 em suas particularidades. Enquanto alguns artistas 

produziram em relação ao poder devastador da natureza através do terremoto e/ou 

tsunami, outros reagiram de maneira mais direta ao acidente nuclear de Fukushima 

e suas implicações políticas, econômicas e sociais. Suas palavras ressoam com as 

reflexões de Geilhorn e Iwata-Weickgenannt, para quem os três momentos do 

desastre, embora ligados, são de naturezas diferentes e tiveram impactos diferentes 

tanto no imaginário social quanto na produção artística pós-desastre. 

 

Comparando o impacto visual, a letalidade e o cronograma dos desastres 

naturais e causados pelo homem, fica claro que a destruição causada pelos 

primeiros foi massiva, imediata e inegável. (…) Por outro lado, o impacto visual 

da catástrofe nuclear foi, na melhor das hipóteses, limitado. A invisibilidade da 

radiação e a ausência de baixas imediatas significava que muito do terror de 

“Fukushima” – a abreviação global para a última grande catástrofe nuclear – se 

originou no reino da imaginação. (GEILHORN; IWATA-WEICKGENANNT, 2017, p. 

2-3, tradução minha). 

 

Para além da representação, alguns artistas passaram a repensar suas 

próprias práticas em um complexo rearranjo estético em função do desastre, que 

criou uma série de paradoxos acerca da autoridade e lugar de fala – quem pode falar 

sobre o desastre? – e as formas de lidar com a violência do desastre não através da 

representação, mas da sua presentificação em contraposição à produção em massa 

de imagens da destruição causada pelo terremoto e tsunami divulgadas nas redes 

sociais e na grande mídia. “Uma onda negra, engolindo tudo, cobrindo tudo 

completamente. Centenas, não, milhares de vezes... Os clipes se repetiam 
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continuamente na tela”, escreve o poeta Ryoichi Wago 17 . A presentificação diz 

respeito, principalmente, sobre como tornar acessível para o registro e reflexão 

estética o desastre sem que imagens da destruição sejam ativadas ou, ainda, como 

retratar na arte o caráter invisível da contaminação radioativa, parte do que Kondo 

caracteriza como uma “representação da ausência” (2018, p. 36) que, servindo como 

ponto de início de reflexão, traz à tona ao Japão sentimentos há muito conhecidos, 

evidenciando suas antigas cicatrizes e traumas em relação à energia nuclear. 

 A criação de um imaginário nuclear relaciona-se, fundamentalmente, a 

questões de local de fala e autoridade – quem pode ou não produzir arte sobre a 

catástrofe? – bem como a noção da presentificação que se forma após o desastre, 

implicando necessariamente em discutir uma nova relação de alteridade que é 

fundada através das desestabilizações derivadas da crise. As rupturas da catástrofe 

redefinem nossas perspectivas: elas aparecem em múltiplas escalas, separando os 

mundos visível do invisível, o real do imaginário, a vida e a morte, operando em escala 

local – tão perto, mas tão distante – quanto global – tão distante, mas tão perto. Na 

análise de J.J. Charlesworth, percebemos a catástrofe como algo que sempre 

acontece ao outro, nunca a nós mesmos: “embora possamos nos encontrar a salvo 

em relativa paz em nosso canto particular do globo, vemos que outros não são tão 

afortunados” (CHARLESWORTH, 2018, p. 142, tradução minha). Assim, nosso 

imaginário sobre grandes catástrofes seria limitado à experiência de fora, de longe, 

e nossa percepção molda-se pela produção imagética do outro. 

 Essa linha imaginária, que nos separa desse “outro”, na qual a representação 

se fundamenta, será um ponto importante de reflexão na arte após 2011 no Japão: 

esse novo paradigma artístico surge como forma de dissolver fronteiras, seja através 

da aproximação dos sujeitos e das comunidades, desfazendo os limites impostos 

objetiva ou subjetivamente. Kondo, fazendo também referência ao trabalho de 

Charlesworth, aponta que a arte apaga as fronteiras entre nós, aqueles que estão a 

salvo, e eles, que foram diretamente afetados pelo evento catastrófico; “para que isso 

aconteça”, aponta o curador, “o que é necessário é a recepção ativa da arte (...) e um 

                                                     
17 Do original: “A black wave, swallowing everything, completely covering everything. Hundreds, no, 
thousands of times… The clips repeated over and over on the screen”. Em: Revista Shisouchizu beta, 
vol. 2, 2011, p. 225. 
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senso de imaginação” (KONDO, 2018, p. 38, tradução minha). O debate sobre quem 

pode ou não falar sobre o desastre toma, então, o caminho do meio, ocupando uma 

posição de interseção da oposição binária “insiders” e “outsiders”, a posição de 

“sympathizers”18, que diz respeito àqueles que não foram afetados diretamente pela 

catástrofe, mas se colocam em uma posição de empatia e envolvimento ativo com 

questões relacionadas ao desastre. Para o curador, “a arte pode servir como um 

ímpeto para obter um sentido desse envolvimento como um ‘insider imaginário’, 

mesmo como observadores e forasteiros que estão em um lugar seguro em relação 

à catástrofe” (KONDO, 2018, p. 38, tradução minha), validando desta forma as ações 

daqueles que, mesmo longe no momento do desastre, dedicaram-se a propor 

mudanças ou agir diretamente nas comunidades afetadas. 

Na dissolução da oposição binária “nós” e “outros”, “aqui” e “lá” da estética 

contemporânea pós-2011, a representação nessa nova virada da arte japonesa dá 

lugar a formas de presentificação do desastre que se estabelecem justamente na 

desconstrução de tais dicotomias, pautadas na sensibilidade e no desenvolvimento 

comunitário, trazem o mundo em crise de fora para os museus e para as galerias de 

arte: “em vez de representar o mundo exterior, eles o apresentam” (CHARLESWORTH, 

2018, p. 143, tradução minha). A presentificação torna-se, desta forma, um meio 

fundamental da arte, especialmente da produção artística japonesa, de lidar com o 

isolamento das zonas de exclusão, com a ruptura das relações sociais estabelecida 

pela economia do desastre e, sobretudo, como forma de crítica política e 

transformação do trauma em memória social. 

 

Considerações finais 

 

Os múltiplos agenciamentos de Gaia, as crises do Antropoceno, nos mostram 

a fragilidade do que é ser humano em um paradoxo com seu potencial destrutivo. 

Talvez tenhamos construído nossa ideia de humanidade através de muitas escolhas 

erradas, como aponta Ailton Krenak, “descolada de uma maneira tão absoluta desse 

organismo que é a terra” (KRENAK, 2019, p. 21). Após vivenciar eventos catastróficos, 

                                                     
18 Termo cunhado por Kai Kenji, curador da mediateca de Sendai (ver KONDO, 2018). 
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nossa experiência será reconstruída, no futuro, através das inúmeras narrativas 

individuais e coletivas que habitarão as linhas dos poemas, as cores das telas, os 

acordes das canções. Se elas conseguirão nos reconectar à ideia de pertencimento 

ao meio ambiente, perdida quando passamos a transformar a natureza em 

mercadoria? Não temos como saber agora. 

O complexo de transformações estéticas refletido no nexo arte-catástrofe do 

panorama artístico japonês, que espero ter podido apontar brevemente, propõe 

questões para que reflitamos não apenas em relação aos eventos catastróficos do 

passado, mas também aos que estão sendo vividos agora. Seu caráter agentivo e 

socialmente engajado é essencial para que possamos compreender, no futuro, a 

experiência humana, pessoal, emocional, frente às estatísticas objetivas que serão 

geradas pela economia da catástrofe e registradas na impessoalidade da história. E 

que, a partir dessas experimentações estéticas e das transformações que elas 

produzem no campo das artes, apontando para transformações sociais ainda mais 

profundas, possamos compreender melhor a nós mesmos enquanto sociedade e 

como vivemos (n)o mundo. 

As transformações estéticas analisadas produzem outras imagens que se 

estabelecem em uma relação dialógica e integradora com a alteridade, não em uma 

oposição dicotômica que cria distanciamentos: a catástrofe não diz respeito apenas 

aos outros e suas consequências, bem como as causas que produziram as intrusões 

de Gaia, são responsabilidade de todos nós. A relação da arte com a catástrofe se 

constrói a partir da destruição. E é justamente seu potencial unificador, regenerativo 

e de desenvolvimento comunitário que a torna um dispositivo contra o sistema 

capitalista de devastação de subjetividades, falando a partir de seus próprios rastros. 

A arte nos faz desacelerar o pensamento e aponta para outros devires e novas 

formas de habitar criticamente o mundo em constante urgência na iminência de 

catástrofes. 

Se falar sobre arte é falar sobre agência, intenção, causalidade, resultado e 

transformação, como aponta Gell (2018), que a arte produzida após um dos piores 

terremotos da história recente da Terra, seguido de um devastador tsunami que 

varreu cidades inteiras e do segundo maior desastre nuclear da humanidade, nos 

ajude a repensar – hoje – as novas texturas que o mundo terá daqui para frente e, 
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também, em outros modos de produção na antropologia, ciência cuja característica 

é justamente a imersão na vida e nas relações através da experiência etnográfica; 

talvez esses novos modos de produção de conhecimento, atrelados aos 

agenciamentos dos novos mundos que virão, sejam ferramentas de reflexão de 

outras ideias para adiar o fim do novo mundo que será criado daqui para frente. O 

que a arte terá a nos dizer sobre as ruínas do futuro que estão sendo erodidas agora? 

Novamente, o nexo arte-catástrofe entra em evidência nos meandros do correr do 

Antropoceno; não há obra de arte, como diria Deleuze, que não esteja ligada a um 

povo que ainda não existe (DELEUZE, 2013). Então, deixo aqui o questionamento: que 

engrenagens estéticas serão acionadas para responder aos anseios do novo mundo? 

Porque o mundo de hoje já não existe mais. 
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RESUMO 
 
Este trabalho é parte da pesquisa de mestrado intitulada “A educação em Montaigne: 
uma perspectiva da diversidade na exercitação do julgamento”, junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Filosofia do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFMT. 
Nosso objetivo consiste em discorrer sobre os capítulos pedagógicos dos Ensaios 
“Do pedantismo” e “Da educação das crianças”, nos quais Montaigne propõe uma 
“nova maneira” de ensinar articulada ao ceticismo e à diversidade dos costumes. 
Entendemos que esses dois aspectos, ceticismo e diversidade, respaldam uma 
abertura de mundo inédita, ancorada na tríade experimentar-julgar-agir, objetivo 
maior da proposta educacional montaigniana.  
Palavras-chave: Montaigne. Educação. Julgamento. 
 
ABSTRACT 
 
This work is part of a master research entitled “Education in Montaigne: a perspective 
of diversity in the exercise of judgment”, with the Graduate Program in Philosophy of 
the Institute of Human and Social Sciences at UFMT. Our objective is to discuss the 
pedagogical chapters of the Essays “On pedantism” and “On children's education”, in 
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Introdução 

 

Nos Ensaios3, especialmente os capítulos “Da educação das crianças” (I, 26) e 

“Do pedantismo” (I, 25), emerge uma “nova maneira” de educação que privilegia a 

proteção da dúvida – herança do ceticismo pirrônico em suspender o juízo e fazer 

passar tudo pela balança cética – ao não dar assentimento irrefletido à autoridade 

como primeira medida processual na elaboração dos julgamentos. Por trazer para a 

educação a perspectiva cética, a seminal contradição, “Ser” e “Aparecer”, 

entendemos que, para Montaigne, o aprendizado se exerce na tríade experimentar-

julgar-agir acoplada a uma intensa interação com o mundo com vistas à formação 

do homem suficiente, um “homem do mundo”. Essa nova maneira de educar tem no 

capítulo “Dos Canibais” (I, 23) exemplo para a exercitação do julgamento ao oferecer 

rica matéria sobre a diversidade dos costumes e da cosmovisão dos indígenas 

brasileiros. Tal proposta formativa alia, assim, duas perspectivas: uma ancorada na 

epistemologia e outra na vida social, colhendo subsídios na ética e na política para 

compor uma formação educacional “nova-cética-antropofágica”, livre de toda 

espécie de dogmatismo e apoiada em produção filosófica singular e particular, 

inaugurada pelo ensaio. Nosso objetivo consiste em apresentar as bases dessa nova 

educação, sem, contudo, negligenciar a crítica montaigniana ao pedantismo, 

dedicando especial atenção à tríade experimentar-julgar-agir na formação ética do 

aprendiz. 

 

1 Contra o pedantismo: por uma “nova maneira” de educar 

 

Montaigne é um pensador sui generis em vários sentidos: por sua escrita 

filosófica, o ensaio; pelo assunto que aborda, pintar o retrato de si mesmo; pelas 

críticas aos seus contemporâneos e à cultura erudita do seu tempo; por sua atenção 

                                                     
3 Para as referências aos capítulos dos Ensaios de Montaigne utilizamos números romanos para 
indicar o livro e números arábicos para indicar o capítulo, por exemplo: I, 26, onde “I” corresponde ao 
livro, “26” ao capítulo. Para a edição brasileira, utilizamos a tradução de Rosemary Costhek Abílio 
publicada pela Editora Martins Fontes, estabelecida conforme o exemplar de Bordeaux, Livro I (2002), 
Livro II (2000) e Livro III (2001). Adotamos também, conforme a convenção, as letras A, B e C em 
colchetes para indicar os períodos da escrita dos Ensaios e das suas posteriores adições: [A] texto de 
1580, [B] adições de 1580 a 1588, e [C] adições manuscritas ao Exemplar de Bordeaux. 
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aos costumes e seus desdobramentos sobre os homens. Nasceu e viveu em um 

momento histórico muito peculiar da humanidade ocidental: tempo de guerra, tempo 

de pandemia, de abalo da ordem religiosa, de contato com uma nova gente. A Europa 

vivia o fim da Idade Média e sua cosmovisão teocêntrica imersa no dogmatismo 

religioso que, até então, havia conseguido manter certa ordem social. Mas essa 

ordem ruiu e o Renascimento emergiu com o frescor humanista. Como destaca 

Manacorda: “No século XVI, o humanismo italiano torna-se europeu e sobretudo os 

humanistas europeus fazem a autocrítica dos seus aspectos pedantescos e 

fossilizados, ligados ao mero culto formal das letras e das palavras ao novo 

conformismo gramatical e estilístico” (1992, p. 185). Os valores tradicionais foram 

questionados e muitos deles já não respondiam às emergentes necessidades e 

anseios individuais e sociais, incluindo as iniciativas no sentido de modificar a 

educação da criança e do jovem. Em analogia, podemos dizer que o modo de viver e 

pensar nascente no Renascimento revelou uma transformação cultural tão 

importante para a filosofia quanto foi a passagem da pintura medieval à pintura de 

perspectiva e profundidade de Da Vinci. É emoldurado por esse tempo de ruptura, de 

transformação e de abertura para o novo que Montaigne compõe os Ensaios. 

Nessa ambiência renascentista Montaigne inaugura o ensaio como estilo 

literário e filosófico, que, em tudo original, preza pela perspectiva de pintar-se a si 

mesmo, mas, faz isso em composição com os outros e com o mundo (STAROBINSKI, 

1992). Tal ambiência também pode ser notada nos capítulos dos Ensaios 

denominados pedagógicos, especialmente no “Do pedantismo” (I, 25), no qual temos 

uma crítica corrosiva ao modelo de ensino vigente e no “Da educação das crianças”, 

que apresenta aconselhamentos e advertências no contexto de “[...] uma revolução 

radical do homem em seu viver associado e individual” (ABBAGNANO; VISALBERGHI, 

1995, p. 136), que floresceu no Renascimento.  

É, portanto, no campo da ética que a educação em Montaigne adquire projeção: 

trata-se de aprender a ajuizar. Os ajuizamentos, necessariamente iniciados a partir 

de posturas céticas e desobstruídos da instrução pedante, apoiada nas autoridades, 

desembocam na laicidade como elemento de abertura para o mundo. Da exercitação 

do julgamento Montaigne faz emergir uma “nova maneira” de educar capaz de 

promover, no nosso entendimento, a possibilidade do respeito à diversidade dos 
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modos de viver que, no que lhe concerne, estão balizados por ideias, crenças e 

costumes ímpares, oriundos das múltiplas civilidades autodesenvolvidas no espaço 

e no tempo. Esse fenômeno heterogêneo é reconhecido como uma possibilidade 

autêntica e genuína de realização singular da vida, por exemplo, civilidades possíveis 

como a encontrada no “Dos canibais” (I, 31), capítulo em que Montaigne contrapõe a 

cosmovisão europeia à cosmovisão tupinambá, ressignificando as ideias de bárbaro 

e de selvagem para demonstrar os equívocos e preconceitos europeus em relação 

aos ameríndios.  

A “nova maneira” de ensinar proposta por Montaigne é também crítica à 

formação gestada pelo próprio humanismo. Apesar dos primeiros humanistas 

prevenirem sobre os perigos da educação renascentista cair em novo dogmatismo, 

agora de viés retórico como pronunciava Petrarca, tal antecipação preventiva não foi 

suficiente. Os temores iniciais se estruturam efetivamente em impasses bastante 

sérios. Para Messias (2017), esses impasses podem ser agrupados em três 

diferentes grupos: 1) O impasse do “gramaticismo” e da violência colegial, uma 

excessiva importância às Letras conjugado a procedimentos onde se aplicavam 

castigos aos estudantes por parte dos mestres e colegas; 2) O impasse da 

formatação: modos e conteúdos elaborados só fazem sentido dentro de uma lógica 

em que também se idealiza a natureza do aprendiz sob a perspectiva de um projeto 

social, onde a educação se orienta para formatação do aprendiz. Portanto, é 

essencial na “nova maneira” o respeito à singularidade do estudante, considerando 

a formação em suas múltiplas nuances; 3) Por fim, o impasse da contradição 

pedante, a qual daremos mais enfoque dada a importância de seus desdobramentos 

em relação à “nova maneira”.  

Montaigne, ao evidenciar os malefícios do pedantismo (I, 25), se coloca contra 

a falácia de uma aparência sem substância que esconde a condição de erudição em 

si mesma. Em sua crítica aos resultados da educação pedante e livresca, diferencia 

tipos de “cabeças” oriundas dessa formação. Isto é, de um lado, coloca a qualidade 

educacional, e, de outro, a quantidade de conteúdo. “[A] facilmente perguntamos: ‘Ele 

sabe grego ou latim? escreve em verso ou em prosa?’ Mas, se ele se tornou melhor 

ou mais ponderado, isso era o principal e é o que fica por último. Seria preciso 

perguntar quem sabe melhor, e não quem sabe mais” (MONTAIGNE, 2002, p. 203). 
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Neste sentido, o que interessa mais é formar uma “cabeça” que “sabe melhor”, 

aquela que capacita para o agir virtuoso, capaz de conduzir a uma prática 

fundamentada em eficiente discernimento apoiado no julgamento pessoal e livre. 

Essa atitude é bem demarcada pelos antigos que exerceram influências sobre 

Montaigne. Neles o Ensaísta encontra apontamentos e caminhos para um ensino 

efetivamente formativo, moral e diferente daquele praticado pelos mestres pedantes 

que corroía a educação humanista. Sêneca, um desses apoios de Montaigne, 

recomenda a Lucílio: 

 

Diz [Lucílio] estas palavras aos outros, para que, ao dizê-las, as escutes também, 

escreve-as, para que, ao escrevê-las, também leias, tirando de tudo proveito para 

a tua formação moral, para a repressão das paixões nocivas. Estuda, em suma, 

não para saberes mais, mas para saberes melhor! (SÊNECA, 2004, Carta 89, p. 

438). 

 

O que está em pauta é sempre a formação e não o acúmulo inútil de “[...] 

erudição estéril em detrimento de uma cultura autêntica, assimilada, interiorizada e 

traduzida numa vivência” (SEGURADO E CAMPOS, 2004, p. XXI). Nessa mesma linha, 

a “nova maneira”, ao propor a “digestão” e a busca de sentido do que é ensinado, 

favorece o julgamento que persegue a prudência e a sabedoria, ou seja, o viés 

educacional é incisivamente ético4. A relação entre mestre e aluno, sem os nocivos 

efeitos e práticas do pedantismo, é ativa e tem dois sentidos de trânsito: em um deles, 

o estudante participa ativamente desse modo educacional e, noutro, o mestre conduz 

o ensino conforme o andamento e capacidades particulares do estudante. A 

formação educacional pretendida está para além das repetições; incita, ao invés 

disso, uma autarquia que pode ser ensinada pelo mestre balizado: 

 

[B] tanto nos deixamos levar nos braços de outros que anulamos nossas forças. 

Desejo armar-me contra o temor da morte? faço-o à custa de Sêneca. Quero 

                                                     
4 “[...] o termo ética ressoa de um modo um tanto diverso. Ele reclama aí um quadro de referências 
mais ‘antropológicas’ e ‘pedagógicas’, visto que nos remete (como ocorria aos Antigos) à ideia de 
excelência humana e à questão da formação do caráter, aquisição das disposições virtuosas que 
promovem uma vida bem sucedida, feliz” (CARDOSO, 2010, p. 258). 
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obter consolação para mim ou para um outro? Tomo-o emprestado de Cícero. 

Tê-la-ia buscado em mim mesmo se me tivesse treinado para isso. Não gosto 

dessa competência relativa e mendigada (MONTAIGNE, 2002, p. 205). 

 

Os conhecimentos advindos dos mestres antigos são notoriamente 

excelentes, mas, para a “nova maneira” formativa, repeti-los é bem menos desejável 

do que exercitar julgamentos a partir deles. O estudante precisa ser estimulado a 

aprender e exercitar a tríade experimentar-julgar-agir, sendo tarefa do mestre 

oferecer os meios suficientes para alcançar essas práticas que transitam em duas 

vias: a atividade do estudante com vistas a dar sentido à matéria ensinada e as 

mediações do preceptor em tais atividades, caso contrário, trata-se de pura repetição 

inócua.  

Nessa mesma direção, um modo mais alinhado ao que pode ser útil ao ensino 

com vistas aos bons julgamentos, Montaigne novamente encontra inspiração nas 

cartas de Sêneca a seu discípulo Lucílio, aulas de um estoicismo depurado pela 

prática: 

 

Cleantes nunca teria revivificado o ensino de Zenão se apenas fosse seu ouvinte; 

não, ele participou da vida do mestre, penetrou os seus segredos, observou até 

que ponto ele vivia de acordo com a sua doutrina. Platão, Aristóteles, todos os 

filósofos que depois se cindiram em diversas escolas, aprenderam mais da vida 

que das palavras de Sócrates. Não foi [somente] a escola, mas sim a convivência 

de Epicuro que fez de Metrodoro, de Hermarco, de Polieno grandes homens. E 

não quero a tua presença apenas para que tu aproveites, mas também para que 

me aproveites: ambos poderemos ser muito úteis um ao outro! (2004, Carta 6, p. 

14). 

 

A educação é mais exitosa quando é episódica em vez de semântica, isto é, 

quando se experimenta e age, se aprende mais do que quando apenas se escuta. 

Montaigne questiona sobre o lugar da formação moral: “[A] Ensinam-nos a viver 

quando a vida já passou. Cem escolares terão contraído sífilis antes de chegar à sua 

aula de Aristóteles sobre temperança” (2002, p. 244). No capítulo “Do Pedantismo” 

(I, 25), para além dos exemplos malogrados, são apresentados diversos mestres que 
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articulam com êxito os saberes com a vida prática. Entre eles está Aristóteles, 

preceptor de Alexandre Magno (2002, p. 202), com seus ensinamentos morais que 

ultrapassam a mera memorização dos preceitos e visam a ação: “[A] Veremos se ele 

tem prudência em seus empreendimentos, se tem bondade e justiça em sua conduta, 

[C] se tem discernimento e graça em suas palavras, vigor em suas doenças, modéstia 

em seus jogos, temperança em suas voluptuosidades [...]” (2002, p. 251)5. 

A formação na “nova maneira”, conduzida por preceptor balizado, se vale dos 

antigos pensadores, mas vai além da verborragia repetitiva. A condução do aprendiz 

mira a assimilação e a incorporação das matérias que a filosofia oferece: “Que ele 

saiba que sabe, pelo menos. [A] É preciso que se impregne dos humores deles [os 

sábios antigos], não que aprenda seus preceitos. E que, se quiser, esqueça 

corajosamente de onde os obtêm, mas que saiba assimilá-los [apropriá-los]” 

(MONTAIGNE, 2002, p. 227). 

É pela exercitação do julgamento pessoal, expressa na tríade experimentar-

julgar-agir que o aprendiz poderá ultrapassar os impasses que assolam a educação 

que Montaigne denuncia como erudição vazia. Apresentamos a seguir os aportes 

céticos adotados para que o julgamento possa se valer da diversidade presente no 

mundo. 

 

2 O ceticismo e a proteção da dúvida 

 

Montaigne absorve forte influência da filosofia cética, cujos elementos, 

entendemos, repercutem na sua proposta educacional e impactam diretamente na 

direção de uma formação aberta para o mundo e para a diversidade de cosmovisões.  

A amplitude do ceticismo para o pensamento renascentista e, 

especificamente, para Montaigne, apontam para as discrepâncias entre “Ser” e 

“Aparecer”. Essas são apresentadas como um limitador na direção da tomada de 

consciência das modestas condições humanas para alcançar o conhecimento e para 

fazer frente à arrogância dos dogmatismos que paralisam as investigações e tentam 

cristalizar um mundo que, segundo Montaigne, está em constante movimento e 

                                                     
5 “A pedagogia ‘ativa e funcional’ de Montaigne” (AMADO, 2016, p. 06). 
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diversidade. A perspectiva cética6 é, então, fundamental para o entendimento do 

diferente e das dessemelhanças:  

 

[B] Envergonho-me de ver nossos homens embriagados por esse tolo humor de 

exasperarem-se com os hábitos contrários aos deles: parece-lhes estar fora de 

seu elemento quando estão fora de sua aldeia. Onde quer que vão, apegam-se 

às suas maneiras e abominam as estrangeiras (MONTAIGNE, 2001, p. 305). 

 

O ceticismo, em contraposição à postura dogmática, recoloca a possibilidade 

de se viver experiências em coexistência e estranhamento. A repercussão do 

ceticismo rebaixa a suposta “dignidade humana”, alardeada no Renascimento por 

Mirandola (2006), em expectativas mais modestas e reais. Ao assim proceder, abre 

caminho para a superação dos impasses decorrentes dos dogmatismos e, o mais 

importante, mantém a característica radical e forte da filosofia, isto é, a investigação. 

Montaigne, ao colocar tudo em sua balança cética, toma a investigação ancorada na 

experiência como ponto de partida para a exercitação de julgamentos autárquicos. 

A proposta formativa montaigniana não escapa a esse mesmo propósito: a educação 

é pensada a partir da experiência e na contramão dos dogmáticos que “Não cessam 

de martelar em nossos ouvidos, como quem despejasse em um funil, e nossa tarefa 

é apenas repetir o que nos disseram” (2002, p. 224). 

Nesse mundo em constante movimento, a postura cética aponta um campo 

fecundo para a experimentação, que no processo de confronto das matérias de 

ensino faz o papel de antídoto contra o dogmatismo e mantém ativa a capacidade de 

                                                     
6 “[...] a experiência cética deve sanar nos homens a presunção, que é seu mal natural e originário, e 
conduzi-los a uma aceitação lúcida e serena de sua condição. O único conhecimento que o homem 
possui é o conhecimento sensível, mas ele carece de um critério seguro para discernir entre as 
aparências falsas e verdadeiras. Não temos meios de verificar as percepções sensíveis confrontando 
as coisas que as produzem em nós; portanto, não podemos verificar sua veracidade, da mesma forma 
que quem não conhece Sócrates não pode dizer se seu retrato se parece com ele. [cita Montaigne] 
‘Não temos comunicação com o ser porque a natureza humana está sempre entre o nascimento e a 
morte e não se apreende mais do que uma aparência sombria, uma opinião incerta e fraca. E se por 
acaso nosso pensamento persistir em agarrar seu ser, é como se quisesse apertar a água em seu 
punho: quanto mais eu apertei e agarrei o que de sua natureza escapa por todos os lados, mais vou 
perder o que queria segurar e reter’. Por causa dessa inconsistência e instabilidade essenciais, não é 
possível consertar o homem ou reconhecer uma certa natureza. A vida humana é um experimento 
contínuo que nunca se conclui, definitivamente” (ABBAGNANO; VISALBERGHI, 1995, p. 155, tradução 
nossa).  



 

José Antônio dos Reis; Maria Cristina Theobaldo | 245 

 

ajuizamento. Trata-se de perceber as limitações do conhecimento, mas não só isto, 

como aponta Starobinski: “[Montaigne] recusou a ilusão das aparências [...]” (1992, 

p. 7). O ponto de partida é se colocar em movimento por conta e risco próprio, vivendo 

e esmiuçando o vasto “livro do mundo” em companhia de outros entes. A postura 

cética, nessa perspectiva, oferece a possibilidade de uma suspensão momentânea 

seguida da possibilidade de investigar e construir julgamentos tendo em mãos tal 

diversidade, quanto maior a quantidade de matéria-prima para colocar na “balança”, 

maior a exercitação no ajuizar. Sobretudo, o ceticismo abre caminho para uma 

atitude inquiridora que se pergunta pelo “como?” e pelo “por quê?”, e revisita a 

fragilidade das verdades apoiadas nas autoridades: 

 

[B] Nossa alma só se move por crédito, ligada e constrangida ao apetite das 

fantasias de outros, serva e cativa sob a autoridade do ensinamento destes. 

Tanto nos submetemos às cordas que já não temos livres os passos. Nosso vigor 

e liberdade estão extintos. [C] Estão sempre sob tutela (MONTAIGNE, 2002, p. 

225–226). 

 

É a recusa do que está posto como verdadeiro (sejam as aparências, sejam as 

verdades enunciadas pelas autoridades), que permite o ensaiar e, no seu contínuo 

exercício, a própria invenção do estilo ensaio7, revelador de um Montaigne “[...] ávido 

de mundo” (LACOUTURE, 1998, p. 11), disposto ao fortuito, ao que está em 

movimento, e até mesmo ao risco de permanecer em dúvida, em chiste admite: 

                                                     
7 “Montaigne é o primeiro autor que chama seu livro de ensaios. Mas não se encontra aí designada 
uma categoria literária (como hoje comumente entendemos o gênero ensaístico), mas uma noção de 
método para a filosofia moral. [...] a raiz latina de ensaio, exagium, que significa peso e ação de pesar. 
Com ela ressoa a raiz de pensar. E não é inoportuno lembrar que estudamos aqui a obra de um homem 
que até os seis anos de idade – graças aos desvelos de um pai fascinado pelos clássicos – não sabia 
falar senão o latim. As línguas românicas produzirão para ‘ensaio’ e ‘ensaiar' toda uma série de novas 
acepções concretas. Basta citar: exercício, prelúdio, tentativa, tentação, experimentação, degustação 
para o primeiro; tatear, verificar, degustar, correr um risco, tentar, induzir em tentação, pesar, tomar 
impulso, empreender, para o segundo; e todas já correntes na França do século XVI. O título da obra 
com a qual nos ocupamos refere-se, intencionalmente, à ideia de uma disposição aparentada ao 
ceticismo, significada por ‘ensaio’: primariamente encontra se aí marcada a atitude investigativa do 
cético, pondo sucessivamente em causa suas próprias conclusões e contentando-se com uma 
verdade provisória e aproximativa. “Proponho as fantasias humanas e minhas, simplesmente como 
humanas fantasias, (...), como as crianças propõem seus ensaios: como quem se instrui, e não como 
instrutor; (...)” (I, 56, 323). E daí encontra expressão o sentido dominante de ensaio: experiência de si 
mesmo, de sua força e fraqueza, ou de sua natureza própria [...]” (AZAR FILHO, 2009, p. 10–11). 
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“Quando um prato está totalmente vazio na balança, deixo o outro oscilar sob os 

sonhos de uma velha” (2001, p. 206–207).  

Essa constante mobilidade implicada no ensaiar é devedora, em certa medida, 

dos aportes céticos que permitem ao gascão escapar das rédeas da escolástica 

medieval, onde se desenvolveu uma espécie de encilhamento da filosofia pela 

teologia cristã. Ademais, o pensamento de Montaigne emerge de um caldeirão onde 

pululam vários ingredientes históricos: a peste, a fome, a Reforma, o Novo Mundo, as 

guerras religiosas, enfim, um ambiente marcado por profunda crise de paradigma, 

onde as anomalias são cada vez mais irreconciliáveis com a antiga ordem medieval. 

O Renascimento é o campo em que se apresenta um horizonte ancorado nas 

possibilidades humanas de reformar o que já não mais funcionava bem. A respeito 

desta transformação de paradigma, afirma Azar Filho: 

 

Muitos elementos da ciência moderna vieram à luz pela mão das belas-artes, e 

inclusive seu elemento central: o critério experimental quantitativo. Pois, na 

Renascença, a experimentação de formas, proporções, medidas e perspectivas 

torna-se meio e condição, não só da reformulação de teorias da arte e da ciência, 

mas de uma reunificação de sua linguagem, baseada na analogia com a 

criatividade natural de todos os domínios do saber em seus termos fundacionais. 

O ensaio é também uma experimentação da forma e, nesse sentido, da própria 

experiência. (2009, p. 8). 

 

Os Ensaios estão inscritos nesse panorama complexo, porém, isto não esgota 

a compreensão de um filósofo tão inovador como Montaigne, como adverte Eva: 

“Quão mais impaciente o comentador nessa investigação prévia, tanto maior a 

chance de que a ‘novidade’ encontrada não seja mais do que a projeção de um 

panorama que, de certo modo, ele já tem diante dos olhos [...]” (2007, p. 25). Atribuir 

peso exagerado ou exclusivo ao contexto histórico não contempla a justa 

representação da complexidade e da ‘inovação’ de uma produção filosófica original, 

inaugurada pelo ensaio como estilo específico e, particularmente no campo da 

educação, como possibilidade para uma formação mediada pela dúvida e pela 

filosofia moral:  
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Central nos Ensaios (e parte do que Montaigne, ocultando, exibe) é a 

preocupação, tipicamente renascentista, com a forma: seu pensamento, ao se 

expor, cria um novo gênero literário. No entanto, antes de ser uma criação literária, 

o ensaio montaigniano era um método para a filosofia moral; sua principal 

característica é que estilo e ideia aí formam um todo. A coexistência dos 

contrários encontra-se no fundo da concepção filosófica montaigniana, tanto em 

seu conteúdo e matéria, como em sua forma e ordenação. O pensamento na 

Renascença busca, quase sempre, além da expressão abstrata, uma 

“materialização” simbólica e gráfica: este é um de seus traços essenciais (AZAR 

FILHO, 2009, p. 31). 

 

Como observa Azar Filho, Montaigne, de forma engenhosa, faz essa “alquimia”, 

isto é, mistura ideia e estilo, promovendo o exercício do “balanceamento pirrônico”. 

Com relação à “nova maneira”, a balança (suspensão) é o componente de superação 

da postura dogmática. Somente após superado esse momento de “coleta e aferição” 

dos argumentos, a tríade experimentar-julgar-agir fomenta o processo formativo que 

escapa da tradição escolástica e abre uma nova perspectiva educacional.  

Portanto, Montaigne assume uma posição radicalmente antidogmática ao 

sugerir um modo diferente de ensinar e de aprender, porém, reconhece a força e os 

perigos dos descaminhos de um processo delicado e, sobretudo, imerso em um 

“oceano” de diversidade, adversidades e acasos: “[...] ele [aprendiz] escolherá se 

puder, se não; permanecerá em dúvida. [C] Seguros e convictos há apenas os loucos” 

(2002, p. 226). 

Somente ensaia quem antes duvida e suspende o juízo. O ceticismo põe em 

dúvida toda e qualquer certeza aparente. Assim afirma Starobinski a respeito desse 

movimento em Montaigne: “Procurei discernir [...] um pensamento que toma seu 

impulso primeiro em um ato de recusa” (1992, p.7). O ceticismo do Ensaísta não se 

detém nesse primeiro movimento, ele reconhece que não temos acesso ao ser, mas 

isso não limita a capacidade de julgamento.  

Uma importante derivação do ceticismo nos Ensaios reside na flutuação dos 

termos, que parecem sempre escapar de uma ancoragem definitiva. Para marcar 

essa característica, nos apropriamos do comentário de Birchal (2006), que 
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acertadamente aponta o caráter ambíguo e polissêmico do termo “razão”, um dos 

pivôs da crítica cética montaigniana. Montaigne apresenta agudas críticas à razão e 

sem “cair na chamada ‘contradição do cético’[...] apresenta formas alternativas de 

racionalidade” (BIRCHAL, 2006, p. 229). Em Montaigne, segundo Birchal, a razão se 

conforma a variados sentidos: “razão como consciência de si” (p. 240), “razão como 

exercício do julgamento” (p. 241), “o exercício do julgamento como expressão de um 

ponto de vista” (p. 242), “razão como discurso” (p. 243) e, por fim, “razão como 

capacidade de afastar-se de si” (p. 244), sequência que bem demonstra os 

movimentos do ensaio: “Da diversidade de aspectos que compõem o pensamento de 

Montaigne, destacamos um, que é bastante central, qual seja o significado [e a crítica] 

da ‘razão’ nos Ensaios” (2006, p. 231). Para o Gascão: 

 

Chamo sempre de razão essa aparência de raciocínio [discours] que cada um 

forja em si – essa razão por cuja condição pode haver cem raciocínios contrários 

em torno de um mesmo assunto, é um instrumento de chumbo e de cera, 

alongável, dobrável e adaptável a todas as medidas; é preciso apenas a 

habilidade de saber dar-lhe contorno (2000, p. 349). 

 

Na “Apologia de Raymond Sebond” (II, 12), Montaigne desenvolve uma crítica 

extensa à razão, que se desdobra sobre toda sua obra. A postura cética passa a 

compor, de forma visceral, seu pensamento: “Ele denuncia o vínculo do tão celebrado 

logos com os interesses e as necessidades da vida. A razão toma a forma das suas 

escolhas não racionais, ela é capaz de provar tudo: a tese e a antítese, dependendo 

das circunstâncias” (BIRCHAL, 2006, p. 231). Assim, no movimento de criticar a razão 

valendo-se da própria razão, Montaigne imprime um caráter polissêmico ao termo e, 

também, destaca os seus limites epistemológicos: pelo uso da razão não podemos 

garantir o acesso à verdade.  

Ora, talvez isso não seria um problema tão grave se a França não estivesse 

sacudida por guerras de religião e disputa pelo poder. Como afirma Birchal: “[para 

Montaigne] a religião é humana por essência, e só pode ter algum sentido enquanto 

falar à imaginação e às paixões” (2006, p. 44). O momento histórico é marcado por 

impasses importantes emoldurados pelas ideias de fé ou de razão, tal como estavam 
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estabelecidas. Montaigne, ciente do caráter “diverso, vão e oscilante” do homem, 

encontra no ceticismo as ferramentas para a superação do imbróglio religioso-

político no contexto da Reforma e da Contra Reforma e das conturbadas disputas 

políticas pela sucessão no trono francês entre outras ambiências sobrepostas. Em 

um quadro de violenta instabilidade social, agir bem significa, primordialmente, 

manter a vida: “novas ideias sobre o homem e o cosmos não se devem somente a 

busca de diferentes possibilidades e formas da compreensão e expressão, mas 

também a necessidade de defesa em tempos beligerantes e fanáticos [...] do século 

XVI” (AZAR FILHO, 2009, p. 31); em outros termos, ninguém conseguia estar imune 

ou seguro em tão convulsionado ambiente histórico e social.  

Nesse cenário de embaraços de toda ordem, o ceticismo possibilita um 

caminho alternativo na direção da escolha de outro mecanismo capaz de superar o 

impasse, fé versus razão entre católicos e protestantes, que passava do campo 

teórico para o derramamento de sangue; é isso que aponta os estudos de Popkin 

acerca da “Lei da fé”8 em relação à importância do ceticismo de Montaigne, conforme 

citado por Eva:  

 

Popkin tem o indiscutível mérito de ter mostrado o papel especial que a reforma 

do ceticismo antigo desempenhou no período formativo denominado filosofia 

moderna e, consequentemente, a convidar a um exame do alcance histórico do 

ceticismo de Montaigne. Para mapear esse renascimento cético, Popkin focaliza 

uma querela central da Reforma – a do estabelecimento da ‘lei da fé’, isto é, do 

critério para o julgamento das verdades reveladas [...] (2004, p. 15). 

 

O panorama era de esgarçamento do tecido social, tanto da Europa de maneira 

geral, quanto da França em suas especificidades. Montaigne, por conta das 

transformações engendradas desde os primórdios do Renascimento, da Reforma, da 

                                                     
8 “A Reforma colocou em questão o problema da regra da fé ou do critério do conhecimento religioso 
ao rejeitar a regra católica romana da tradição dos conselhos e infalibilidade papal e propor a regra 
do exame direto da escritura e persuasão da consciência individual. Popkin mostra de forma brilhante 
que este problema é um caso específico do problema pirrônico do critério. Não havendo mais 
consenso sobre o critério do conhecimento religioso, o que contava como evidência por um partido 
não era aceito pelo outro, dificultando assim uma solução para a controvérsia [...]” (MAIA NETO, 2000, 
p. 221).  
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Conquista (e saque) da América, foi provocado a buscar formas de mitigação das 

questões devastadoras da antiga ordem cristã oriundas desse conjunto de 

acontecimentos históricos; a seu modo, não se furta da exercitação do julgamento e 

da ação9. 

Nessa complexa moldura, gestada no interior das rupturas do Renascimento, 

a antiga ordem, chacoalhada, não respondia eficientemente no sentido de facultar 

uma estabilidade de mundo ou mesmo uma nova compreensão acerca da “natureza 

humana”: quem ou qual seria o Homem do Renascimento para a formação na “nova 

maneira”? Para Montaigne, o encaminhamento dessa questão tem seu suporte no 

próprio ceticismo. Na “Apologia” (II, 12), apresenta os argumentos advindos dos seus 

aportes céticos, como afirma Eva: “[...] o elogio aos céticos antigos, que segundo ele, 

levaram ao ponto mais alto as potencialidades do julgamento humano ao revelarem 

a nossa incapacidade de reconhecer a verdade” (2004, p. 11). O ceticismo oferece, 

então, uma possibilidade de pensamento livre e o exercício da interioridade na 

construção do julgamento, que nos Ensaios seguirá também amparado pela filosofia 

moral. Não podemos deixar de destacar que Montaigne credita à filosofia papel 

relevante, porquanto é ela o saber mais apropriado para nos fazer livres (2002, p. 

237–238) e, assim, executar a tríade “experimentar-julgar-agir”.  

De modo sumário, em Montaigne, a razão encontra seus limites quando da 

questão colocada pelos céticos de que não podemos conhecer para além das 

aparências a menos que cedamos a alguma categoria de dogmatismo, positivo ou 

negativo. A contradição “Ser e Parecer” é crucial; sua dimensão, em significado e 

importância, está bem delineada em Porchat: 

 

A filosofia dogmática grega distinguira entre o Ser e o Aparecer, entre o que, em 

si mesmo, é (esti) e que o pensamento especulativo toma por objeto de 

conhecimento e, de outro lado, o que nos aparece (phaínetai) e é objeto de nossa 

                                                     
9  “Historicamente, Montaigne escreve no contexto da mesma crise que deu origem ao cogito 
cartesiano, qual seja: o colapso da ordem medieval, cuja cosmologia hierárquica, lançando suas raízes 
na filosofia grega, e cuja teologia cristã, remetendo-se aos desígnios de um Deus criador, garantiam 
ao homem o seu lugar na ordem das coisas e a compreensão de si mesmo como ser dotado de uma 
alma racional. A dúvida que Descartes faz incidir sobre os fundamentos da antiga ordem ecoa a 
dúvida já expressa por Montaigne, que renovou o discurso cético em sua ‘Apologia de Raymond 
Sebond’ e em vários outros endereços nos Ensaios” (BIRCHAL, 2006, p. 17).  
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experiência. Os filósofos trataram de diferentes maneiras a relação entre o Ser e 

o Aparecer. Para alguns, o que nos aparece manifesta o Ser, mesmo se apenas 

parcialmente, para outros ele o oculta; para uns, o que nos aparece é mera ilusão; 

para alguns, o que aparece é nosso ponto de partida para o conhecimento do 

Real, para outros deve a razão ocupar-se diretamente deste último, removendo, 

isto é, desconsiderando o que não passa de mera aparência e pode apenas servir 

de impedimento e obstáculo para o conhecimento do realmente real. Os filósofos 

não questionaram o Aparecer, eles o reconheceram todos, mas se posicionaram 

de múltiplas maneiras com relação a ele; de um modo geral buscando explicá-lo, 

mas pretendendo, sempre ou quase sempre, transcendê-lo. O cético foi aquele 

filósofo que se confessou incapaz de trilhar o caminho dessa transcendência 

(2006, p. 305). 

 

Por séculos, essa espinhosa questão fora recalcada pela força do 

dogmatismo que permeia parte da atividade intelectual do Ocidente, que no que lhe 

concerne se apoia na antiga ordem teocêntrica capitaneada pela Igreja de Roma, se 

valendo de uma perspectiva fortemente sincretizada com o pensamento de Platão e 

de Aristóteles. A crise interna do cristianismo, personificada em Lutero e no 

pensamento burguês emergente, abre caminho para o ceticismo até então 

desprezado por não aderir às formas transcendentes. É nesse cenário que o 

ceticismo emerge e se alastra mesmo sob ameaça da Contrarreforma e da Inquisição. 

Temos, assim, o renascimento do ceticismo antigo diante de novos contextos; 

Montaigne dele participa ativamente10.  

Sobretudo, ainda no campo das influências, a despeito da diversidade dos 

elementos fenomênicos imbricados nos aconselhamentos e advertências que 

encontramos no I, 25 e no I, 26, os renascentistas legaram a Montaigne um 

inconformismo que não tem espaço na submissão à autoridade antiga, medieval ou 

mesmo humanista. Como destaca Conceição: “Neste seu exercício incessante, 

                                                     
10 “O sábio cético ‘não deixa de conduzir sua vida nas condições mais cômodas e melhores’ [II, 12, 
p.506; T. R., p. 486]. Quando a confrontávamos com a região das puras essências, nossa existência 
era um vazio, e a plenitude se situava além de nosso alcance. Mas, uma vez que essa região seja 
considerada fora de alcance, basta que nos abandonemos com confiança à percepção fugidia [...] 
essa experiência conserva para nós seu valor de plenitude vivida” (STAROBINSKI, 1992, p. 85). 
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Montaigne toca naquilo que é mais subjetivo, mais íntimo no sujeito, a sua 

capacidade judicatória” (2020, p. 313). E para Montaigne: 

 

[A] [...] temos como quinhão nosso a inconstância, a irresolução, a incerteza, a 

dor, a superstição, a inquietação das coisas por vir (mesmo depois da nossa vida), 

a ambição, a avareza, o ciúme, a inveja, os apetites desregrados, loucos e 

indomáveis, a guerra, a mentira, a deslealdade, a difamação e a curiosidade. Por 

certo pagamos extraordinariamente caro por essa bela razão de que nos 

vangloriamos e essa capacidade de julgar e conhecer, se as adquirimos à custa 

desse número infinito de paixões a que estamos incessantemente expostos 

(2000, p. 229). 

 

Na sequência, depois da “nova maneira” e do ceticismo, tratamos da reflexão 

ética e antropológica desenvolvida no “Dos canibais” (I, 31) e das implicações que 

dali podemos projetar na proposta educacional montaigniana.  

 

3 “Dos canibais”: a defesa da diversidade em composição com outras cosmovisões 

 

Por força da “nova maneira” de educar, caracterizada pela recusa do 

pedantismo e escolha de um preceptor de “cabeça bem feita”, as incorporações do 

pirronismo e a primazia da filosofia abrem para a possibilidade de uma reflexão sobre 

a diversidade de modos de vida, transformando tal diversidade em matéria para o 

exercício do julgamento. É o que encontramos no “Dos canibais” (I, 31), em que 

Montaigne ultrapassa a mentalidade de seu tempo, apresentando uma percepção 

singular sobre a Conquista do Novo Mundo e dos desdobramentos sobre seus 

habitantes originários. O Gascão prenuncia como horizonte trágico para os 

tupinambás, e outras nações pré-colombianas, a sua destruição e, por isso, o 

desperdício desta oportunidade de abertura para novas cosmovisões. Descrita por 

Mondini (2021) como massacre; por França (2018) como dizimação, e por Todorov 

(1991) como genocídio, os autores atestam que as piores expectativas de Montaigne 

acerca da Conquista se concretizaram de modo atroz, aferradas no etnocentrismo 

que Montaigne denuncia na conduta europeia. 
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Montaigne destila sua reprovação aos relatos dos cosmógrafos e topógrafos 

sobre o Novo Mundo, pois eles excedem para além da descrição incontestável com 

acréscimos enviesados. Ele prefere relatos mais diretos e de pessoas simples como 

um de seus criados, que teria vivido doze anos no Brasil: “O meu [criado] era assim; 

e, além disso diversas vezes apresentou-me vários marinheiros e comerciantes que 

conhecera nessa viagem” (2002, p. 307)11. Notamos a singularidade de Montaigne 

ao passar pelo crivo da razão os relatos “oficiais” e preferir as narrativas não 

“esposadas” de excessos. E enfatiza: “Eu gostaria que cada qual escrevesse o que 

sabe e na medida em que sabe, não apenas nisso, mas em todos os outros assuntos” 

(2002, p. 307).  

Essa admoestação, destaca o não assentimento imediato e irrefletido. Tudo 

deve passar pelo crivo e, assim fazendo, se livrar dos preconceitos comuns 

arraigados nos costumes. Somente depois desse procedimento, Montaigne emite 

seu julgamento acerca dos povos ameríndios: suas crenças, seus valores e 

costumes, enfim, da diversidade simbólica dessas cosmovisões tão próximas da 

natureza. Para Montaigne, a percepção dominante é equivocada: “[...] acho que não 

há nessa nação nada de bárbaro, e de selvagem, pelo o que me contaram a não ser 

porque cada qual chama de barbárie aquilo que não é de seu costume” (2002, p. 307). 

A defesa da cosmovisão dos tupinambás tem início na admissão de sua humanidade 

como nação, desautorizando os epítetos “bárbaro” e “selvagem” 

preconceituosamente empregados contra os tupinambás, que, para Montaigne são 

apenas “costumes desconhecidos” aos europeus. 

Consideramos importante evidenciar o tratamento dispensado por Montaigne 

aos tupinambás, aqui problematizado por Birchal: “não será o termo 'bárbaro' mero 

fruto do preconceito e da falta de observação? Um contato desarmado não nos 

obrigaria, ao contrário, a reconhecer no estranho um igual ou mesmo um superior a 

nós?” (2006, p. 96). As respostas às questões indicam a necessidade de romper com 

a rotulação apressada fruto não de um conhecimento, mas de relatos sofisticados e 

com interesses diversos. Por seu turno, Montaigne dará mais crédito a um homem 

                                                     
11 “[...] enviar mancebos degredados com o intuito de que permanecessem junto dos indígenas a fim 
de conhecê-los e aprender sua língua. Essa foi inclusive a estratégia de inúmeros normandos que, 
como veremos nos relatos franceses, passavam a viver com os índios e adotavam todo seu estilo de 
vida” (FRANÇA, 2018, p. 117).  
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rude, de retórica simples e sem intenções disfarçadas, reconhecendo seu julgamento 

acerca de qual fonte oferece a mais fidedigna e independente descrição. Certamente 

o “homem simples” que convivera doze anos com os tupinambás, estabeleceu uma 

relação de proximidade e mesmo de intimidade com eles. A preferência por um relato 

de experiência in loco permite que costumes europeus cristãos possam ser 

comparados aos costumes tupinambás, e, eventualmente questionados e 

problematizados em suas práticas e desdobramentos sobre o viver. Encontramos 

aqui o vínculo com a “nova maneira” em sua primeira dimensão, isto é, o 

“experimentar”. E mesmo um “homem rude” pode realizá-la. Encontramos, também, 

o exercício de uma postura investigativa, pois Montaigne suspende o juízo, coloca na 

balança as categorias de narrativas que teve acesso, e realiza o julgamento em favor 

do relato que julga mais adequado, procedimento exemplar de alinhamento à “nova 

maneira”.  

Os povos ameríndios são parte e prova da diversidade das cosmovisões 

construídas pelos seres humanos, não podem, por isso, ser reduzidos por uma 

percepção universalista que nega o diferente e restringe a necessidade de se 

“compor” em relações interpessoais (cultura) e ambientais (natureza). A 

possibilidade de composição uns com os outros sem a mediação transcendente que 

congela o movimento incessante e nega a diversidade, proporciona uma maneira 

“demasiada humana” e libertadora da arte política, em seu sentido mais elevado. 

Não se trata mais de subjugação ou mesmo aniquilação como fora conduzida 

por Catarina de Médici em sua regência excludente e sanguinolenta na França das 

“Guerras de religião”. Antes, trata-se de uma abertura para novos mundos culturais, 

de uma tentativa aparentemente modesta de destravar possibilidades de interação 

em outra chave civilizatória; em outras palavras, incluir em vez de excluir. Com os 

indígenas do Novo Mundo, Montaigne encontra matéria nova e diversa para se pintar 

em sua “escrita sem fim”, em que os campos da interioridade e da exterioridade estão 

sempre imbricados e em movimento: 

 

Agora o sabemos, esse movimento, sem se sujeitar a uma ordem, sem se curvar 

a uma ‘disposição’ retórica, está submetido a um sentido. Vimos, em toda uma 

série de domínios, um inimigo da aparência (considerada uma máscara) voltar à 



 

José Antônio dos Reis; Maria Cristina Theobaldo | 255 

 

aparência, recorrer à ficção e à representação. A aventura, começada pela 

dispensa do parecer, termina pelo retorno do parecer e de sua infinita diversidade, 

reabilitados pela reflexão, que doravante sabe a que se ater. Aquele que não 

queria depender de ninguém para apreender a si mesmo em sua verdade 

descobre a necessidade de se “compor” e, para se pintar, de aceitar a ‘relação 

com outrem’ (STAROBINSKI, 1992, p. 235). 

 

Podemos inferir que o estilhaçamento da ordem social francesa impulsiona 

Montaigne para a crítica ao status quo, permitindo estender um olhar por sobre os 

povos ameríndios como exercitação na “nova maneira”. Seguindo a consagrada 

metáfora das abelhas na tradição filosófica, que em sua coleta de pólen variado gera 

um mel sempre original12, a incursão de Montaigne na cultura dos canibais, recoloca 

a questão tupinambá e a Conquista do Novo Mundo em novas e diversas 

perspectivas. O recém-descoberto “pólen tupinambá”, como elemento da 

diversidade de costumes, modifica o sabor do “mel montaigniano” ao oferecer outros 

subsídios para a suspensão do juízo, mediante a emissão de um novo julgamento 

acerca dos costumes franceses. Uma guerra tupinambá teria mais barbárie do que o 

ardiloso massacre da noite de São Bartolomeu em 1572? Quem é mais bárbaro? 

Quem convida para a guerra nu e abertamente ou quem simula uma festa de bodas 

e prepara minuciosamente uma emboscada? Montaigne emite seu julgamento:  

 

Não me aborrece que salientemos o horror barbaresco que há em tal ação, mas 

sim que, julgando com acerto sobre as faltas deles, sejamos tão cegos para as 

nossas. Penso que há mais barbárie em comer um homem vivo do que comê-lo 

morto, em dilacerar por tormentos e por torturas um corpo ainda cheio de 

sensibilidade, assá-lo aos poucos, fazê-lo ser mordido e rasgado por cães e por 

porcos (como não apenas lemos mas vimos de recente memória, não entre 

                                                     
12 “[A] As abelhas sugam as flores aqui e ali, mas depois fazem o mel, que é todo delas: já não é tomilho 
nem manjerona. Assim também as peças emprestadas de outrem ele irá transformar e misturar, para 
construir uma obra toda sua: ou seja, seu julgamento” (MONTAIGNE, 2002, p. 227). “[...] nós, também, 
devemos imitar as abelhas e separar tudo aquilo que recolhemos de nossas diversas leituras, pois, 
assim, melhor se conservam. Depois, aplicados os esforços e recursos de nossa inteligência, devemos 
confundir num único sabor aquelas várias seivas, de modo que, mesmo se ficar aparente de onde se 
emprestou, pareça, todavia, ser algo diferente daquilo de onde se emprestou” (SÊNECA, 2004, Carta 
84). 
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inimigos antigos mas entre vizinhos e concidadãos, e o que é pior, sob pretexto 

de piedade e religião), do que assá-lo e comê-lo depois que ele morreu (2002, p. 

313). 

 

Ao reconhecer a moral e os usos dos tupinambás, particularmente o caráter 

ritualístico da sua antropofagia, o que Montaigne nos indica é um alargamento da 

ideia de humanidade, possivelmente derivado da diversidade que os antigos céticos 

proclamavam como sendo um dado incontornável do mundo. Essa posição vem ao 

encontro do relevante papel que a diversidade de cosmovisões assume na “nova 

maneira”, corroborando a ênfase na oferta de matéria para o exercício do julgamento 

e, consequentemente, na possibilidade de uma formação aberta à alteridade como 

entendemos expressa no “Da educação das crianças”.  

Se a percepção singular de Montaigne tivesse sido considerada nos últimos 

cinco séculos, talvez não fossemos fustigados pela interpelação de Ailton Krenak: “O 

tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera 

tanto prazer, tanta fruição de vida” (2019, p. 18), que Montaigne descobre e admira 

na cosmovisão tupinambá, e emenda: “O dia inteiro [deles] é passado a dançar” (2002, 

p. 311).  

 

Considerações finais 

 

Procuramos aqui articular a “nova maneira” educacional com o “ceticismo 

montaigniano” e a sua percepção dos tupinambás com intenção de sugerir mais um 

caminho interpretativo que componha com a diversidade de cosmovisões que 

Montaigne encontra na “colonização” do Novo Mundo e indica nos Ensaios. Após 

recolocar a teologia e a filosofia em perspectivas modestas e realistas, Montaigne 

nos convida a buscar na conversação com todas as culturas subsídios pedagógicos 

e filosóficos para a exercitação do julgamento. E mais, ao apresentar os tupinambás 

com sua cosmovisão próxima da natureza, portanto, menos artificial e afetada, 

subverte os preconceitos europeus acerca dos povos ameríndios e nos oferece, ao 

antropofagizar os tupinambás, uma possibilidade política e ética de composição com 

a alteridade. A “nova maneira” se vale do livro do mundo para apreender matéria de 
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reflexão, tendo o ceticismo como elemento de abertura para a diversidade que, uma 

vez aplicada na balança cética, pode gerar ajuizamentos capazes de favorecer uma 

formação para o mundo, apta a mirar mais que o “comprimento de nosso próprio 

nariz” (MONTAIGNE, 2002, p. 235) e, ao assim fazer, nos destrancar de nós mesmos. 

  

REFERÊNCIAS 

 

ABBAGNANO, N; VISALBERGHI, A. História da pedagogia. Tradução de Jorge H. 
Campos. México: Fundo de Cultura Económica, 1995. 
 
AMADO, Casimiro Manuel Martins. História da pedagogia e educação: guia para 
acompanhamento das aulas. Évora: Universidade de Évora, 2016. 
 
AZAR FILHO, Celso Martins. A filosofia de Montaigne: introdução ao pensamento 
renascentista. Rio de Janeiro: Editora Gama Filho, 2009. 
 
BIRCHAL, Telma de Souza. O eu nos Ensaios de Montaigne. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2007. 
 
BIRCHAL, Telma de Souza. As razões de Montaigne. Síntese: Rev. de Filosofia, v. 33, 
n. 106, 2006. p. 229-246. 
 
CARDOSO, Sérgio. Montaigne: uma ética para além do humanismo. O que nos faz 
pensar, v. 19, n. 27, 2010, p. 257–278. 
 
CONCEIÇÃO, Gilmar Henrique da. Phainómenon em Montaigne. Cascavel: 
Edunioeste, 2020. 
 
EVA, Luiz Antonio Alves. Montaigne contra a vaidade, um estudo sobre a Apologia 
de Raimond Sebond. São Paulo: Edusp, 2004. 
 
EVA, Luiz. A figura do filósofo: ceticismo e subjetividade em Montaigne. São Paulo: 
Loyola, 2007. 
 
FRANÇA, Maria Célia. O Selvagem como figura da natureza humana: o discurso da 
conquista americana. Porto Alegre: Editora Fi, 2018. Disponível em: 
http://www.editorafi.org/329mariaveiga. Acesso em 03 de abril de 2021. 
 
KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2019. 
 
LACOUTURE, Jean. Montaigne a cavalo. Tradução de F. Rangel. Rio de Janeiro: 
Record, 1998. 
 



 

258 | Humanidades em tempos de trabalho remoto: Educação, Universidade e Saberes 

MAIA NETO, José. R. Resenha de livro: Richard H. Popkin, História do Ceticismo de 
Erasmo a Spinoza. Tradução de Danilo Marcondes de Souza Filho (Rio de Janeiro, 
Francisco Alves, 2000). Manuscrito, XXIII (1), 2000. pp. 219–203. 
 
MANACORDA, Mario Alighiero. História da educação: da antiguidade aos nossos 
dias. Tradução de Gaetano Lo Monaco. 3ª Ed. São Paulo: Cortez: Autores 
associados, 1992. 
 
MESSIAS, Elvis. Rezende. Educação e ceticismo na filosofia de Montaigne. Curitiba: 
CRV, 2017. 
 
MIRANDOLA, Giovanni Pico Della. Discurso sobre a dignidade do homem. Lisboa: 
Edições 70, 2006 [1486]. 
 
MONDINI, Ana Carolina. Os tupinambás no limite da razão. Modernos e 
Contemporâneos, Campinas, v. 5, n. 11., jan./jun. 2021, p. 21–34. Disponível em: 
https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/modernoscontemporaneos/article/vie
w/4465. Acesso em 10 de outubro de 2021. 
 
MONTAIGNE, M. de. Os Ensaios. v. I. Tradução Rosemary C. Abílio. São Paulo: 
Martins Fontes: 2002. 
 
______. Os Ensaios. v. II. Tradução Rosemary C. Abílio. São Paulo: Martins Fontes: 
2000.  
 
______. Os Ensaios. v. III. Tradução Rosemary C. Abílio. São Paulo: Martins Fontes: 
2001.  
 
PORCHAT, Pereira. Rumo ao ceticismo. São Paulo: Editora Unesp, 2006. 
 
SEGURADO E CAMPOS, J. A. Introdução. In SÊNECA, L. A. Cartas a Lucílio. Tradução 
de J. A. Segurado e Campos. 2ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2004. 
 
SÊNECA, Lúcio Aneu. Cartas a Lucílio. Tradução, prefácio e notas de J. A. Segurado 
e Campos. 2ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. 
 
STAROBINSKI, Jean. Montaigne em movimento. Tradução de Maria Lúcia Machado. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
 
TODOROV, Tzvetan. A conquista da América. A questão do outro. Tradução de 
Beatriz Perrone Moi. 2ª Edição. São Paulo. Martins Fontes, 1991. 
 

 
 
 



 

11. SOCIOLOGIA DA IMAGEM: INSTRUMENTO, LINGUAGEM E HERMENÊUTICA-

FENOMENOLÓGICA – SOBRE O DES-COBRIMENTO DO SER  

 

SOCIOLOGY OF IMAGE: INSTRUMENT, LANGUAGE AND PHENOMENOLOGICAL-

HERMENEUTIC – ON THE DIS-COVERY OF BEING 
 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110505-11  

 

Luana Goulart de Castro Alves1  

 

RESUMO 
 
Nesta análise do pensamento de Cusicanqui, serão investigadas relações entre duas 
vertentes de pensamento que se entrelaçam e se desenlaçam: por um lado, retalhos 
de uma tradição hermenêutica fenomenológica, formada principalmente por um 
pensamento europeu, erudito e masculino; por outro, fios de uma pensadora 
socióloga e ativista boliviana. Este trabalho se deixa descrever como uma 
investigação acerca da colonialidade implícita na tecelagem de pensamentos 
filosóficos latino-americanos.  
Palavras-chave: Linguagem. Ontologia. Colonização. 
 
 
ABSTRACT 
 
In this analysis of Cusicanqui’s thought, the relations between two different thought 
streams will be investigated: on the one hand, scraps of a phenomenological-
hermeneutic tradition, constituted mainly of European, masculine scholarly thought; 
on the other, strings of a female Bolivian sociologist and activist. This work can be 
described as an investigation concerning the coloniality implicit in the weaving of 
Latin American philosophical thought.   
Keywords: Language. Ontology. Colonization. 
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 Podemos dizer que um dos principais motivos pelo qual o pensamento 

Heideggeriano se tornou um dos maiores marcos da filosofia contemporânea é a 

relação que o filósofo traça entre Ser e linguagem. Para Heidegger, “a linguagem é a 

casa do Ser” (HEIDEGGER, 1973, p. 347) e, por isso, nós, seres de logos, temos um 

acesso privilegiado ao Ser. Ainda assim, nossa linguagem cotidiana, entificante e 

utensiliar, acaba encobrindo exatamente aquilo que torna possível tudo aquilo que é: 

o próprio Ser. A saída que Heidegger nos propõe para que possamos desencobri-lo 

ou desvelá-lo envolve uma investigação apropriada da linguagem, tal como a feita 

por ele em Ser e Tempo. A suspensão da lida utensiliar, dos usos da linguagem que 

se restringem à instrumentalidade, seria uma condição necessária para que o filósofo 

possa perceber o fundamento último daquilo que não apenas nos constitui – pois 

nosso Ser não é mera parte de nós –, mas aquilo que efetivamente somos em última 

instância: o próprio Dasein. A filosofia Heideggeriana, nesse sentido, é feita por meio 

da e na própria linguagem. Ainda assim, a linguagem que é o ponto de partida das 

investigações de Heidegger e com a qual ele compõe toda a sua filosofia é composta 

por “palavras”; isto é, Heidegger se restringe ao que é feito, principalmente, pela e 

com a linguagem escrita. A despeito de suas incursões reflexivas em práticas 

linguísticas orais cotidianas, Heidegger faz filosofia quase que exclusivamente por 

meio do registro verbal escrito. É por meio da análise textual e recorrendo a uma 

extensa erudição filosófica e em línguas clássicas que Heidegger vai pensar e 

compreender a origem, emprego e uso do vocabulário alemão. Ao traçar os “desvios” 

do seu significado originário, isto é, daquele que se refere diretamente ao Ser, 

Heidegger vai desvelando o Dasein para nós, leitores de sua filosofia. É precisamente 

esta valorização da linguagem verbal e não instrumental como meio privilegiado de 

acesso ao Ser que colocaremos em questão por meio do pensamento que Cusicanqui 

expõe em sua obra mencionada aqui tematizada. 

 Com este objetivo traçado de partida, se impõe sobre nós a necessidade de, 

em primeiro lugar, expor uma das características mais marcantes do pensamento de 

Cusicanqui: suas análises e exposições não se restringem a um pensamento 

discursivo. Cusicanqui não prioriza o discurso à praxis; nem mesmo o discurso verbal 

qua praxis. Pelo contrário, a expressão verbal de seu pensamento é apenas uma das 

facetas de uma vida dedicada ao ativismo e às práticas anticoloniais. Quando a 
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autora questiona a hierarquia logocêntrica 2  do acesso ao Ser, ela o faz de um 

caminho de luta em que sua formação e carreira como socióloga e professora da 

Universidad Mayor de San Andrés não obscurecem sua prática cotidiana dentro e 

fora da Academia. Silvia Rivera Cusicanqui dirigiu e foi, por muitos anos, membro do 

Taller de Historia Oral Andina (THOA), onde não apenas coletava os discursos e 

memórias das vivências dos andinos, como também as transcrevia e traduzia. Esse 

seu trabalho, em especial, a confrontou com as diferenças da linguagem oral e 

performativa em oposição às palavras escritas sobre o papel. A experiência de 

organizar, escolher, priorizar, excluir e traduzir a ordem e a forma dos discursos 

coletados em transcrições realizadas por ela e outros membros da equipe do THOA 

permitiu uma vivência imediata da hierarquização imposta pelo nosso regime 

logocêntrico. Qual é o lugar de fala e o papel daquele que, como ela, é o responsável 

por “apenas” transcrever o que nos conta o Outro? Por meio de que epistemicídios 

transformamos a fala d’Outro em algo “compreensível” na língua colonizadora 

castelhana? Cusicanqui se encontra na encruzilhada que não permite retorno: 

experiências como essa, uma vez vividas e percebidas sob certa luz, não podem ser 

desfeitas. 

 Sua inquietação sobre essas questões se manifesta em sua própria pessoa. 

Em seu sobrenome, ela carrega traços de sua identidade, marca de uma sociedade 

colonizada: um sobrenome europeu, Rivera, e o outro indígena, Cusicanqui, que vem 

do inca Tupac Yupanqui. Como professora universitária, responsável pela disciplina 

de Sociología de la Imagen, ela promoveu um espaço de reflexões filosóficas 

importantes e que deixaram como um de seus legados mais urgentes o texto 

denominado Sociología de la Imagen. Una visión desde la historia colonial andina3.  

 Logo no início desse texto, Cusicanqui nos diz: “Hay en el colonialismo una 

función muy peculiar para las palabras: las palabras no designan, sino encubren (…).” 

(CUSICANQUI, 2010, p. 19). Ora, para todas acostumadas com a filosofia 

Heideggeriana, essa frase imediatamente remete ao que expomos acima: a 

linguagem encobre a verdade do Ser. Cusicanqui complementa dizendo: “De este 

                                                     
2 A ideia de Europa e de pensamento Europeu aqui utilizada é influenciada pelo pensamento descrito 

em ANI, 1994. 
3 DE AYALA, 1980. 
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modo, las palabras se convirtieron en un registro ficcional, plagado de eufemismos 

que velan la realidad en lugar de designarla.” (CUSICANQUI, 2010, p. 19). Mais uma 

vez, estamos quase certos de que estamos lidando com um pensamento que em 

muito se assemelharia com alguns dos principais pontos da filosofia de Heidegger. 

Não obstante, seguindo a leitura do texto, finalmente encontramos uma das 

diferenças mais marcantes entre esses dois pensamentos: para Cusicanqui, a forma 

de revelar aquilo que a linguagem das palavras encobre não será pelas próprias 

palavras.  E com isso temos uma ideia clara da diferença fundamental entre Ser e 

Tempo e a Sociología de la Imagen: o Ser dos colonizados não se revelará pelas 

palavras colonizadoras. Acerca de seu posicionamento sobre a linguagem e seus 

limites, ela expõe sobre episódios de falas racistas em Cochabamba em 2007 e em 

Sucre em 2008 que parecem, via uma análise superficial, inexplicáveis:  

 

Yo creo que ahí se desnudan las formas escondidas, soterradas, de los conflictos 

culturales que acarreamos, y que no podemos racionalizar. Incluso, no podemos 

conversar sobre ellos. Nos cuesta hablar, conectar nuestro lenguaje público con 

el lenguaje privado. Nos cuesta decir lo que pensamos (…). Eso nos ha creado 

modos retóricos de comunicarnos, dobles sentidos, sentidos tácitos, 

convenciones del habla que esconden una serie de sobreentendidos y que 

orientan las prácticas, pero que a la vez divorcian a la acción de la palabra pública. 

(CUSICANQUI, 2010, p. 20)  

 

Para Cusicanqui, encontraremos nas imagens o refúgio onde perceberemos o 

não dito: “Las imágenes nos ofrecen interpretaciones y narrativas sociales, que desde 

siglos precoloniales iluminan este trasfondo social y no ofrecen perspectivas de 

comprensión crítica de la realidad.” (CUSICANQUI, 2010, p. 20) Aqui encontramos o 

material com o qual nos debruçaremos em nossa empreitada “reveladora”: as 

imagens. Será por meio delas que o não dito finalmente aparecerá como fenômeno 

para que possamos, então, dar cabo de nossa hermenêutica fenomenológica.  

 No curso de Sociología de la Imagen, Cusicanqui teve a oportunidade de criar 

um método, a partir de uma dinâmica pendular entre imagens e palavras que têm o 

poder de não apenas deixar entrever o não dito, mas o como e os motivos pelos quais 

ele não se deixa dizer nas palavras do espanhol/castelhano acadêmico colonizador.  
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Segundo a própria autora: “Por otra parte, desde una perspectiva histórica, las 

imágenes me han permitido descubrir sentidos no censurados por la lengua oficial.” 

(CUSICANQUI, 2010, p. 21) Característica determinante do pensamento da autora, a 

Historiografia – e não a filosofia ou a sociologia pura - é que nos abre portas para 

des-cobrir os sentidos e significados que foram censurados, isto é, interditados, 

excluídos, en-cobertos pela língua oficial, o espanhol.  Se por um lado, a análise dos 

elementos historiográficos será de ordem filosófica/sociológica, o próprio elemento 

ele mesmo é o “instrumento” utilizado. Em sendo um recurso historiográfico, ele já 

traz consigo, indissociavelmente, na sua própria determinação, seu locus geográfico 

e temporal. Em oposição ao uso utensiliar da linguagem, que como manta suja sobre 

a cama limpa, encobriria a realidade do móvel, a ferramenta que Cusicanqui nos 

propõe, a historiografia, é precisamente aquilo que nos permite des-cobrir o que a 

linguagem filosófica e acadêmica européia encobre: a multiplicidade ontológica. A 

historiografia nos fornece, assim, o instrumento pelo qual o Ser se des-cobrirá, nos 

revelando não apenas um método historicamente constituído, mas um Ser que, nesse 

sentido formal, não se diferenciará do próprio método que o revela: um Ser que 

também é historicamente determinado. Para analisar esse fenômeno que em breve 

nos aparecerá, faremos uso de nossa capacidade de compreensão 

hermeneuticamente fundamentada, o que nos permitirá interpretar aquilo que a 

própria historiografia instrumental nos comunica: a multiplicidade ontológica 

obscurecida por séculos de colonização. 

b) Waman Puma de Ayala – imagens da colonização 

A historiografia utilizada por Cusicanqui é especialmente baseada nos mais de 

trezentos desenhos da carta feita por Waman Puma de Ayala entre 1612–1615 para 

o rei da Espanha, denominada Primer Nueva Cronica y Buen Governo4. Esta obra, que 

se encontrou virtualmente desconhecida até há poucos séculos, foi encontrada por 

um pesquisador europeu em uma biblioteca de Copenhague em 1908. Escrita em um 

espanhol permeado de expressões, gírias e canções quichwas e aymaras, ela 

encontra seu eixo na noção de Mundo ao Revés, que se refere diretamente às 

                                                     
4 Para alguns ela pode remeter ao livro de 1912, O mundo de ponta-cabeça - idéias radicais durante a 

revolução inglesa de 1640, de Christopher Hill, mas não há nada que indique uma relação direta entre 

o livro de Hill e a carta de Puma. 
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transformações ocorridas pela própria colonização. Nos desenhos de Waman Puma, 

percebemos parte das mudanças fundamentais que ocorrem com a submissão do 

território andino à Espanha. Seja nas figuras que mostram a organização social 

espacialmente dividida entre ruas ou pelas relações entre tempo e ritos que 

perpassam as atividades produtivas e religiosas, vemos pela carta de Waman Puma 

um pouco sobre sua visão do que era o mundo pré-hispânico, relatado a partir do 

mundo andino já colonizado em que ele se encontrava.   

 A expressão Mundo ao Revés pode ser nova para nós, ou ainda, possuir 

diferentes significados 5 . Vamos explorar algumas dessas possibilidades com o 

intuito de compreender o grau de radicalidade do conceito pelos próprios desenhos 

de Waman Puma. Para aqueles acostumados com os mitos greco-romanos, da 

Teogonia de Hesíodo às Metamorfoses de Ovídio, podemos lembrar da  

(des)organização cósmica antes da união entre Gaia e Urano: o Caos. “O que primeiro 

existiu foi o Caos; e logo a seguir a Terra de seio fecundo, eterna e segura mansão de 

todos” (HESÍODO, 2005,  linhas de 116–117) “Antes de haver o mar e as terras, e o 

céu que cobre tudo, a natureza inteira tinha a mesma aparência, chamada Caos; 

massa bruta e informe, que não passava de um peso inerte, conjunto confuso das 

sementes das coisas.” (OVÍDIO, 2005, p. 11)  

É apenas quando duas divindades diferentes, Terra e Céu, se unem e passam, 

cada uma, a possuir um lugar determinado – abandonando a pura possibilidade 

caótica em que se encontravam –, que nosso mundo torna-se organizado, 

sistemático e habitável. O lugar determinado de Terra e Céu é condição necessária 

para o surgimento de nosso mundo nessas mitologias. Nesse sentido, pensar o 

Mundo ao Revés é pensar, por exemplo, o mundo ao contrário, isto é, Céu no lugar de 

Terra e Terra no lugar de Céu. Neste cenário que nos soa deveras apocalíptico, nos 

perguntamos: como seria a nossa vida? Como ela seria organizada, se é que 

organização e ordenamento seriam possíveis? Que aspectos da nossa forma de vida 

teriam que se alterar radicalmente para comportar tal alteração gigantesca? Se por 

outro lado, pensarmos em Mundo ao Revés simplesmente como um deslocamento 

radical das hierarquias que suportam nossa vida, tal como se virássemos de cabeça 

                                                     
5 Sobre a des-humanização realizada por europeus com europeus: LEVI, 1988. 
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para baixo o quadro de valores e regras que nos orientam, sejam elas regras 

epistêmicas, lógicas ou ético-políticas, como seria essa nova forma de vida humana? 

Não podemos deixar de notar que em ambas as possibilidades pensadas por nós 

sobre o Mundo ao Revés, a própria possibilidade de vida, que dirá de vida humana, 

estaria em xeque. 

 É sobre uma transformação de magnitude como a dessas supostas por nós 

que Waman Puma nos relata. Na verdade, sua carta não é um mero registro pessoal, 

ponderações e pensamentos anotados em um caderno; ela foi escrita para o rei da 

Espanha, pois parecia para o autor que a ordem para o acontecimento e manutenção 

das práticas coloniais tinham como causa motriz uma única pessoa, o rei Filipe III. 

Enviando seu relato composto por desenhos e palavras, Waman Puma tentou 

convencer o rei da Espanha de que a colonização e a manutenção das práticas 

coloniais foram não apenas um erro, mas um grande e irreversível mal que precisava 

ser estancado da vida andina. Retratando não apenas a riqueza do império andino, 

como também a uma forma de vida organizada por princípios baseados em uma 

sabedoria que relacionava homem e natureza de forma harmônica e não predatória, 

os desenhos do autor nos mostram uma forma de Ser desconhecida e ignorada pela 

violência e radicalismos coloniais. A carta de Puma converge os gritos de horror com 

os lamentos de tristeza em um manifesto anticolonial de forma curiosa, mas deveras 

contundente. É sobre um mundo colonial marcado pelo sangue e bestialidade, em 

que nós ainda vivemos, nosso Mundo ao Revés que trata a carta de Puma ao rei da 

Espanha. 

 Nosso primeiro contato com os retratos de Waman Puma no texto Sociología 

de la Imagen é proporcionado por Cusicanqui a partir de um desenovelar de fios que 

compõem um par categorial estruturante não apenas do mundo andino, como do 

mundo Europeu. Esses fios nos levam a pólos opostos que sustentam o início de tudo, 

da própria possibilidade de existência: 1) a categoria da ordem e 2) a categoria da 

desordem. Waman Puma retrata, logo no início de sua crônica, o ordenamento 

cósmico do mundo pré-hispânico, que se deixa perceber pela organização das ruas 

ou das distribuições espaciais dos povoados, em idades, por exemplo, e também por 

sua relação com o calendário de ritos. Segundo Cusicanqui:  
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A pesar de que adopta el calendario gregoriano, esta secuencia nos muestra el 

orden de las relaciones entre los humanos y el mundo sagrado, que acompaña 

tanto las labores productivas como la convivencia comunal y los rituales 

estatales. Pero luego de haber detallado los daños de la conquista, los abusos 

del corregidor y las brutales usurpaciones y daños perpetrados por la ambición 

del oro y de la plata, vuelve al tema del calendario, pero esta vez despojado de la 

ritualidad pagana. (CUSICANQUI, 2010, p. 22) 

 

 Esse ordenamento mostra como a vida indígena é sustentada por uma relação 

equilibrada e harmoniosa com a terra e com a ordem cosmológica, representada em 

seus desenhos pela natureza das montanhas, astros e demais elementos naturais. 

Sobre isso, a autora nos diz: “De este modo, se pone en evidencia la centralidad de la 

comida y de la labor productiva en el orden cósmico indígena.” (CUSICANQUI, 2010, 

p. 22–23). Um dos principais argumentos que Waman Puma oferece contra a 

usurpação de terras e a exploração do trabalho sofridas pelos indígenas é que a terra 

é um dos eixos centrais da própria sacralidade do mundo andino: “Con la comida se 

sirve a Dios y a su Majestad. Y adoramos a Dios con ella. Sin la comida no hay hombre 

ni fuerza” (DE AYALA, 1980 p. 1027, apud. CUSICANQUI, 2010, p. 23). A ritualidade 

que perpassa as práticas do Estado, bem como a organização de um bom governo 

são, segundo Waman Puma, dependentes dessa relação sacralizada entre o homem 

e a natureza, das famílias com a comunidade, e das comunidades com as 

autoridades. Nesse sentido, as práticas cotidianas se voltam para a terra, pois ela 

está no encontro dos mais variados significados e atividades da existência indígena. 

Nas palavras de Cusicanqui: 

 

El conjunto de relaciones obedece a un orden cósmico, en el que dialogan de 

modo sucesivo y cíclico los gobernantes, los gobernados, y la tierra que los nutre. 

En contraste con la obsesión monotemática de los conquistadores con los 

metales preciosos, que narrará en los siguientes capítulos, aquí destaca la 

diversidad de objetos sacrificiales y la precisión de sus relaciones con el espacio 

o el momento particular de la ofrenda. (CUSICANQUI, 2010, p. 23–24) 
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De forma contundente e muito explícita, vemos como Waman Puma retrata as 

dinâmicas e práticas que ocorrem no mundo andino quando o mesmo passa a estar 

de ponta-cabeça. Vemos também que o mundo pré-hispânico é descrito a partir de 

uma perspectiva cíclica, que passa por um calendário onde ritos e sacralidades 

respondem a períodos e intervalos regulares, garantindo um ordenamento bem 

definido e repetitivo. Essa periodicidade cíclica coloca o colonialismo sob uma ótica 

inusitada: ele não aparece como ponto final, como o fim de toda a existência, mas 

como parte de um percurso, de um caminho, sem finalidade. Nesse sentido, a 

colonização não aparece para os andinos como parte de um processo que levaria a 

etapas mais evoluídas a la Hegel. A forma de vida colonial não é melhor que a vida 

inca, nem é etapa necessária para um futuro melhor. As imagens de Waman Puma 

nos mostram uma relação harmoniosa entre os incas e os demais elementos que 

compõem o mundo que eles habitam. Diferentemente, a nova forma de vida imposta 

aos indígenas não respeita os ordenamentos e a simetria harmoniosa do mundo: ela 

é uma desordem, o desrespeito total com os outros seres, com a natureza e com os 

deuses. Ela tem a forma do conquistador Espanhol, que coloca os metais preciosos 

na ponta superior da hierarquia valorativa sobre a qual sua sociedade se constitui. 

Já os indígenas, de acordo com os desenhos de Puma, se encontravam em uma 

relação justa e adequada no seu habitar o mundo, onde o convívio com a natureza, 

os astros e os deuses se dá a partir de ritos e sacralidades que não se fundamentam 

na promoção de desequilíbrios que correspondem à supremacia e dominação do 

homem sobre a natureza. Esse ethos ou modo de Ser que se encontrava aqui antes 

da colonização está no polo diametralmente oposto ao modo de Ser dos 

colonizadores. A colonização não significou a implementação de uma nova 

hierarquia em uma mesma ordem. Para além do genocídio que seu significado 

carrega, ela é também a imposição de um modo de Ser no mundo que é incompatível, 

irredutível e intraduzível aos habitantes originais ou nativos das Américas. Neste 

sentido, precisamos alertar para o fato de que o problema inicial da colonização não 

foi a carência de tradução, nem a necessidade de se colocar em palavras comuns a 

indígenas e colonizadores o ethos de cada povo. A colonização não se reduz a um 

problema de má compreensão linguística. Ela é, antes, a própria vivência da ameaça 

existencial Schmittiana, na qual um modo de Ser põe em risco a própria existência de 
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outro modo de Ser. Ela é a incompatibilidade ética, política, e, principalmente, 

ontológica, em radicalidade máxima. 

Waman Puma retrata o ordenamento social indígena a partir de descrições que 

nos revelam como a organização por “calles” definia hierarquias e valores na 

sociedade inca muito diferentes dos que iriam se impor pela colonização. Por 

exemplo, percebemos que a “primeira rua”, a de maior valorização hierárquica, é 

ocupada por uma mulher tecelã (Awacoc Warmi) não tão jovem, já que possui entre 

trinta e três e cinquenta anos. Já na “segunda rua”, encontramos mulheres com mais 

de cinquenta anos. A “terceira rua” é ocupada por mulheres de mais de oitenta anos 

e a “quarta rua” pelas mulheres deficientes ou enfermas que tinham uma participação 

de grande importância nos rituais de casamento. Na “quinta rua” é que encontramos 

as mulheres solteiras de até trinta e três anos. Sobre essa organização, Cusicanqui 

nos diz: “Hay aquí una valoración positiva de la experiencia y del trabajo, que 

contrasta radicalmente con el culto a la juventud y a la belleza, propia de la sociedad 

invasora.” (CUSICANQUI, 2010, p. 24)  

Para nossos olhos sul-americanos, chama particular atenção o fato de 

mulheres tecelãs ocuparem uma posição de tanto prestígio. Se, no entanto, 

lembrarmos da mitologia grega, veremos que também nesse contexto tal atividade 

se encontrava no rol dos prestígios divinos. Exemplifica-o a jovem mortal Aracne, que, 

por sua exímia destreza como tecelã, acaba enfurecendo a própria Atena, conhecida 

pela sua divina capacidade de tecer as mais belas peças, e acaba transformada em 

aranha pela deusa. Para nós, que vemos o quão desvalorizada se encontra essa 

atividade em nossas sociedades sul-americanas contemporâneas, cabe a tentativa 

de tentar entender sua fundamental importância e de onde vem seu prestígio de 

outrora. Em primeiro lugar, na medida em que seu produto é da ordem da 

sobrevivência/subsistência, ela se torna necessária. Por exemplo, as roupas que 

usamos nas mais diversas situações em que nos encontramos em lugares de frio 

extremo se mostram, mais do que simplesmente úteis, imprescindíveis. De fato, sem 

os tecidos que nos aquecem e nos permitem sair de nossos lares para realizar as 

atividades externas cotidianas de subsistência, as mesmas não seriam nem sequer 

possíveis. Por outro lado, a tecelagem encontra-se bem próxima da arte quando 

realizada com o intuito de produzir vestimentas e tecidos usados em situações de 
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festividade e nos mais diversos rituais sacros. Ela ainda encontra outra faceta 

valorosa por realizar uma função mnemônica, na qual o tecido apresenta feitos, 

pessoas e entidades importantes dentro da comunidade em que eles se encontram - 

como por exemplo, no já mencionado mito de Aracne, no qual os tecidos 

confeccionados por Atena e pela jovem retratam grandes feitos gregos. No cotidiano, 

são essas peças que nos trazem nossa história, relatos de nossa cultura passada e 

presente, e que nos ajudam a manter vivas as memórias e feitos que constituem o 

significado de nossa própria identidade ou pertencimento cultural. Esse aspecto 

também é manifesto nas tapeçarias europeias das igrejas e dos palácios da realeza. 

Reconhecer que, no mundo pré-hispânico, essa atividade não apenas é realizada por 

mulheres, mas que são essas mulheres tecelãs que ocupam um dos lugares de mais 

alto prestígio social, nos faz entender melhor a radicalidade das transformações 

sociais que Puma nos relata. Tomemos como exemplo o que nos retrata o desenho 

Padre que haze tejer ropa por fuerza a las yndias. Quando Waman Puma soma 

palavras ao seu retrato, nos diz: “deciendo y amenazando questá amanzibada y le da 

de palos y no le paga / dotrina.” (DE AYALA, 1980 p. 535, apud. CUSICANQUI, 2010, p. 

47). O que acontece com essas mulheres tão prestigiadas no mundo inca quando da 

colonização? No mundo de cabeça para baixo, as tecelãs, que antes se encontravam 

em lugar de alto valor, são as mesmas que são agora submetidas a uma atividade 

forçada e de baixíssimo prestígio. Se ouro é o que recebem aqueles que realizam 

atividades necessárias ou valorizadas para os colonizadores, isto é, se é com ouro 

que se mede o valor e importância das atividades e objetos no mundo europeu, cabe 

às mulheres indígenas pauladas em retribuição pela tecelagem que são forçadas a 

fazer. Os desenhos de Puma nos mostram como a colonização transforma 

radicalmente o significado das práticas que determinavam a identidade das mulheres 

incas, como no caso das tecelãs. Com efeito, não apenas passam a ser impostas a 

elas a submissão e a desvalorização radical dos significados das práticas de seu 

grupo social específico; a reboque, é acarretado o desmoronamento da coesão e 

sentido das atividades que constituem a própria identidade cultural inca. É retirando 

e impondo novos sentidos e significados a práticas indígenas que estavam no centro 

da identidade de todo um povo que a colonização vai se instituindo e exterminando 

o modo de vida indígena. 
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Se seguirmos aqui a proposta filosófica Heideggeriana no que diz respeito à 

profunda ausência de sentido que nos revelaria a realidade mesma do Dasein, tal 

como a vivência da angústia nos permitiria, o que podemos supor e compreender da 

transformação radical de significado, ou melhor, da ausência de sentido das 

atividades agora praticadas e vividas por essas mulheres incas? A radicalidade do 

que acontece com os indígenas quando eles se encontram no Mundo ao Revés 

escapa aos exemplos e descrições heideggerianas sobre o Ser. Estamos falando aqui 

de eventos de natureza impensada e intocada pelas palavras de Heidegger. Por essa 

razão, aceitar a universalidade da filosofia Heideggeriana significaria, de algum modo, 

nos “fazer caber” em uma filosofia pensada por um europeu que, ignorante e 

indiferentemente, se sente não apenas autorizado a e capaz de abarcar o nosso 

mundo em seu pensamento totalizante, como também compelido a fazê-lo em nome 

do sucesso de sua filosofia. A Sociologia da Imagem que nos propõe Cusicanqui nos 

aponta para a redução que temos que sofrer para que possamos nos ver 

contemplados por essa filosofia. Supor que a ontologia Heideggeriana descreve a 

totalidade do Ser sabendo que ela nem sequer leva em conta o acontecimento, 

sempre atualizado, da permanente colonização é, segundo nossos estudos, 

inaceitável. As imagens que nos mostra Waman Puma, bem como o pensamento 

sociológico realizado por Cusicanqui, nos confrontam com a necessidade de ruptura 

com práticas e pensamentos acadêmicos que, ao encobrir e invisibilizar a 

colonização, convertem-se nas novas instâncias e manifestações desta, 

perpetuando-a. De nossa parte, a identificação com a filosofia Heideggeriana é 

impossível por três razões principais: 1) Ou ela parte de uma ignorância sui generis 

de nossa vivência colonial; 2)  Ou ela se constrói na negação radical e acintosa dessa 

vivência; 3) Ou ela é fruto de uma violência epistêmica de tal ordem que nos força a 

“caber” na ontologia descrita/determinada pelas palavras e pensamentos 

colonizadores. De toda forma, ela é insuficiente para descrever e dar conta de revelar 

a verdade sobre nossa existência. 

Segundo Cusicanqui, os desenhos de Puma não se restringem a meras 

imagens ilustrativas das “dificuldades da colonização”; eles são uma abertura de 

possibilidade hermenêutica para a compreensão da ilegitimidade do “modo de vida 

colonial”. Nas palavras da autora: “considero que en sus dibujos hay elementos 
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conceptuales y teóricos que se transforman en poderosos argumentos críticos. Y 

ellos apuntan a la imposibilidad de una dominación legítima y de un buen gobierno 

en un contexto colonial” (CUSICANQUI, 2010, p. 26). Neste sentido, a imagem da 

tecelã é emblemática, pois com ela percebemos que não é uma nova ordem o que se 

instaura com a colonização, mas, antes, uma desordem relativamente ao “bom 

governo” inca que retrata Puma.  

A própria ideia de trabalho, central no modo de vida europeu, é crucial para 

entendermos essa radical alteração. Trabalho é um conceito que, em nossa 

sociedade ocidental, remonta aos castigos bíblicos a comportamentos imorais. 

Antes do contato com a Bíblia, o significado das práticas e atividades realizadas nas 

sociedades incas, tais como a tecelagem, não envolviam castigo ou penitência. Ao 

relacionar a desordem colonial com o novo significado introduzido pela ideia de 

trabalho, que passa a abarcar as atividades da tecelã, vemos que, assim como na 

Bíblia, as novas categorias em que vão ser colocadas essas atividades e práticas 

indígenas se encontram no registro moral. As indígenas passam assim a ser 

obrigadas a trabalhar para se purificar, como castigo pela sua imoralidade pagã.  

Ainda que a categoria moral e a ideia de trabalho iluminem aspectos 

interessantes sobre a desordem colonial, há para Cusicanqui um abismo entre os 

significados das vivências da tecelã prestigiada socialmente e a tecelã que é 

explorada pelo religioso. Suas críticas não se reduzem à ideia de trabalho, tal como 

vemos nas palavras do grande filósofo argentino Enrique Dussel. O evento da 

colonização não se resume à ideia de exploração pelo trabalho no bom e velho estilo 

marxista; em outras palavras, não se trata de um fenômeno que se deixa 

compreender com recurso apenas à noção marxiana de mais-valia. Quando 

Cusicanqui aplica o método cinematográfico do “flashback” em sua Sociologia da 

Imagem, ela revela que a desordem retratada por Waman Puma é de índole ética; isto 

é, diz respeito a questões diretamente ligadas à condição/natureza humana como 

modo de Ser; e consequentemente, pois, à própria ontologia. Desse modo, a 

transformação do significado das atividades da tecelã expressa em imagem nos 

confronta com uma realidade em que ainda nos encontramos. Quando vemos a des-
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humanização6 da índigena que é paga com pauladas por tecer, percebemos mais 

uma vez que o evento da colonização fere a própria dignidade humana. Evidencia-se, 

assim, que a ruptura ético-moral com a qual somos imediatamente confrontados 

pelas imagens de Puma se fundamenta nos próprios limites ontológicos que 

separam o Ser indígena do Ser colonizador. 

Como um segundo exemplo desta transformação de ordem ontológica que se 

deixa perceber por meio desta teoria iconográfica sobre a situação colonial, vale 

mencionar o desenho Corregimiento que el Corrigidor convida (CUSICANQUI, 2010, p. 

49). Nele, vemos uma cena municipal onde o Corregidor (prefeito) e seus funcionários 

estão sentados a uma mesa, sobre a qual eles bebem e comem com fartura, enquanto, 

em primeiro plano, há uma pessoa diminuta guardando restos da comida em uma 

bolsa. Um primeiro exame poderia nos induzir à opinião de que a figura que 

percebemos neste primeiro plano é apenas uma jovem criança indígena. Todavia, 

este erro será logo afugentado por Cusicanqui, que não deixará nosso olhar 

colonizado determinar o que Puma, falante das línguas indígenas, retrata nessa 

crítica feroz. Aqueles que conhecem um pouco línguas indígenas tais como o aymara 

ou o quichwa possivelmente enxergarão outra figura sendo retratada nesse desenho. 

Na verdade, o que está presente no primeiro plano da figura é um índigena adulto. 

Segundo Cusicanqui, esta é uma imagem que nos revela a percepção da situação 

vivida pelos indígenas, pelo lugar de alguém que possui uma visão de mundo 

diferente da dos europeus. A pensadora explica, em CUSICANQUI, 2010, p. 27, que 

nem na língua aymara nem na língua quichwa há uma palavra que tenha 

correspondência exata para os termos “opressão” ou “exploração”, mas que essas 

ideias se deixam perceber pelas noções aymara de “jisk’achasiña” ou de 

“jisk’achaña”, que, por sua vez, se deixam compreender pela ideia de apequenamento, 

isto é, ser diminuído. Essa diminuição se dá no sentido existencial, pela qual a própria 

existência deixa de ser reconhecida ou se vê apequenada perto de outras que 

crescem e se impõem sobre ela por meio de injustiças e desigualdades. Seja pelas 

expressões em aymara ou diretamente pela imagem de Puma, percebemos essa 

condição existencial do indígena retratado como deveras humilhante em contraste 

                                                     
6 cf. CUSICANQUI, 2010, p. 72 
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com a dos colonizadores. Humilhação e desordem não são aqui empregadas como 

ideias complementares: na verdade, a primeira é apenas uma das facetas da segunda. 

A desordem causada no mundo pré-hispânico poderia ter trazido transformações 

que fossem percebidas como uma nova ordem que fosse melhor do que a anterior. 

Inclusive, essa é a proposta da ideia de civilização que teria sido trazida até nós pelos 

colonizadores a fim de restabelecer uma nova ordem mais apropriada e mais digna 

à nossa “desordem” pagã. Não obstante, a desordem que se instala não trouxe aos 

indígenas uma vida melhor, mas sim humilhação e submissão, não apenas por meio 

das pauladas que leva a tecelã, mas na violência que nos impôs uma outra 

cosmologia, na qual os indígenas se encontram à margem da dignidade própria da 

humanidade. Cusicanqui nos fala sobre como a desordem em que se encontra o 

Mundo ao Revés é de tal magnitude que, agora, os que deveriam servir são aqueles 

que estão na posição hierárquica superior de dar as ordens ou dizer qual é o novo 

lugar (o de inferioridade) em que se encontram os índios. Sobre isso ela nos diz:  

 

No obstante, la imagen de un indio empequeñecido ante sus iguales traza el 

itinerario psicológico de la dominación. La condición de pequeñez social, y la 

actitud de ‘abajar el lomo’ resumen el trasfondo moral de la penuria colonial. Más 

que las penas físicas, es el despojo de la dignidad y la internalización de los 

valores de los opresores lo que, al igual que en Frantz Fanon, hace de Waman un 

teórico de la condición colonial.  (CUSICANQUI, 2010, p. 27) 

 

O nosso apequenamento, isto é, nossa redução existencial, se deixa perceber 

no contraste com os colonizadores. Com relação a eles, não somos iguais; não por 

sermos diferentes, mas por sermos inferiores, menores, pequenos frente à 

“grandiosidade” deles. Puma nos confronta, mais uma vez, com essa nova imagem 

da colonialidade, que nos revela muito sobre essa estratificação valorativa que nos 

coloca nas bordas da humanidade.  

Seguindo a filosofia Heideggeriana no que diz respeito à ontologia, temos que 

o próprio Ser, por não possuir determinações apriorísticas, se caracteriza pelo seu 

modo de Ser (HEIDEGGER, 2009). O Ser que não carrega consigo características a 

priori de forma a, de antemão, encontrar-se delimitado, resolve muitos dos problemas 
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filosóficos que encontramos na História da Filosofia, dos pré-socráticos até a 

contemporaneidade. Todavia, a pura possibilidade de Ser de que trata a ontologia 

Heideggeriana não vem resolver os problemas incas. Se, por um lado, o ser 

desenraizado, jogado e projetado de Heidegger o permite dissociar-se de práticas e 

pensamentos racistas que distinguiam a natureza humana dos seres Europeus dos 

índios do novo mundo, por outro, sua ontologia ainda se encontra muito distante da 

realidade cosmologicamente ordenada do mundo inca. O Ser dos indígenas é 

caracterizado e dependente de sua visão de mundo, dos significados e sentidos que 

a própria ontologia inca determina, na qual a simetria entre indígenas, deuses e 

natureza, bem como o sentido que cada um desses elementos tem com relação às 

práticas da vida indígena, não pode ser traduzido, carregando consigo o mesmo 

significado, para a linguagem do colonizador. Já a ontologia europeia é descrita a 

partir da percepção da História e da Filosofia, das práticas e costumes, da língua e 

linguagem que fundamentam o mundo europeu, e, por isso, é dela dependente. 

Tomando as análises aqui desenvolvidas, supor que esta ontologia seria neutra com 

relação ao mundo que a gerou, no qual ela ganhou e recebeu significado, por meio da 

qual as práticas colonizadoras ganham sentido, seria deveras descabido. Assim, o 

intento de Waman Puma era o de convencer o rei da Espanha a interromper a 

colonização. Para tal empreitada epistêmica – pois ele presume que o conhecimento 

do rei sobre o que ocorre em nossas terras é defasado – ele se mune da língua 

colonizadora. Puma acredita que com suas demonstrações e explicações o 

conhecimento real se tornaria mais adequado, e que as consequências disso seriam 

transformações nas ações do rei. Nesse sentido, ele se aproxima do ideal platônico 

no qual o conhecimento de algo levaria à transformação das ações a ele relacionadas. 

O retratista supunha que o que acontecia em nossas terras era desconhecido ao rei, 

ou, pelo menos, que certas práticas só poderiam ser endossadas por ele na 

ignorância ou má compreensão da violência epistêmica, ontológica, moral e política 

que a colonização empreendia. Os desenhos e relatos de Puma nos levam não 

apenas ao confronto com nossas palavras e com aquilo que se permite colocar em 

palavras, mas também com a dimensão do não dito que pode ser percebido em 

nossas vivências cotidianas. Ele confronta visões ontológicas, ético-morais e 

epistêmicas que nos des-humanizam por não falarmos a mesma língua do 
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colonizador. Puma nos aponta a intraduzibilidade linguística abissal que nos envolve; 

nossas diferenças não são fruto de um atraso evolutivo ou de uma incapacidade 

inata, pois nós não nos orientamos pelo mesmo paradigma do colonizador. Mas 

como demonstrar e fazer entender, dentro de um paradigma de hierarquias 

estabelecido pelos colonizadores, que essas hierarquias não são legitimadas por 

outras formas de Ser? Como fazê-los entender que nos forçar a um modo de vida 

convenientemente assegurado e legitimado pelo pensamento Europeu não significa 

uma nova ordem melhor, nem um bom governo? 

 O que Puma aponta com suas imagens não se permite reduzir a palavras, e 

não por acaso ele usa retratos, gírias e canções em línguas indígenas para construir 

argumentos mais convincentes ou para persuadir o rei a de alguma maneira parar 

com a imposição de uma redução ontológica. Não cabíamos, não cabemos e nem 

queremos caber nessa ontologia, nessa moral, nessa epistemologia colonial. Waman 

Puma mostra o abismo intransponível entre nossos mundos, e não há força 

colonizadora que nos faça superar esse abismo, pois ele se fundamenta na 

irredutibilidade linguística que nos diferencia. Nosso mundo, nossa própria ontologia 

não cabe nas letras europeias com que tentamos descrevê-lo. Sua amplitude e 

variedade se deixam entrever, por exemplo, pelo uso de outros recursos, outros 

métodos, outras performances, que nos revelam um Ser que escapa às palavras, mas 

que aparece nas nossas gírias e canções, nos nossos contos, retratos e figuras que 

dizem o que as próprias palavras censuram. Nosso mundo escapa às fronteiras 

impostas pela vida colonial e transborda em outros mundos, transgredindo as 

possibilidades enviesadas que creem nos tornar invisíveis, imperceptíveis, 

inexistentes. 

Em sua carta, Waman Puma não traduz muitas das canções e gírias quichwas 

e aymaras para o espanhol. Ele também não opta por um registro formal onde essas 

gírias e canções não teriam espaço. Essas expressões do modo de vida andino não 

são expurgadas de sua fala, nem são traduzidas para outros signos que pertencem a 

língua colonizadora. Elas são a marca da diferença ontológica, intraduzível, 

inconciliável e irredutível aos significados e sentidos espanhóis, à própria forma de 

vida e ontologia europeias. Elas são mais uma amostra, um pedaço, um retalho de 

um modo de Ser radicalmente diferente daquele a que nos estão submetendo. Ainda 
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que muito violentado, ele ainda persiste e resiste, se transformando, obviamente, mas 

não se tornando parte de um paradigma homogeneizante imposto por mãos 

estrangeiras e brancas. O fenômeno para o qual Waman Puma nos dirige não é algo 

que se deixa dizer pela pura linguagem escrita, pelo “espanhol do papel”.  

Assimetria e violência marcam os desenhos de Puma, tal como em 

Corregimiento que el corregidor convida (CUSICANQUI, 2010, p. 49) e em Padres. 

Fraile Dominico mui colerico (CUSICANQUI, 2010, p. 48). A violência que percebemos 

nestes desenhos não é fruto da mera falta de traduções, pois os problemas para os 

quais elas se dirigem não ocorrem simplesmente porque um dos lados não fala a 

língua do outro. A questão tem fundamento ontológico: é em nome dos valores e 

hierarquias ontologicamente fundamentadas na visão de mundo europeia que a 

colonização, tal como a conhecemos, aconteceu. A incompreensão se dá na medida 

em que um lado impõe de forma violenta e genocida seu modo de Ser sobre o outro. 

Em Conquista. Guaina Capax Inga, Español (CUSICANQUI, 2010, p. 50) podemos 

perceber ainda melhor este ponto. Quando o colonizador olha para aquilo que está 

na sua frente e profere palavras diferentes daquelas que emprega o inca, ele usa 

nomes que trazem consigo significados e práticas que estão de acordo com as 

“tabelas” e hierarquias erigidas por meio do modo de vida dele; e o mesmo vale para 

os signos diferentes proferidos pelo inca, que respondem a sentidos e significados 

dependentes do modo de Ser próprio dos incas. Pode-se supor que bastaria uma 

tradução adequada para que indígenas e colonizadores estivessem se referindo ao 

mesmo objeto, ouro. Mas não é esse o caso. Ouro na língua de um significa um metal 

que vale mais que comida, pois com ele se compra a comida, o direito de exterminar 

ou ser dono do outro, a casa, roupas, poder, etc. Para o outro, ele é apenas um 

material com o qual se produzem peças de ornamentação, isto é, não poderia jamais 

medir necessidades de subsistência nem a des-humanização do próximo. Logo, o 

sentido que orienta as práticas e modo de vida dos incas e dos colonizadores são 

radicalmente diferentes: frente a “um mesmo objeto” cada um emprega signos e 

significados distintos. Nesse sentido, os desenhos de Puma mostram que o 

problema colonial não se resume a um mero “problema de linguagem”. 

O trabalho de Puma parece menos óbvio e trivial quando nos perguntamos: 

como é possível retratar uma ontologia? Ou melhor: como desenhar ou retratar duas 
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ontologias diferentes? Essas perguntas remetem a questões abordadas nas 

disciplinas obrigatórias de Lógica durante a minha graduação, tais como aquela: 

como é possível desenhar a sentença “o gato não está sobre a mesa.”? Supor que há 

uma simetria entre linguagem escrita/oral e imagética já é algo que merece uma 

longa discussão. Dito isso, o que significaria a eventual impossibilidade de se 

desenhar esse “não gato”? Significa que ele não existe? Significa um mero problema 

linguístico, isto é, que nossa linguagem não dá conta de dizer exatamente aquilo que 

queremos? Significa que nossa linguagem em palavras é mais ampla que a 

linguagem imagética? Ou que podemos falar de coisas que não têm realidade 

material?  Talvez seja apenas um problema de representação, e faltem 

representações para ilustrar o que dizemos ou percebemos? Pois Waman Puma nos 

mostra que a linguagem escrita não precisa dar conta de dizer a totalidade das coisas, 

que as imagens também podem fornecer compreensões para além do que dizemos 

com as palavras, e que as nossas vivências não são apenas “retratadas” ou 

“representadas” por desenhos, copiando a “realidade”, mas que ainda assim eles 

podem ilustrar aspectos do que vivemos, deixando que percebamos, por exemplo, o 

não dito presente nelas.  Nessa direção, Puma faz algo surpreendente: ele retrata 

justamente aquilo que parece ser irretratável, aquilo que escapa a nossa própria 

capacidade de compreensão, baseada no discurso racional europeu. As imagens de 

Waman Puma trazem o não dito presente na nossa forma de vida colonizada para o 

registro do fenômeno, daquilo que percebemos e sobre o que podemos investigar. Ele 

está revelando, inclusive para nós que escrevemos em pleno século XXI, os meios 

pelo qual a colonização ainda está acontecendo. Por exemplo, ele nos aponta a 

tentativa atual de compatibilização harmônica entre duas ontologias irredutíveis uma 

à outra. Evidencia, ademais, o modo de Ser que se esconde no racismo e violência 

cotidianos, bem como o fato de que esse modo de ser nos habita. Habita-nos, pois 

não é algo que simplesmente fazemos ou praticamos; antes, é precisamente aquilo 

que nos forma, que configura nossa identidade, aquilo que determina e caracteriza o 

nosso modo de Ser. Desse modo, ele revela a nossa natureza, ou melhor, leva a cabo 

a nossa ontologia – em ambos os (nesse caso, indissociáveis) sentidos de uma 

ontologia que nos descreve e de uma ontologia feita em nossos termos. Seus 

desenhos, que vão para além da limitada linguagem com a qual escrevo este texto, 
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nos permitem perceber que a colonização que vivemos não está presa ao passado, 

estático no tempo, como um evento original, momento em que se encontraram um 

modo de Ser inca e um modo de Ser europeu. Nosso mundo atual não é habitado 

apenas por incas e colonizadores, ontologias “puras” que se oporiam. Nós, que 

habitamos o mundo sul-americano, não somos apenas água ou vinho: somos nós 

mesmos água e vinho. O colonizador e o indígena co-habitam em nós. Essas duas 

ontologias incompatíveis nos co-habitam. O conflito político não é mais externo, não 

é mais puramente social. Puma nos mostra o conflito existencial que marca e 

caracteriza nossa ontologia.  

O mundo cíclico dos indígenas nos ensina que o mundo não deixará de estar 

ao revés em uma volta idílica ao que era antes da colonização. Destarte, não se 

propõe um retorno ao original. Tal como uma ampulheta virada, não basta que a 

coloquemos novamente de cabeça para cima para que ela traga de volta o tempo 

passado. A areia que se moveu na ampulheta nos confronta com os eventos 

ocorridos durante o movimento; a vida pré-hispânica já passou e não podemos voltar 

para o que foi outrora. Waman Puma não é um índio ingênuo. Sua proposta, escrever 

uma carta no século XVII para mudar os desígnios reais, diz respeito ao fim da 

colonização que ainda estaria acontecendo. Ela hoje se atualiza e se renova em 

práticas e costumes que, por não encontrarem nomes nas línguas colonizadoras, que 

estamos usando agora mesmo, seja ela o espanhol ou o português, não encontram 

nestas qualquer possibilidade de expressão como fenômenos, e assim, escapam 

imperceptíveis às análises hermenêuticas já propostas em tantos lugares (Dilthey, 

Schleiermacher, Gadamer, etc). Com seus desenhos, Waman Puma nos fala de um 

modo de Ser que escapa às imposições do modo Ser europeu, mostrando retratos de 

diferentes ontologias possíveis. Ele nos aponta assim para os limites de nossa 

ontologia, onde vemos que não precisamos e nem de fato cabemos dentro do mundo 

do colonizador, tal como ele nos percebe e nos descreve. Tal tarefa de 

compatibilização é, de certa forma, impossível, pois ela seria o sucesso da proposta 

colonial. A colonização gera “sujeitos” co-habitados, constituídos por e por meio de 

ontologias opostas e irredutíveis. Os conflitos que vivemos não se restringem à 

esfera política, como aqueles analisados por Schmitt. Se por um lado, a chegada dos 

colonizadores coloca em cena indivíduos com uma visão de mundo que se opõem a 
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indivíduos com outra visão de mundo – nos termos schmittianos, em um cenário de 

amigos e inimigos –, hoje, nosso conflito não é mais puramente externo. Nós somos 

os “indivíduos” que vivemos o conflito em nós mesmos. Nossa existência é mista, e 

não porque as visões de mundo se misturaram em uma só, tal como em uma síntese 

Hegeliana. Essas diferentes formas de Ser no mundo se apresentam em nossas 

práticas e vivências experimentadas por diferentes perspectivas, que possuem 

diferentes significados, que são confusas, ambíguas, contraditórias, que muitas 

vezes não precisam encontrar palavras que as submetem a um mesmo paradigma 

uno e coeso. Nossa linguagem, permeada de gírias em outras línguas, que 

denominam práticas religiosas sincréticas (ou divergentes), marcada por valores 

conflitantes que não precisam e muitas vezes não podem convergir, que nos torna 

gagos para muitos fenômenos e mudos para tantos outros, não cabe dentro dela 

mesma, porque não é uma e idêntica a si mesma. Ainda que esteja sempre em 

expansão, ela não se orienta por uma totalidade que se dirige ao todo existente. Sua 

pretensão não é a de crescer para dar conta de todos os fenômenos. Nossa 

linguagem reconhece que há fenômenos que lhe escapam, que fenômenos são 

constituídos e dependentes da ontologia que se encontra como pano de fundo pela 

qual são percebidos. Mesmo quando notados, seja por via escrita, oral, por desenhos, 

performances, rituais, etc, eles se enovelam novamente em teias de significados e 

sentidos contraditórios, em total acordo com aquilo que somos, com as contradições 

e possibilidades opostas que nos habitam, isto é, em nossa existência ch’ixi.7 8 

 Quando Cusicanqui fala da noção indígena de Pachakuti “la revuelta o vuelco 

del espacio- tiempo, con la que se inauguran largos ciclos de catástrofe o renovación 

del cosmos.” (CUSICANQUI, 2010, p. 22), ela nos apresenta a ideia de um movimento 

cíclico e constante em que a catástrofe da colonização não precisa significar o fim 

de toda possibilidade de ser indígena. Sem sombra de dúvida, os acontecimentos 

                                                     
7 Presente em CUSICANQUI, 2010. 
8  “La palabra ch’ixi tiene diversas connotaciones: es un color producto de la yuxtaposición, en 

pequeños puntos o manchas, de dos colores opuestos o contrastados: el blanco y el negro, el rojo y el 

verde, etc. Es ese gris jaspeado resultante de la mezcla imperceptible del blanco y el negro, que se 

confunden para la percepción sin nunca mezclarse del todo. La noción ch’ixi, como muchas otras 

(allqa, ayni) obedece a la idea aymara de algo que es y no es a la vez, es decir, a la lógica del tercero 

incluido. Un color gris ch’ixi es blanco y no es blanco a la vez, es blanco y también es negro, su 

contrario”. (CUSICANQUI, 2010, p. 69)  
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desenvolvidos pela colonização colocam em xeque a forma de Ser harmoniosa do 

mundo inca, em especial a relação com a terra que é radicalmente transformada. 

Ainda assim, esse mundo inca ainda persiste em práticas e significados presentes 

na vida andina contemporânea. Elas se chocam com os significados e práticas da 

vida pública erigida na forma de vida colonial “europeizante”. Não obstante, elas 

sobrevivem de forma clandestina, desconhecidas ou ignoradas por essa forma de 

vida hierarquizada pelo modo de Ser europeu. Quando são percebidas, e não são 

negadas, elas são compreendidas dentro de um paradigma linguístico que as 

submete novamente a colonização: elas são dizimadas ou desapropriadas de seus 

significados originais indígenas, sendo traduzidas por significados e sentidos que 

implicam uma forma de vida bestial, irracional ou ao menos inculta e inapropriada. É 

contra essa redução a uma hierarquização sob um paradigma único que estamos 

lutando, é contra a constante colonização que nos reduz ao paradigma ontológico 

colonizador que ainda estamos resistindo. 

 

Conclusão  

 

A perspectiva temporal cíclica coloca em xeque a nossa temporalidade 

acadêmica, linear e sistemática que determina nossas vivências sob uma égide 

cronológica em que seria impossível para nós, sul-americanos, experimentarmos 

esse evento em nosso presente, quando em termos de séculos ele se originou no 

passado. Além de fugir da lógica temporal a que estamos subordinados, seja nos 

textos filosóficos ou em nossas atividades cotidianas de trabalho, as imagens de 

Waman Puma nos permitem compreender nossas vivências a partir desta chave de 

compreensão que se funda na ideia de ciclos, “(…) basada em la noción indígena de 

Pachakuti, la revuelta o vuelco del espacio-tiempo, con la que se inauguran largos 

ciclos de catástrofe o renovación del cosmos” (CUSICANQUI, 2010, p. 22). A 

possibilidade de vivenciar esse momento original que se sedimentou e se res-

sedimenta em diversas práticas e teorias contra as quais ainda empreendemos 

nossa luta cotidiana, está para além daquilo que nossas palavras conseguem expor. 

Seus desenhos nos permitem ir aonde nos faltam palavras: nas diversas vivências e 

eventos a que estamos submetidos dentro e fora da Academia, nos atos cotidianos 
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de uma vida marcada pelo conflito que habita em muitos de nós por sermos parte 

colonizadores e parte colonizados. Para nós não há expressão completa e correta 

que consiga sistematicamente fundamentar nossas vivências a partir desse evento 

fundante. Por um lado, a língua em que escrevo, europeia, bem como a forma deste 

discurso, argumentativa/declarativa, não me deixam dizer de forma clara e 

necessária como minhas vivências cotidianas se entremeiam e se permitem 

compreender em imagens tais como a de Conquista. Guaina Capac Inga Candia, 

Español “Cay coritachu micunqui (¿Este oro comes?) /Este oro comemos /En el 

Cusco” (DE AYALA, 1980 p. 343, apud. CUSICANQUI, 2010, p. 50). Cabe lembrar que o 

mundo do colonizado não é um mundo coeso e uno, ele é fragmentado, formado por 

conflitos e contradições que se encontram na interseção de mundos opostos, e que 

certas regras linguísticas, como o princípio Aristotélico do terceiro excluído, não nos 

permitem expressar. Essa intersecção, tal como a descrita por CRENSHAW (1989), 

não é um conjunto em que se encontram características em comum presentes em 

dois outros, como muitas vezes vemos em análises matemáticas ou lógicas. A 

interseção a que nos referimos pode ser entendida a partir da ideia de duas ruas que 

se entrecortam, formando o desenho de um “x”. No lugar onde esse “x” se encontra, 

temos um ponto formado por dois caminhos diferentes, duas ruas distintas que são 

diferentes até o ponto em que se encontram. Lá as duas ruas se sobrepõem 

formando um mesmo ponto, mas não coeso e uno. Ele pode ser entendido como parte 

da rua “A” ou parte da rua “B”, e quando analisamos essas duas ruas separadamente, 

ainda assim vamos nos confrontar com o ponto em que elas se encontram, formando 

essa interseção que se deixa perceber por sua constituição dupla. Nesse sentido, no 

ponto de interseção, as duas ruas se complementam, formando não mais um 

caminho solitário, mas mostrando que esse caminho não pode ser totalmente 

compreendido na independência do outro, que vem de uma outra rua.   

A linguagem colonizadora, que já determina de antemão aquilo que pode ser 

dito e compreendido no mundo dos colonizados, a partir da sua gramática hermética 

e pré-determinada, não abre espaço para as nossas visões de mundo, para as 

vivências dos colonizados que não se deixam analisar como fenômenos 

independentes, solitários ou únicos. Não basta entendermos o contexto, ou o pano 

de fundo, sobre o qual o fenômeno aparece. É preciso compreender que o próprio 
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fenômeno não apresenta um único significado, que ele é formado pela própria 

ambiguidade que se apresenta na intersecção dos múltiplos significados e sentidos 

presentes em nossa história de vida. Para aqueles que já caminharam pelo Rio de 

Janeiro, minha cidade natal, é fácil perceber que em um momento estamos em uma 

rua e no outro, quase sem percebermos, em uma nova viela que não sabemos sequer 

se tem nome, ou se ela se encontra no mapa. Nossos percursos não são únicos, são 

formados de encruzilhadas pelas quais percebemos que uma rua não é um caminho 

único e solitário, pois é, antes, formada por outras que são compostas por ela e que 

ao mesmo tempo compõem tantas outras mais. A linguagem que precisa se “limpar” 

de usos cotidianos para deixar ver a verdade do Ser, não pode deixar ver a nossa 

verdade – a verdade sobre nós, dita por nós –, que, quanto mais carregada de 

significados e sentidos, melhor evidencia a natureza complexa e conflituosa do 

nosso Ser. Se seguirmos a linguagem colonizadora, que determina universalmente 

como é o Ser e como podemos acessá-lo, não nos encontraremos lá. O Ser legítimo 

seria aquele que se deixa dizer nas palavras da língua do colonizador, onde as 

hierarquias já estão dadas por valores que, quando formados, não nos levaram em 

consideração a nós, colonizados latino-americanos. Se consideramos em particular 

os valores gerados e apresentados pela Filosofia europeia desenvolvidos durante 

nossa colonização, tal como encontramos na Antropologia kantiana ou hegeliana, ou 

na ideia de Estado de Natureza hobbesiano, percebemos que a linguagem filosófica 

constitui-se pela própria inferiorização do nosso modo de Ser. Pela contínua 

exploração colonial que ainda hoje alinha o mundo em “epistemologias do norte e do 

sul”, vemos que essas filosofias foram formadas e engendradas precisamente na e 

pela própria experiência colonial, tal como defende Mignolo (2003). As visões de 

mundo ilegítimas, por sua vez, não se deixam dizer nessas palavras, nessas filosofias 

e ontologias. Quando se encontram em palavras, nossas epistemologias e ontologias 

são tão parciais e desvalorizadas que só se permitem dizer em caricaturas e 

estereótipos, no máximo relegados aos estudos antropológicos, nunca no seio da 

Filosofia. Na maioria das vezes, contudo, nossas vivências são inomináveis. Por não 

terem vindo ao mundo pelas palavras, são ignoradas e se encontram, como 

fenômenos hermeneuticamente compreendidos, na própria inexistência. Nesse 

contexto, vemos que as palavras do Wittgenstein tractatiano podem tratar também 
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da nossa colonialidade; é dele a frase célebre: “Sobre aquilo de que não se pode falar, 

deve-se calar.” (WITTGENSTEIN, 2010, p. 280–281)9. Não por acaso, escolho essa 

passagem de um dos mais ilustres e influentes pensadores contemporâneos, que, 

como Heidegger, também coloca os principais problemas filosóficos a encargo e 

responsabilidade da linguagem, e diga-se de passagem, linguagem das palavras, 

pois é sobre elas que versam as principais obras dos autores, os tópicos do Tractatus 

Logico-Philosophicus  e também os parágrafos de Ser e Tempo. Se as as nossas 

vivências de colonizados não se permitem descrever ou analisar nas palavras 

(colonizadoras), devemos então, seguir a diretriz apontada por Wittgenstein: calar-

nos? Esse silêncio que impera sobre nós iguala, para o colonizador, o não dito com o 

inexistente, e é sobre isso que o texto de Waman Puma grita em dissonância. Não 

nos calaremos, pois não seremos domesticados pela linguagem imposta sobre nós. 

A Sociologia da Imagem, nesse sentido, nos abre portas para novos tipos de 

investigações fenomenológicas, nas quais as diretrizes hermenêuticas a serem 

utilizadas não dependem exclusivamente de um limite linguístico pré-concebido. 

 Se nossos problemas, nossas vivências, nossos valores, nossos conflitos, 

nossas contradições e visões de mundo, não são sequer perceptíveis como 

fenômenos, se elas são encobertas por tudo aquilo que é “legítimo”, isto é, por tudo 

aquilo que pode ser dito, então encobrimos também nossa própria existência - 

cindida, plural, intraduzível, ou melhor irredutível às palavras (colonizadoras). O que 

sobra para nós não é a negação do que vivemos, nem mesmo a oposição em que nos 

encontramos como modo de Ser “ilegítimo”, mas a própria não existência, tal como 

nos fala Fanon, em seu texto de 1952, Pele negra, máscaras brancas (FANON, 2008). 

Aquilo que não pode ser colocado em palavras, não é da ordem do racional, ou da 

ordem do razoável também não pode pertencer e participar dos discursos da esfera 

pública liberal hegemônica, pois não faz parte da razão comunicativa tal como 

pretende Habermas, ou da razoabilidade defendida por Rawls. Nossas visões de 

mundo são tais que não cabem nem na sintaxe e nem na semântica da língua 

colonizadora. Nós, que, para muitos, vivemos ainda em um Estado de Natureza 

Hobbesiano, não conhecemos sequer a civilização. Que temos nós a reivindicar sobre 

                                                     
9 “Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen”. (WITTGENSTEIN, 2010, p. 280) 
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o modo de vida que nos é imposto com violência, tão bem retratado nos desenhos de 

Waman Puma? 

 No curso de Sociologia da Imagem, Cusicanqui percebe que as imagens 

podem ser utilizadas como uma forma possível de deixar-se ver e perceber o não dito. 

Isto é, as nossas vivências que escapam às palavras colonizadoras, uma vez em 

nossa frente, nos confrontam com as diversas facetas da própria colonização. Mais 

que isso, elas nos confrontam com o próprio significado não dito da colonização: tal 

evento não se encontra preso ao tempo em um momento original, ele é já e sempre 

nas suas práticas racistas e cotidianas que, uma vez percebidas como fenômenos, 

não apenas podem ser mais adequadamente compreendidas, mas também podem 

passar a ser nomeadas. Todavia, é preciso ainda perguntar: quem as nomeará? Como 

elas serão nomeadas? Será possível nomeá-las com as palavras que já conhecemos? 

Se pela noção de Mundo ao Revés podemos abrir uma possível chave de 

compreensão para essas e outras questões que nos evocam o trabalho de 

Cusicanqui e de Waman Puma, então, cabe a nós tecermos novos fios para uma 

prática fenomenológica e hermenêutica anticolonialmente fundamentada e 

constituída. 
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RESUMO 
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Introdução 

 

No nosso discurso cotidiano, a atribuição de propriedades a entidades 

coletivas é lugar-comum. Dizemos coisas como: “A Universidade está em greve”; “O 

governo é corrupto”; “O sistema de saúde está em crise”; “A empresa X abriu 

processo seletivo”. As chamadas de jornais e revistas são repletas de menções a 

entidades coletivas: “Exército apreende madeira ilegal”; “EUA liberam estudantes 

para entrar no país”; “Montadora tem lucro recorde”; “Bancada evangélica apoia 

Deputado”; “Time de várzea lança camisa contra racismo, homofobia e exclusão”.  

Sem surpresa alguma, as Ciências Humanas e Sociais também empregam 

esse modo de falar:  

 

A Comunidade Kilombola Morada da Paz, situada em Triunfo/RS, é formada 

majoritariamente por mulheres negras e foi certificada pela Fundação Cultural 

Palmares como quilombo em 2016 (FLORES, 2020, p. 1, grifo nosso);  

Essas empresas foram escolhidas por serem precursoras na adesão ao plástico 

verde e por suas variadas posições na cadeia produtiva. (GARCIA; Wolffenbüttel, 

2020, p.203, grifo nosso);  

A ebulição social dos anos de 1970 no país foi marcada pela mobilização dos 

operários, dos movimentos sociais congregando distintos atores sociais para 

além das classes assalariadas urbanas e rurais, tendo como eixo das 

reivindicações a restauração de uma ordem democrática e a conquista de direitos 

civis, políticos e sociais. (COHN, 2020, grifo nosso);  

Grandes operações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal e Estadual 

têm investigado servidores públicos e condutas que contradizem o perfil 

esperado pelo país. (FERENTZ; GARCIAS; SETIM, 2020, p. 189, grifo nosso).   

 

Uma questão filosófica relevante, diante do largo emprego desses termos, é se 

estamos utilizando uma linguagem metafórica ou se esses termos possuem 

referentes na realidade, isto é, se eles “apontam” para uma entidade real que existe 

efetivamente. Esse tipo de análise parece muito similar ao tipo de desafio filosófico 

proposto nos desenvolvimentos iniciais da Filosofia da Linguagem. Algo nesse 

espírito parece ser a sugestão de Wittgenstein (2001, p. 165), de que “4.0031 Toda 
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filosofia é ‘crítica da linguagem.’”. O problema filosófico de fazer esse tratamento da 

linguagem é explicado metaforicamente assim: 

 

4.002 A linguagem é um traje que disfarça o pensamento. E, na verdade, de um 

modo tal que não se pode inferir, da forma exterior do traje, a forma do 

pensamento trajado; isso porque a forma exterior do traje foi construída segundo 

fins inteiramente diferentes de tornar reconhecível a forma do corpo. 

(WITTGENSTEIN, 2001, p. 165). 

 

Desta forma, aplicada à questão em mãos, vamos refletir sobre a utilização de 

termos coletivos na tentativa de identificar o que, de fato, queremos dizer quando 

empregamos tais termos. Significativamente mais audacioso que o projeto de uma 

“crítica da linguagem” que visa explicitar o “pensamento”, temos objetivos 

ontológicos mais audaciosos. Não queremos apenas esclarecer o conteúdo das 

nossas expressões linguísticas, mas investigar quais são seus referentes. Ao 

contrário do que poderia se sugerir até aqui, nosso foco central não é a dimensão 

semântica (do conteúdo dos termos), mas metafísica (identificar quais entidades são 

referidas por esses termos).         

Portanto, nosso objetivo principal é fazer uma investigação sobre Ontologia 

Social, o campo de estudos sobre a natureza e as propriedades da dimensão social 

da realidade, partindo dessas sugestões linguísticas. O ponto central sobre a 

natureza das entidades coletivas será a investigação de sua estrutura ontológica, ou 

seja, do que é composto esse tipo específico de entidade.  

No nosso conjunto de citações iniciais, já encontramos uma resposta intuitiva 

para essa questão: A Comunidade Kilombola Morada da Paz é formada por mulheres 

negras. Intuitivamente, entidades coletivas são compostas por indivíduos; por seres 

humanos. Em virtude dessa intuição, uma pergunta crucial subsequente é se há a 

necessidade de postular uma hierarquia ontológica, em outras palavras, se 

precisamos nos comprometer com a existência de um nível coletivo acima dos 

indivíduos. Cabe notar que um comprometimento com uma ontologia individualista 

visa, em última instância, negar a relevância (e a realidade) das entidades do nível 

coletivo. Essa posição poderia ser sustentada com base na tese de que todas as 
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propriedades ontológicas das entidades coletivas seriam estritamente redutíveis às 

propriedades individuais: indivíduos agem, causam efeitos na realidade, ocupam 

lugar no tempo e no espaço, creem, pensam, decidem, etc. Essa posição pode ser 

encontrada na proposta do individualismo metodológico nas ciências sociais, 

explicitada no início de Max Weber (2004) (para uma discussão mais aprofundada 

sobre individualismo ontológico e metodológico, veja Epstein (2009)). 

Para delimitar um pouco nossa investigação, nos concentraremos na 

atribuição de uma propriedade particular a entidades coletivas: a responsabilidade 

moral. Grande parte do nosso discurso sobre entidades coletivas atribui algum tipo 

de ação a elas. Dizemos que empresas fabricam produtos; eleitores elegem 

candidatos; times de futebol fazem gols; a Polícia faz investigações; instituições 

regulam comportamentos; organizações causam desastres ambientais; etc. A 

dimensão conativa dessas atribuições abre a possibilidade de que façamos um 

julgamento moral dessas ações e de seus resultados.  

Não é incomum culpar ou elogiar entidades coletivas: “Fundição é premiada 

pela Secretaria do Meio Ambiente, com o Certificado de Selo Verde”; “Santa Casa é 

premiada por excelência assistencial na Cardiologia”; “A empresa foi 

responsabilizada pelos prejuízos causados pelo atraso na entrega da obra”; “a 

empresa foi responsabilizada pela poluição da floresta amazônica equatoriana, pelo 

derramamento de água tóxica e pela formação de piscinas de resíduos 

contaminantes”; etc. Entretanto, seria nossa prática de avaliação moral às entidades 

coletivas adequada? Em outras palavras, entidades coletivas cumprem os requisitos 

necessários para que essas atribuições sejam legítimas? Não seria demasiadamente 

ficcional (irreal e, portanto, inadequado) considerar entidades coletivas como 

agentes passíveis de responsabilidade moral? Para investigar essa questão, primeiro 

precisamos identificar quais são os elementos que habilitam uma entidade a ser 

objeto de avaliações morais.  

 

Responsabilidade moral 

 

A literatura filosófica sobre responsabilidade moral é recheada de derivações 

particularmente técnicas. Esses detalhes dos desdobramentos das investigações 
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filosóficas sobre o tema não serão abordados aqui. Para a nossa investigação 

específica, sobre a atribuição de culpa e elogio (responsabilidade moral) a entidades 

coletivas, bastará elucidar condições tão gerais que parecem ser aceitas por todos 

os envolvidos nessas outras discussões mais específicas (ainda que a satisfação ou 

não dessas condições constitua grande parte da motivação para essas disputas 

teóricas). 

De forma muito direta, uma descrição bastante geral do que é 

responsabilidade moral destacaria a capacidade de agência de uma entidade:  

 

O julgamento de que uma pessoa é moralmente responsável por seu 

comportamento envolve a atribuição de certos poderes e capacidades para essa 

pessoa e considerar que seu comportamento surge (de forma apropriada) do fato 

de que a pessoa tem, e exerceu, esses poderes e capacidades. (TALBERT, 2019, 

tradução nossa). 

 

Claramente, essa descrição busca defender que uma condição necessária 

para que uma entidade seja passível de responsabilização moral é o fato de que ela 

seja um agente. 

A distinção entre ação e causação nos ajuda a compreender melhor como uma 

condição de agência parece intuitivamente apropriada para qualquer teoria sobre 

responsabilidade moral. Em primeiro lugar, cabe notar que nossa linguagem nos 

permite utilizar o termo “responsabilização” de modo abrangente, para qualquer 

ocorrência de causação. Esse é o caso em exemplos como: “A ação de relâmpagos é 

responsável por modificar a química da atmosfera”; “A variação da pressão 

atmosférica é responsável pelo movimento das massas de ar.” Relâmpagos e a 

pressão atmosférica são causalmente responsáveis por determinados efeitos. É 

bastante óbvio que não parece adequado utilizar esse sentido de responsabilização 

para basear julgamentos de culpa ou elogio, ou seja, partir da constatação de uma 

relação causal qualquer para uma avaliação moral. Relâmpagos e a pressão 

atmosférica jamais seriam entidades adequadas para receber culpa ou elogio.  

 Por isso a citação acima já introduzia a noção de “comportamento” como item 

adequado de análise para a dimensão moral da causalidade. Comportamentos são 
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um tipo específico de causação, pois indicam uma relação mais complexa da 

entidade com seu ambiente. Em geral, comportamentos envolvem uma espécie de 

resposta que indivíduos, organismos ou sistemas desenvolvem a partir de estímulos 

internos ou externos. Apesar de uma noção mais sofisticada, comportamento ainda 

não pode ser equacionado à agência. Existem comportamentos que são automáticos, 

que escapam de qualquer controle por parte da entidade capaz de agência. A 

distinção entre “mero comportamento” e “ação” é facilmente observada com 

exemplos familiares a nós, seres humanos, que somos sujeitos de ambos os tipos de 

causação.  

Comportamentos que não podem ser caracterizados como ações são, por 

exemplo, processos fisiológicos do nosso corpo, como o processo digestivo ou os 

batimentos de nossos corações. Esses são eventos que ocorrem em nosso 

organismo, mas que carecem de controle voluntário: não podemos simplesmente 

comandar que as glândulas gástricas parem de produzir suco gástrico ou controlar 

voluntariamente nossa frequência cardíaca (apenas indiretamente, com remédios ou 

exercício físico, por exemplo). Note como podemos atribuir responsabilidade causal 

para as entidades envolvidas nesses processos: “as glândulas gástricas são 

responsáveis pela produção de suco gástrico”; “o coração é responsável por 

bombear o sangue por todo o corpo”.   

Outros exemplos, mais explícitos, de comportamentos que ocorrem em 

entidades capazes de agência, mas que não são ações, são os reflexos. Exemplos 

usuais de reflexos são: se proteger quando um objeto é lançado em nossa direção ou 

mover a perna quando o tendão patelar é estimulado (teste do martelo). Os reflexos 

são respostas automáticas que nosso corpo dá, portanto são involuntários. Não 

conseguimos controlar essas reações, mesmo quando podemos prever que elas vão 

ocorrer. Casos mais extremos, como os tiques da síndrome de Tourette são 

interessantes para pensarmos na dimensão moral envolvida nesse conjunto de 

comportamentos explícitos. Indivíduos com essa condição são passíveis de 

arremessar ou deixar cair objetos de forma involuntária em decorrência dos tiques 

motores. Assim, esses movimentos são (usualmente) considerados “meros 

comportamentos”, tais como os reflexos ou processos fisiológicos que ocorrem 

dentro de nosso corpo. Portanto, não são candidatos apropriados para basear 
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nossas práticas de atribuição de culpa e elogio. Mesmo que os movimentos desses 

indivíduos estejam diretamente envolvidos em eventos que acarretem danos físicos 

e patrimoniais (podem ferir alguém, até a si mesmos, ou avariar objetos de grande 

valor monetário ou sentimental), não parece adequado atribuir culpa ou elogio a 

essas pessoas, pois esses parecem ser casos onde o sujeito não é propriamente um 

agente, falta-lhe uma relação adequada com essas consequências, sejam elas 

imediatas, os movimentos corporais, ou mais distantes como um corte em algum 

indivíduo ou a briga suscitada por algum outro evento desse tipo. 

Desta forma, a condição de agência que possibilita a atribuição de 

responsabilidade moral a qualquer entidade deve explicar como “uma pessoa 

mantém a relação apropriada com suas próprias ações, e suas consequências, para 

que seja corretamente responsabilizada por elas” (TALBERT, 2019, tradução nossa). 

Na verdade, essa é uma das questões centrais da Filosofia da Ação: como ações se 

diferenciam de eventos que não são ações? (MELE, 2003). A resposta padrão que os 

filósofos da área compartilham para essa questão é derivada da Teoria Causal da 

Ação. Essa teoria é fundamentalmente baseada na tese de que eventos são ações 

quando causados apropriadamente por determinados estados mentais 

(SCHLOSSER, 2019). Assim, a capacidade de agência de uma entidade está 

diretamente ligada à posse de determinados estados mentais que são causalmente 

eficientes para a produção de determinados eventos. Smith (2012, p. 388, tradução 

nossa) apresenta essa ideia de forma bastante esclarecedora através de um 

exemplo: 

 

Imagine que João acione um interruptor. O acionamento do interruptor é uma 

ação de João? De acordo com a teoria padrão [causal], nós respondemos a essa 

questão ao, antes de tudo, retroceder do movimento do interruptor até um 

movimento corpóreo relevante. Vamos supor que o movimento corpóreo que 

encontramos é um movimento do dedo de João. Se o acionamento do interruptor 

por parte de João é uma ação, então esse movimento corpóreo deve ser um 

movimento que João saiba como [know-how] realizar e esse know-how de como 

realizá-lo não deve ser explicado por outro know-how de João. Deve ser um tipo 

de movimento corpóreo que pudesse ser uma ação básica de João, algo que ele 
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pudesse simplesmente fazer. Suponha que esse seja o caso, a teoria padrão nos 

diria que João agiu ou não dependendo dos antecedentes causais daquele 

movimento de dedo. É aquele movimento causado e racionalizado por um desejo 

que João tem de que as coisas sejam de uma certa forma e uma crença de que o 

movimento do seu dedo possui uma probabilidade suficiente de tornar as coisas 

da forma como ele deseja que elas sejam? Ele deseja que a sala seja iluminada e 

acredita que ele pode iluminá-la através do movimento de seu dedo contra o 

interruptor? Se é assim, seu desejo e crença causam o movimento de seu dedo 

da forma certa? Se essas questões recebem uma resposta afirmativa, então o 

movimento do dedo é uma ação; se não, então devemos concluir que João estava 

envolvido em um mero acontecimento, no qual ele não era um agente. 

 

Esse exemplo mostra detalhadamente como a teoria padrão, a Teoria Causal 

da Ação, estabelece que o critério mais relevante para identificarmos eventos que 

possam ser considerados ações se refere a uma especificidade da história causal 

desses eventos: eles são antecedidos por certos estados mentais que explicam, 

racionalizam e, obviamente, causam esses eventos. É esse vínculo de estados 

mentais do agente com certos eventos e suas consequências que estabelece a 

relação apropriada que permite identificarmos o papel de agente para o indivíduo 

neles envolvido. Assim, por estabelecer essa relação apropriada é que podemos 

corretamente responsabilizar um agente por eventos que integram uma cadeia 

causal.  

Pois bem, agora que discutimos o critério central para atribuição de agência e, 

consequentemente, responsabilidade moral, podemos voltar para nossa 

investigação: será que entidades coletivas podem cumprir esse critério? Entidades 

coletivas podem estabelecer uma relação apropriada entre estados mentais e 

eventos? Aqui as coisas já começam a ficar estranhas. Será que entidades coletivas 

possuem uma mente? Elas são capazes de crer e desejar? Vimos nessa seção que 

esses estados mentais são essenciais para a capacidade de agência de uma 

entidade. Será que nossa prática de avaliação moral a entidades coletivas é 

inadequada? Seria essa prática meramente ficcional?  
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O problema da mente de entidades coletivas 

 

Seguindo a posição mais consolidada em Filosofia da Mente e Neurociência, 

acreditamos que a mente tenha algum tipo de relação de dependência com nossos 

cérebros. Desta forma, possuir um cérebro parece ser uma condição necessária para 

que uma entidade tenha uma mente. Entidades coletivas não têm cérebros, não em 

um sentido estrito. Na melhor das hipóteses poder-se-ia argumentar que elas têm 

cérebros derivativamente, pois seus membros, indivíduos particulares da espécie dos 

seres humanos, possuem cérebros. Entretanto, esse sentido parece inadequado e, no 

fim das contas, entidades coletivas não parecem capazes de satisfazer esse critério 

necessário para possuir uma mente. Esse raciocínio poderia ser apresentado em um 

argumento com a seguinte forma (uma estrutura argumentativa muito parecida pode 

ser encontrada no Paradoxo de Hakli (2007)): 

 

Argumento contra mente de entidades coletivas  

P1 - A mente é uma característica do cérebro (sobrevêm2 dos neurônios). 

P2 – Entidades coletivas não têm cérebros. 

C - Logo, entidades coletivas não têm mente. 

 

Caso esse argumento seja cogente (logicamente válido e com premissas 

verdadeiras), a partir dele podemos extrair corolários sobre a impossibilidade de 

entidades coletivas serem agentes e, consequentemente, passíveis de 

responsabilidade moral. Uma implicação muito óbvia é que entidades coletivas não 

podem ser sujeitos legítimos de atribuições de estados mentais. Assim, quaisquer 

atribuições de crenças, desejos, emoções, raciocínios e intenções a esse tipo de 

entidade seriam estritamente falsas. Como vimos na seção anterior, a capacidade de 

agência demanda que uma entidade tenha condições de formar estados mentais 

apropriados que integram as cadeias causais dos eventos relevantes para provocar 

determinadas mudanças na realidade. Portanto, entidades coletivas não poderiam 

                                                     
2 Essa parece ser a posição mais refinada do fisicalismo, a tese de que tudo que existe é físico (ou tem 
uma base física), inclusive os fenômenos mentais. Para maiores detalhes da posição veja Zilio (2010); 
para uma discussão mais técnica e crítica veja Gouvea (2020). 
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satisfazer as demandas para serem consideradas agentes legítimos. Elas não 

apenas não pensam, não sentem, não raciocinam, não decidem; elas também não 

agem! Finalmente, a consequência que mais nos interessa aqui é que entidades 

coletivas não podem estar na relação adequada com determinados eventos e jamais 

poderiam ser responsabilizadas por eles. Podemos explicitar esse raciocínio em um 

argumento com a seguinte forma: 

 

Argumento contra responsabilidade moral coletiva 

P1 – Se o argumento contra mente de entidades coletivas é cogente, então 

entidades coletivas não têm mentes. 

P2 – Se entidades coletivas não têm mentes, então não satisfazem os critérios 

para atribuição de responsabilidade moral. 

C – Portanto, se o argumento contra a mente de entidades coletivas é cogente, 

então entidades coletivas não têm responsabilidade moral (não podem ser 

elogiadas/culpadas). 

 

Agora chegamos a um impasse. Essa argumentação teórica e abstrata nos 

apresenta a impossibilidade de responsabilizar entidades coletivas por determinados 

eventos. Entretanto, encontramos circunstâncias concretas onde culpamos ou 

elogiamos empresas, governos, instituições, equipes, etc. De forma bastante 

significativa, o ordenamento jurídico3  lida cotidianamente com pessoas jurídicas. 

Além disso, o próprio sistema jurídico é uma entidade coletiva. Dessa estrutura 

específica, comum a muitas sociedades contemporâneas, não é incomum que nos 

deparemos com condenações, penas, direitos e deveres atribuídos a entidades 

coletivas (e por uma entidade coletiva!).  

Recuando um pouco e desconsiderando a dimensão moral, é muito fácil 

perceber o quão pervasivas são as entidades coletivas no nosso cotidiano. Governos 

                                                     
3 Poder-se-ia sugerir que o Direito é a teoria que explica a dimensão social da realidade. Entidades 
são pessoas físicas ou jurídicas e o Direito postula e normatiza todas as relações entre elas. 
Entretanto, essa parece ser uma proposta muito reducionista. Muitas entidades escapam daquilo que 
está disposto no ordenamento jurídico. Há muitas entidades coletivas informais que não vão se 
enquadrar nos limites e propósitos das Legislações Nacionais. Assim como o moral e o legal não são 
coextensivos, o sistema jurídico não parece ser a expressão mais precisa da dimensão social da 
realidade. Uma consequência muito implausível de uma tese redutiva desse tipo seria que todas as 
ciências humanas e sociais deveriam ter suas bases teóricas no Direito. 
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impactam muitas decisões que indivíduos tomam ao longo da vida; fazemos parte 

de um estado nacional (fazemos documentos que atestam esse vínculo, como as 

carteiras de identidade e passaportes); trabalhamos em empresas ou outras 

instituições; constituímos comunidades religiosas; integramos famílias; etc. Como 

podemos explicar que entidades ficcionais tivessem tanto impacto em nossas vidas? 

Será que precisamos nos comprometer com a realidade da dimensão social? Assumir 

a existência de entidades coletivas é essencial para a compreensão da realidade? Ou 

será que haveria maneiras de acomodar esse impasse sem esse tipo de 

compromisso ontológico?  

 

Falácia I: falácia da composição 

 

Uma maneira de solucionar o impasse entre conclusões teóricas que negam a 

existência (ou legitimidade de certas propriedades) de entidades coletivas e nossa 

prática usual de nos referirmos a elas seria endossar alguma modalidade de 

individualismo e explicar porque nossa linguagem permite que sejam construídas 

orações de atribuição de estados mentais, agência e responsabilidade moral onde 

entidades coletivas figuram como sujeitos. Como já destacamos anteriormente, essa 

parece ser a reação intuitiva que temos quando começamos a tratar de questões 

relacionadas à Ontologia Social. Não é difícil perceber que entidades coletivas 

dependem de indivíduos, de alguns seres humanos, para existir. Retomando uma 

afirmação utilizada anteriormente que ilustra essa relação: A Comunidade Kilombola 

Morada da Paz é formada por mulheres negras. 

Partindo dessa intuição sobre a constituição das entidades coletivas, que 

explica a propriedade fundamental de existência desse tipo de ser, abre-se o caminho 

para uma explicação de outros atributos pelo mesmo caminho. A forma mais dura de 

interpretar essa explicação do nível coletivo a partir de propriedades do nível 

individual sugere algum tipo de reducionismo: entidades coletivas (e suas 

propriedades) são redutíveis às entidades individuais (e suas propriedades).  

Essa estratégia explicativa defende que o discurso do nível coletivo é 

meramente derivativo. Dizemos que famílias existem, pois há um conjunto de 

indivíduos relacionados por laços biológicos, legais ou afetivos; dizemos que um time 
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de basquete faz uma cesta, pois um jogador do time arremessou a bola que 

atravessou o aro; dizemos que a Igreja Católica acredita ter sido fundada por Cristo, 

pois seus membros acreditam nisso; dizemos que a Lava Jato acusou 426 pessoas, 

pois procuradores produziram peças acusatórias; dizemos que o sistema jurídico 

condenou os envolvidos nos crimes, pois um juiz sentenciou desta maneira. Para 

qualquer atribuição de propriedades a uma entidade coletiva parece ser possível, em 

uma análise mais detalhada do caso, encontrar algum indivíduo que sirva de suporte 

para a atribuição. Por trás de toda oração com uma entidade coletiva ocupando o 

lugar de sujeito, encontramos algum indivíduo agindo. Assim, essa constatação 

poderia sugerir que o discurso do nível coletivo é meramente derivativo: é em virtude 

do que ocorre ou se instância no nível individual que podemos produzir orações com 

alguma entidade coletiva ocupando o lugar de sujeito. Note que esse recurso 

linguístico disponível em nossa linguagem seria, então, meramente metafórico: não 

dizemos literalmente que uma entidade coletiva executou tal ação, crê em 

determinada proposição ou tem certo sentimento.  

Uma forma um pouco mais técnica de argumentar em favor dessa estratégia 

explicativa é explicitar que a passagem do nível individual para o nível coletivo é 

sustentada por uma inferência falaciosa. Uma estrutura falaciosa que se baseia em 

uma passagem de propriedades de nível inferior para propriedades do nível superior 

é encontrada na falácia da composição. Neste esquema de argumento busca-se 

mostrar que do fato de haver certas propriedades no nível inferior, essas mesmas 

propriedades podem ser creditadas ao nível superior. Podemos explicitar a estrutura 

do argumento dessa maneira:   

 

Estrutura da falácia da composição 

P1 – A é composto por partes B. 

P2 – B tem propriedade X. 

C – Logo, A tem propriedade X. 

 

(P1) estabelece a relação entre os diferentes níveis sendo o nível inferior (B) 

parte constitutiva do nível superior (A). (P2) identifica certa propriedade no nível 

inferior. O argumento é construído tendo como objetivo chegar à conclusão (C) de 
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que a propriedade identificada em (P2), na entidade de nível inferior, pode ser 

atribuída ao nível superior.  

Entretanto, esse argumento não é válido. Mesmo as premissas sendo 

verdadeiras, não é necessário que a conclusão também seja verdadeira. Ainda que 

de forma abstrata, apenas olhando a estrutura geral do argumento, isso não fique 

muito claro, alguns exemplos rapidamente elucidam esse problema: 

 

Exemplos de falácias da composição 

P1 – Uma moeda é composta por átomos. 

P2 – Átomos são invisíveis a olho nu. 

C – Logo, a moeda é invisível a olho nu. 

 

P1 – A parede é composta de tijolos. 

P2 – Cada tijolo pesa 2 kg. 

C – Logo, a parede pesa 2 kg. 

 

Nesses exemplos, aplicando a estrutura falaciosa do argumento, chegamos a 

conclusões falsas. Desta maneira, o defensor de teses reducionistas indicaria que o 

uso habitual de sentenças de atribuição de propriedades a entidades coletivas seria 

baseado na aplicação desse raciocínio falacioso. Abaixo explicitamos algumas 

instâncias dessa aplicação: 

 

Aplicação de falácias da composição para atribuições a entidades coletivas 

P1 – A Igreja Católica é composta por seus fiéis. 

P2 – Os fiéis da Igreja Católica acreditam que ela é a única Igreja fundada por 

Cristo. 

C – Logo, a Igreja Católica acredita ser a única Igreja fundada por Cristo. 

 

P1 – A NASA é composta por cientistas. 

P2 – Os cientistas da NASA sabem que P, Q, R, S ... 

C – Logo, a NASA sabe que P, Q, R, S ... 
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Assim, o defensor de teses reducionistas explica a naturalidade com que 

utilizamos orações onde alguma entidade coletiva ocupa o lugar de sujeito ao mesmo 

tempo em que alerta para o fato de que o raciocínio por trás dessa prática é falacioso. 

Desta maneira, se evidencia o caráter metafórico desse tipo de construção linguística 

e destaca-se a fundamental relevância das propriedades individuais envolvidas nos 

discursos sobre a dimensão social. Ontologicamente, portanto, o compromisso é 

com a referência aos indivíduos que compõem as entidades coletivas. Nossa 

linguagem apenas abre a possibilidade para um atalho: em vez de dizer “Aline, 

Bernardo, Cássio, Daniele, Eduardo, ... (todos os fiéis da Igreja Católica) acreditam 

que a Igreja Católica é a única Igreja fundada por Cristo”, é muito mais econômico (e 

possível!) dizer “A Igreja Católica acredita ser a única Igreja fundada por Cristo”. Essa 

posição pode ser diretamente extraída da seguinte consideração de Quinton (1975, 

p. 17, tradução nossa; para uma crítica da recepção da posição de Quinton pela 

literatura como um reducionista, veja Ruivo (2017)): 

 

Nós, claramente, falamos livremente de propriedades mentais e atos de um grupo 

do mesmo modo que falamos de pessoas individuais. (...) Mas tais modos de 

falar são evidentemente metafóricos. Atribuir predicados mentais a um grupo é 

sempre uma forma indireta de atribuir tais predicados aos seus membros. Com 

tais estados mentais como crenças e atitudes, as atribuições são da forma como 

eu chamei de tipo somativo. Dizer que a classe dos trabalhadores da indústria 

está determinada a resistir às leis antissindicais é dizer que todos ou a maioria 

dos trabalhadores industriais estão decididos a tanto. 

 

 

Resistindo ao reducionismo: a realidade da dimensão social 

 

Contudo, essa visão estritamente redutivista da dimensão social, uma 

explicação que apela para características do nível individual em todos os casos de 

atribuições de propriedades a entidades coletivas, não parece resistir a um escrutínio 

atento de certas instâncias de propriedades. De modo mais concreto, há casos de 

propriedades próprias da entidade coletiva, ou seja, são propriedades atribuídas ao 
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nível coletivo que não encontram atribuição similar no nível individual. No futebol, por 

exemplo, não faz muito sentido dizer que o jogador X foi campeão do torneio. 

Jogadores individuais não são o tipo de entidade apropriada para ingressar nas 

competições. Quem disputa o torneio é o time de futebol, a entidade coletiva. Dessa 

forma, é apenas de maneira derivada que podemos dizer que um jogador específico 

foi campeão do torneio. Mais precisamente, devemos dizer que ele foi parte do time 

campeão do torneio. Note como, neste contexto, as prioridades ontológicas se 

invertem: a noção derivada (de campeão do torneio) é atribuída ao nível individual, 

enquanto a dimensão legítima de atribuição se encontra no nível coletivo.   

De forma um pouco mais técnica, a literatura sobre Intencionalidade Coletiva 

apresenta o seguinte contraexemplo às teses redutivistas: 

 

Suponha que há dois comitês em um colégio residencial – a saber, o Comitê dos 

Alimentos e o Comitê da Biblioteca – cujos membros integrantes são os mesmos. 

Poderíamos dizer, sem contradição, que (a) a maioria dos membros do Comitê da 

Biblioteca pessoalmente acredita que os estudantes do colégio têm que 

consumir muito amido, e isto é conhecimento comum entre os membros desse 

comitê; (b) exatamente o mesmo acontece, mutatis mutandis, com os membros 

do Comitê dos Alimentos; (c) o Comitê dos Alimentos acredita que os estudantes 

do colégio têm que consumir muito amido, ao passo que o Comitê da Biblioteca 

não tem opinião sobre o assunto. (GILBERT, 1987, p. 189, tradução nossa) 

 

Os casos apresentados nesta seção parecem corroborar certa autonomia do 

nível coletivo em relação a sua base individual. Existem propriedades próprias do 

nível coletivo que não podem ser identificadas no nível individual e existem 

propriedades amplamente compartilhadas no nível individual que não parecem 

plausíveis de serem atribuídas ao nível coletivo. Com um linguajar mais técnico: 

propriedades do nível individual não são nem necessárias, nem suficientes para a 

instanciação de certas propriedades no nível coletivo.  

O caso do futebol mostra que não é necessária a presença de propriedades no 

nível individual para uma atribuição no nível coletivo: times ganham partidas e 

torneios por serem as entidades apropriadas envolvidas nesses tipos de 
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competições. A atribuição deste tipo de propriedade nem faz sentido se for aplicada 

de forma estrita aos membros do nível individual, essa atribuição só parece 

apropriada nesse nível se for em sentido derivativo.  

O exemplo dos comitês mostra que não é suficiente a presença de uma 

propriedade compartilhada por todos os membros do nível individual para que seja 

legítima a atribuição dessa propriedade ao nível coletivo. Nesse exemplo, mesmo que 

todos os membros de ambos os comitês acreditem que “os estudantes do colégio 

têm que consumir muito amido”, pois ambos são compostos dos mesmos indivíduos, 

parece ser necessário que algo mais ocorra para que essa seja definida como a 

posição da entidade coletiva. Por exemplo, parece necessário que o  comitê discuta 

a questão em uma de suas reuniões. Sendo um pouco burocrático, a posição do 

comitê deveria aparecer nas atas de suas reuniões. Aplicando esse requisito ao caso, 

podemos conceber que a questão da alimentação dos estudantes foi discutida em 

reunião do Comitê dos Alimentos, mas nunca foi tratada nas reuniões do Comitê da 

Biblioteca. Desta forma, o mero fato de os membros serem os mesmos não parece 

autorizar a atribuição de decisões estabelecidas em um comitê para o outro. Parece 

muito plausível que os comitês sejam entidades coletivas distintas, apesar de serem 

compostos dos mesmos membros. 4  Se são entidades distintas, não precisam 

possuir as mesmas propriedades.  

O mais curioso desse argumento sobre a insuficiência das propriedades do 

nível individual para a legítima atribuição no nível coletivo é que ele também pode ser 

sustentado através de considerações em torno da falácia da composição. Um 

defensor dessa posição concordaria com a estratégia reducionista nesse ponto: a 

estrutura da falácia da composição não é um bom guia para a passagem de 

propriedades do nível individual para o nível coletivo. Entretanto, discordaria das 

implicações dessa constatação. Ao contrário do redutivista, que objetiva argumentar 

que toda a realidade está estritamente contida no nível individual e que o discurso de 

                                                     
4 Essa parece ser uma propriedade exclusiva de entidades coletivas. Nenhum outro tipo de entidade 
parece poder ser composta dos mesmos elementos no nível inferior e, ainda assim, resultar em duas 
(ou mais) entidades no nível superior. Ritchie (2013) destaca esse ponto ao fazer uma investigação 
detalhada da metafísica desse tipo de entidade observando que duas entidades sociais podem ser 
extensionalmente coincidentes (podem ser compostas pelos mesmos membros), mas não-idênticas 
(serem efetivamente distintas, como os comitês do exemplo).  
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um nível coletivo é metafórico, mero atalho linguístico para nos referirmos aos 

indivíduos, a constatação da estrutura da falácia da composição possibilita 

argumentar a favor da independência do nível coletivo diante de características do 

nível individual: as características instanciadas pelo nível individual não determinam 

diretamente as propriedades que devam ser instanciadas no nível coletivo.  

Para esclarecer esse ponto, vejamos a aplicação da estrutura da falácia da 

composição no caso dos comitês:  

 

Aplicação da falácia da composição no caso dos comitês 

P1 – O Comitê dos Alimentos é composto por A, B, C e D. 

P2 – A, B, C e D acreditam que “os estudantes do colégio têm que consumir muito 

amido”.  

C1 – Logo, o Comitê dos Alimentos acredita que “os estudantes do colégio têm 

que consumir muito amido”.  

P3 – O Comitê da Biblioteca, também, é composto por A, B, C e D. 

C2 – Logo, o Comitê da Biblioteca acredita que “os estudantes do colégio têm 

que consumir muito amido”. 

 

Nesse conjunto de proposições há dois momentos em que se aplica a 

estrutura da falácia da composição. A primeira aplicação se dá com (P1) e (P2) para 

concluir (C1). (P1) estabelece a relação entre a entidade coletiva Comitê dos 

Alimentos e seus membros constituintes, os indivíduos A, B, C e D. (P2) identifica uma 

propriedade comum a todos esses indivíduos: todos acreditam que “os estudantes 

do colégio têm que consumir muito amido”. Essa propriedade, amplamente 

compartilhada pelos membros do Comitê dos Alimentos é, então, assumida para a 

entidade coletiva por eles composta. Portanto, chega-se na afirmação (C1), de que o 

Comitê dos Alimentos acredita que “os estudantes do colégio têm que consumir 

muito amido”. Isso parece intuitivamente adequado. A posição do Comitê dos 

Alimentos versa sobre um tópico que parece ser de sua competência, a saber uma 

posição sobre características da dieta dos estudantes do colégio. 

Percebendo que o Comitê da Biblioteca calha ter exatamente os mesmos 

membros do Comitê dos Alimentos, o que nos é explicitado por (P3), objetiva-se fazer 
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uma nova aplicação da estrutura da falácia da composição, visto que (P2) já nos 

informou sobre uma propriedade amplamente compartilhada pelo nível individual. 

Assim, propõem-se que (C2), o Comitê da Biblioteca acredita que “os estudantes do 

colégio têm que consumir muito amido”. Entretanto, agora a conclusão não parece 

tão apropriada. Não parece óbvio que o Comitê da Biblioteca tenha alguma posição 

sobre características da dieta dos estudantes do colégio. Parece que devem haver 

elementos adicionais envolvidos na implicação de (C1), que podem não estar 

presentes para chegarmos à (C2). Desta forma, evidencia-se claramente que a 

instanciação geral de determinada propriedade no nível individual é insuficiente para 

garantir que essa mesma propriedade deva ser instanciada no nível coletivo. 

 

Responsabilizando entidades coletivas 

 

Após essa necessária digressão sobre aspectos mais gerais acerca das 

atribuições de propriedades a entidades coletivas, com especial atenção à relação 

que ela pode manter com o nível individual, podemos voltar à questão da 

responsabilidade moral coletiva. Nossa digressão apontou para a possibilidade de 

que haja atribuição legítima, portanto não metafórica, de propriedades a entidades 

coletivas. Esse era o grande problema encontrado pelos argumentos contra a mente 

de entidades coletivas e, consequentemente, contra a responsabilidade coletiva. 

Mas, será que os estados mentais necessários para qualificar uma entidade como 

dotada de agência, ou seja, que mantenham relações apropriadas com determinados 

eventos e suas consequências, fazendo com que a entidade seja corretamente 

responsabilizada por eles, podem figurar no conjunto de atribuições legítimas às 

entidades coletivas? 

Não poderemos fazer uma revisão exaustiva da literatura sobre esse ponto, 

mas destacaremos linhas gerais de propostas que objetivam defender a 

possibilidade de atribuições de estados mentais a entidades coletivas. A proposta 

mais tradicional que segue essa linha5 é a defesa que Margaret Gilbert (2000; 2006; 

                                                     
5 As propostas apresentadas aqui enfatizam a existência de propriedades próprias do nível coletivo, 
ou seja, são muito mais tolerantes a compromissos ontológicos robustos para essa dimensão da 
realidade. Outras propostas tendem a defender que o tratamento adequado de questões metafísicas 
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2014) faz da noção de um sujeito plural (plural subject) constituído por duas ou mais 

pessoas. O processo de constituição de entidades coletivas se dá por meio de um 

comprometimento conjunto (joint commitment), uma espécie de contrato que é 

firmado pelos indivíduos envolvidos. Gilbert parte de uma inspiração contratualista 

clássica para explicar o surgimento da dimensão social da realidade com especial 

ênfase nos seus aspectos normativos: firmar um comprometimento conjunto gera 

uma série de razões para que os indivíduos ajam de forma a satisfazer o conteúdo 

do comprometimento (contrato).  

Dois pontos merecem destaque especial. O primeiro é que a influência 

contratualista é explicitada na metáfora que a autora costuma utilizar para esclarecer 

a constituição de um sujeito plural por meio do comprometimento conjunto:  

 

Para qualquer comprometimento conjunto, as partes estão conjuntamente 

comprometidas a phi como um corpo, onde “phi” pode significar qualquer verbo. 

Explicando isso sucintamente: elas estão conjuntamente comprometidas a 

emular, em virtude de suas ações, um único agente de phi. Por exemplo: elas 

estão conjuntamente comprometidas a emular, em virtude das ações de cada 

uma delas, um único crente da proposição que a justiça é a primeira virtude das 

instituições. (GILBERT, 2014, p. 7, tradução nossa) 

 

O segundo ponto é a constatação da abrangência do comprometimento 

conjunto. Como destacado na citação, qualquer verbo pode ser utilizado, ou seja, 

qualquer tipo de ação ou estado pode ser instanciado por um sujeito plural a partir 

do comprometimento conjunto: sujeitos plurais podem acreditar, desejar, almejar, 

objetivar, raciocinar, jogar, matar, roubar, ensinar, pesquisar, etc. 

                                                     
da dimensão social da realidade podem ser desenvolvidas a partir da mera extensão de aplicação das 
ferramentas conceituais já presentes nas tradicionais teorias individualistas ou ser mais 
parcimoniosas com relação ao comprometimento ontológico de uma dimensão social da realidade. 
Propostas de destaque nessas outras vertentes se pautam na descrição do tipo de articulação 
instanciada por indivíduos que executam ações compartilhadas (BRATMAN, 1992; 1993) ou ancoram 
as propriedades sociais relevantes em um tipo de estado mental específico entretido pelos indivíduos 
envolvidos: seres humanos teriam a capacidade de formar crenças, intenções, emoções no modo-nós 
(SEARLE, 1990; 2010; TUOMELA, 2005; 2013). 
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Outra proposta que visa justamente defender a realidade de uma dimensão 

conativa para as entidades coletivas é a teoria apresentada em List e Pettit (2011). 

Ressaltando a importância da discussão específica sobre a  capacidade  de  agência 

para entidades coletivas, os autores asseveram: 

 

Nossas respostas [às perguntas sobre como devemos tratar nosso uso de 

atribuições a entidades coletivas] vão determinar como nós pensamos que as 

ciências sociais e econômicas devem proceder em explicar o comportamento de 

empresas, estados e igrejas, por exemplo, e em rastrear os efeitos de diferentes 

estruturas institucionais. Elas determinarão como nós pensamos que teorias 

legais e morais devam conceituar direitos e responsabilidades de corporações e 

as exigências que elas podem fazer aos seus membros. A questão da agência de 

grupo repousa no coração das metodologias das ciências sociais e econômicas 

e da filosofia política e legal (LIST; PETTIT, 2011, p. 1, tradução nossa). 

 

A proposta dos autores para defender que atribuições a entidades coletivas 

são legítimas se baseia na explicação de determinados comportamentos que 

observamos serem desempenhados por elas e nossa capacidade de predizer como 

elas vão se comportar no futuro em virtude de raciocínios contrafactuais que elas 

instanciariam para responder a determinadas mudanças no ambiente em que estão 

inseridas. Mais claramente, eles buscam explicar como entidades coletivas podem 

ser consideradas agentes, conceito que eles definem como: “um sistema com essas 

características: ele possui estados representacionais, estados motivacionais e a 

capacidade de processá-los e agir com base neles” (LIST; PETTIT, 2011, p. 20, 

tradução nossa). 

Infelizmente, a proposta é construída com várias minúcias técnicas que não 

podemos apresentar nesse texto. No entanto, vale a pena elucidar o tipo de caso que 

motiva o desenvolvimento da proposta, pois ele apresenta um outro exemplo de 

descompasso entre o nível individual e o nível coletivo. Semelhante ao caso da 

propriedade de ser campeão do torneio de futebol apresentado anteriormente, List e 

Pettit explorarão casos onde podemos identificar uma propriedade no nível coletivo 
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que não é encontrada em nenhum dos indivíduos que compõem o nível individual. 

Vejamos o seguinte exemplo: 

 

Imagine que um departamento de uma universidade tenha aberto processo 

seletivo para uma vaga. Três professores (A, B e C) serão os avaliadores dos 

candidatos. Cada avaliador atribui uma nota de 0 a 10 para cada candidato. As 

notas são agregadas por média simples ([nota A + nota B + nota C]/3). Agora, 

imagine que três candidatos (1, 2 e 3) participaram do processo seletivo e que a 

distribuição das notas seja conforme o quadro abaixo: 

 

 

Quadro 1 – Distribuição de notas do processo seletivo 

 

Avaliador/ 

Candidato 
A B C Média 

1 10 7 8 8,333333 

2 9 9 8 8,666667 

3 7 10 8 8,333333 

 

 

Analisando as avaliações feitas por cada um dos professores, percebe-se que 

o professor A atribuiu maior nota ao candidato 1; o professor B atribuiu maior nota 

ao candidato 3; e o professor C conferiu a mesma nota a todos os candidatos. Desta 

forma, nenhum dos professores, individualmente, atribuiu a maior nota ao candidato 

2. Entretanto, quando empregamos o critério de agregação por média simples, 

observamos que o candidato 2 possui a maior nota e espera-se que ele seja o 

escolhido para assumir a vaga. Podemos, portanto, assumir que a posição do comitê 

de avaliação, a entidade coletiva em questão, é de que o candidato 2 é aquele que 

deve assumir a vaga, mesmo que nenhum dos membros individuais que integram o 

comitê sustente essa posição.  

Fundamental para a proposta de List e Pettit é a existência de uma estrutura 

decisória responsável por agregar as posições individuais e produzir uma posição 



 

308 | Humanidades em tempos de trabalho remoto: Educação, Universidade e Saberes 

coletiva.6 Essa é, inclusive, a estratégia teórica mais tradicional desenvolvida nas 

discussões sobre responsabilidade moral coletiva (portanto, sendo anterior à 

proposta de List e Pettit) (SMILEY, 2017). Peter French (1984) é a referência principal 

da tese de que entidades coletivas que apresentem um processo de tomada de 

decisão estruturado, como visto no exemplo acima, possam ser sujeitos de 

atribuições legítimas de culpa e elogio. A partir dessas estruturas, presentes em 

empresas e governos, são formadas decisões conscientes e racionais que podem ser 

entendidas como as posições das entidades coletivas, fazendo com que elas 

satisfaçam os critérios necessários para possuírem agência e, consequentemente, 

responsabilidade moral.  

Propostas mais permissivas também foram desenvolvidas pela literatura em 

responsabilidade moral coletiva. Joel Feinberg (1968) argumenta que um amplo 

compartilhamento de interesses e necessidades poderiam creditar comunidades 

étnicas e movimentos sociais a serem sujeitos adequados de agência e 

responsabilidade moral. Esse compartilhamento geraria um alto grau de 

solidariedade entre os membros, conferindo uma unidade de ação na perseguição de 

interesses específicos.  

Afrouxando ainda mais os critérios, Larry May (1987) e Howard McGary (1986) 

argumentam que um alto grau de solidariedade pode ser satisfeito por entidades 

coletivas que apresentem uma estrutura muito informal. É possível que um conjunto 

de indivíduos mantenham uma mesma atitude sem saber que os outros a 

compartilham, ou seja, sem que seja necessária uma autoconsciência de grupo. Esse 

é o tipo de explicação que esses autores utilizam para defender a atribuição de 

responsabilidade moral a grupos que sustentam sexismo e racismo, por exemplo. 

Esses são casos em que uma série de práticas individuais localizadas se somam para 

produzir graves danos à sociedade como um todo. São casos onde há certas atitudes 

amplamente compartilhadas, mas que não são plenamente evidentes, nem mesmo 

para os próprios sujeitos que as sustentam. Ainda assim, haveria maneira de 

identificar entidades coletivas como “os homens” ou “os norte-americanos brancos” 

                                                     
6  O estudo dos métodos de agregação é o desenvolvimento técnico essencial da proposta. Para 
detalhamento dos avanços no campo veja List (2013) e Pigozzi (2021). Para um texto em português 
que esclarece alguns desses pressupostos, veja Cichoski e Ruivo (2015).  
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que satisfizessem critérios suficientes para uma legítima atribuição de 

responsabilidade moral.  

Por fim, há propostas para justificar atribuições legítimas de responsabilidade 

para entidades coletivas que não apresentam nem estruturas decisórias formais, 

nem altos níveis de solidariedade. Protestos, manifestações, multidões são 

geralmente tomados como meros agregados e não constituem adequadamente uma 

entidade coletiva. Entretanto, Tuomela (1989, 2005) argumenta que os indivíduos que 

agem nessas circunstâncias estão agindo como membros de um coletivo, mesmo 

que não se autoidentifiquem dessa forma. Assim, as ações e consequências desses 

indivíduos legitimamente considerados membros do coletivo permite a atribuição de 

responsabilidade à entidade coletiva por eles composta. Ou seja, essa linha de 

argumentação defende que a relação efetivada entre os indivíduos e a entidade 

coletiva é apropriada para creditar responsabilidade moral ao nível coletivo. 

Outro caso ainda mais extremo tratado pela literatura é a responsabilização 

de coleções aleatórias de indivíduos. Virginia Held (1970) defende que coleções de 

indivíduos sem qualquer relação podem ser responsabilizadas por não terem feito 

algo que pudesse prevenir um dano. Há casos onde completos estranhos poderiam 

ter se organizado e agido em conjunto para impedir um desfecho danoso em 

determinada situação e isso servir de base para uma atribuição de responsabilidade 

moral coletiva.  

Um caso real que ilustra e motiva esse tipo de proposta foi o assassinato de 

Catherine Susan Genovese, mais conhecida como Kitty Genovese, em 1964 no 

Queens, Nova York. Kitty voltava do trabalho pelas 3 da manhã, sem saber que estava 

sendo seguida por Winston Moseley. Armado com uma faca de caça, Moseley ataca 

Kitty. Um vizinho grita “Deixe a garota em paz!”, Moseley se assusta e se afasta. 

Ferida, Kitty tenta entrar pelos fundos do condomínio, mas não consegue abrir a porta 

que estava trancada. Moseley volta, minutos depois, encontra Kitty ferida e desfere 

mais golpes com a faca. A ajuda chega tarde demais e Kitty morre na ambulância a 

caminho do hospital.  

A repercussão do caso na mídia, particularmente em um artigo do New York 

Times, condenava os vizinhos por não terem ajudado Kitty, nem chamado a polícia. 

A situação gerou até estudos na área da psicologia e a proposta do “efeito do 
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espectador” que aponta para uma diminuição nas chances de uma pessoa intervir 

em uma situação de emergência quando há outras pessoas presentes. Apesar da 

confirmação de correlação entre menor predisposição em auxiliar alguém em 

necessidade com o número de pessoas (particularmente estranhos) que também 

presenciam a situação, obtida por experimentos no final da década de 1960 (LATANÉ; 

DARLEY, 1970), investigações mais recentes (LINDEGAARD et al., 2019) apontam 

para o resultado contrário: quanto maior o número de pessoas presenciando o 

acontecimento, mais provável é que alguma delas tome alguma atitude no sentido de 

ajudar a pessoa em situação adversa. 

Até mesmo reavaliações das circunstâncias do assassinato de Kitty Genovese 

evidenciaram detalhes que explicam a inércia dos vizinhos. A história contada pelos 

veículos de imprensa exageraram o número de testemunhas e o que, de fato, elas 

haviam presenciado. Muitas delas apenas ouviram os gritos de Kitty, sem conseguir 

identificar que se tratava de um pedido de ajuda. A iluminação no local não era muito 

propícia e era muito difícil para as testemunhas perceberem a gravidade da situação. 

O caminho percorrido por Kitty e, depois, por Winston, em sua segunda investida, era 

cheio de sombras e Winston colocou um chapéu de abas longas que dificultava seu 

reconhecimento como a pessoa do primeiro ataque.       

Apesar destes desenvolvimentos sobre as características psicológicas do 

cenário, o que nos interessa é a dimensão moral e, particularmente, a defesa que Held 

(1970) faz da legitimidade de atribuição de responsabilidade moral para coleções de 

indivíduos que não caracterizam uma entidade coletiva, não tem nenhuma estrutura 

para tomada de decisão, mas, ainda assim, poderiam se organizar e cooperar para 

evitar que um dano fosse provocado. Desta forma, a autora acredita que esse tipo de 

entidade coletiva poderia ser responsabilizado por não impedir que determinado mal 

ocorresse.    

 

Falácia II: falácia da divisão 

 

Na última seção apresentamos uma série de estratégias teóricas para 

justificar a atribuição legítima de responsabilidade moral a entidades coletivas. 

Essas propostas parecem se adequar às nossas intuições sobre a questão. Não 



 

Luiz Paulo Da Cas Cichoski  | 311 

 

parece que nossa prática linguística usual de atribuir elogio e culpa a entidades 

coletivas seja meramente metafórica. Acreditamos que empresas devam ser 

responsabilizadas por desastres ambientais, times de futebol devam ser 

parabenizados por suas conquistas esportivas, governos devam ser criticados por 

suas incompetências administrativas, etc.  

Entretanto, a abertura teórica para a atribuição legítima de culpa e elogio a 

entidades coletivas pode implicar em dificuldades para responsabilizar os indivíduos 

que compõem essas entidades, ou seja, a atribuição de responsabilidade ao nível 

coletivo pode blindar a responsabilidade no nível individual! Um caso que ilustra a 

possibilidade desse movimento é a discussão que Hannah Arendt (1999) fez do 

julgamento de Otto Adolf Eichmann. Eichmann foi um oficial da Alemanha Nazista 

que teve participação significativa nas ações relacionadas ao Holocausto. Foi 

julgado e condenado à pena de morte.  

Apesar da condenação, o julgamento de Eichmann ocasionou um contato 

particular com um dos indivíduos que participou ativamente de uma das maiores 

tragédias da história perpetradas por seres humanos. Nesse contato, Arendt 

identifica em Eichmann uma pessoa comum e não um indivíduo psicótico dominado 

pelo ódio ou pelo mal. Eichmann transparece ser, simplesmente, um bom oficial: 

seguiu diligentemente as ordens que lhe foram dadas. Ele era apenas uma 

engrenagem da máquina totalitária, não estava em posição de configurar a estrutura, 

de determinar os resultados trágicos que ocorreram. Eichmann estava longe de 

contribuir com a forma como a mente da Alemanha Nazista estabeleceu os estados 

mentais que estavam adequadamente relacionados às ações e consequências pelas 

quais atribuímos culpa a esta entidade coletiva. A posição de Eichmann na estrutura 

parece isentá-lo de responsabilidade moral sobre as ações e consequências da 

entidade coletiva da qual participou.    

Para robustecer o ponto, podemos dizer que a tentativa de responsabilizar o 

nível individual pelos erros cometidos no nível coletivo incorre em um outro tipo de 

falácia: a falácia da divisão. Essa falácia é o contrário da falácia da composição vista 

anteriormente. Na falácia da composição buscava-se derivar propriedades do nível 

superior em virtude de sua instanciação no nível inferior. Com a falácia da divisão a 

estrutura se inverte: pretende-se argumentar que o nível inferior apresenta 
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determinada propriedade observada no nível superior. Podemos explicitar a estrutura 

do argumento dessa maneira:   

 

Estrutura da falácia da divisão 

P1 – A é composto por partes B. 

P2 – A tem propriedade X. 

C – Logo, B tem propriedade X. 

 

Partimos da mesma premissa, (P1), que estabelece a relação entre os 

diferentes níveis, sendo o nível inferior (B) parte constitutiva do nível superior (A). 

Agora, (P2) identifica certa propriedade no nível superior. O argumento é construído 

tendo como objetivo chegar à conclusão (C) de que a propriedade identificada em 

(P2), na entidade de nível superior, pode ser atribuída ao nível inferior. Exatamente 

como na falácia da composição, esse argumento não é válido. Isso significa que 

mesmo as premissas sendo verdadeiras, não é necessário que a conclusão também 

seja verdadeira. Alguns exemplos elucidam esse problema: 

 

Exemplos de falácias da divisão 

P1 – O cérebro é composto por neurônios.  

P2 – O cérebro tem consciência. 

C – Logo, (cada) o neurônio tem consciência.   

 

P1 – A parede é composta por tijolos. 

P2 – A parede pesa 1400 kg. 

C – Logo, cada tijolo pesa 1400 kg. 

 

Nesses exemplos, aplicando a estrutura falaciosa do argumento, chegamos a 

conclusões falsas. O mesmo tipo de raciocínio poderia estar envolvido em casos 

onde queremos responsabilizar indivíduos particulares pelas más ações de 

entidades coletivas. Podemos explicitar o argumento falacioso que nos levaria a 

condenar Eichmann dessa forma: 
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Aplicação de falácias da divisão no caso Eichmann 

P1 – A Alemanha Nazista era composta por indivíduos (membros do Partido 

Nazista, das forças militares e paramilitares, da raça ariana, ...). 

P2 – A Alemanha Nazista é culpada pelo Holocausto. 

C1 – Logo, cada membro da Alemanha Nazista é culpado pelo Holocausto. 

P3 – Otto Adolf Eichmann era um membro da Alemanha Nazista. 

C2 – Logo, Otto Adolf Eichmann é culpado pelo Holocausto. 

 

De maneira mais geral: 

Aplicação de falácias da divisão para entidades coletivas 

P1 – A entidade coletiva é composta por seus membros. 

P2 – A entidade coletiva é responsável por Φ. 

C – Logo, cada membro da entidade coletiva é responsável por Φ. 

 

Podemos fortalecer ainda mais essa posição argumentando que parece 

irrazoável essa dupla atribuição de responsabilidade moral a ambos os níveis: 

coletivo e individual. Caso assim procedêssemos, estaríamos cometendo uma 

injustiça: estaríamos atribuindo culpa a uma entidade (indivíduo) em virtude da falha 

moral de outra (entidade coletiva). Sverdlik (1987, p. 68, tradução nossa) explicita o 

problema: “Seria injusto, seja se estivermos considerando um resultado produzido 

por ações de mais de uma pessoa ou por uma só pessoa, culpar alguém por um 

resultado que ele ou ela não teve a intenção de produzir.” Essa consideração parece 

elucidar o problema que torna a aplicação da estrutura da falácia de divisão 

inadequada para guiar nossas práticas de atribuição de responsabilidade aos 

indivíduos que compõem entidades sociais que executam más ações.  

 

Conclusão 

 

Neste texto buscamos apresentar uma introdução ao tema da Ontologia Social 

através de uma discussão superficial dos desafios teóricos envolvidos na atribuição 

de responsabilidade moral a entidades coletivas. Em virtude do caráter instrumental 

da temática moral, não chegamos a proposta concreta alguma sobre esse tópico. 

Entretanto, ele serviu para elucidar mais concretamente uma das questões mais 
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fundamentais da investigação em Ontologia Social: a estrutura ontológica que parece 

existir entre os níveis individual e coletivo.  

Através da exploração das falácias de composição e divisão, percebemos 

como a identificação dos detalhes dessa estrutura ontológica não é simples, nem 

evidente. Propriedades amplamente compartilhadas pelas entidades que formam o 

nível inferior podem não ser encontradas no nível superior e propriedades próprias 

do nível superior podem ser erroneamente atribuídas ao nível inferior. Entretanto, 

apesar de haver falha na transposição de algumas propriedades entre os níveis, 

caracterizando, portanto, o raciocínio como falacioso, isso não significa que a 

estrutura dessas falácias sempre nos conduzirá a conclusões falsas, isto é, não 

significa que nenhuma propriedade possa ser transposta através desses níveis. 

Vejamos alguns exemplos: 

 

Aplicações bem-sucedidas da falácia da composição 

P1 – Uma moeda é composta por átomos. 

P2 – Átomos têm massa. 

C – Logo, a moeda tem massa. 

   

P1 – O Comitê dos Alimentos é composto por A, B, C e D. 

P2 – A, B, C e D acreditam que “os estudantes do colégio têm que consumir muito 

amido”.  

C – Logo, o Comitê dos Alimentos acredita que “os estudantes do colégio têm 

que consumir muito amido”.  

 

Nesses dois exemplos, chegamos a uma conclusão verdadeira por meio da 

aplicação da estrutura argumentativa da falácia da composição. Percebemos que 

certos elementos teóricos adicionais podem explicar porque a passagem de 

propriedades de um nível para o outro são adequadas nesses casos. No primeiro 

exemplo, nosso conhecimento sobre a relação que átomos e moedas mantêm com a 

propriedade física de possuir massa explica porque é em virtude da relação de 

composição estabelecida em (P1) que a massa, essa propriedade particular, poderá 

ser transposta do nível inferior ao superior. Como já havíamos comentado 
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anteriormente, o exemplo dos comitês permite a passagem de uma posição comum 

no nível individual para o nível coletiva quando versa sobre um tópico da competência 

da entidade coletiva. Neste caso específico é uma posição que diz respeito a 

características da dieta dos estudantes do colégio, potencialmente tendo sido 

discutida nas reuniões do Comitê dos Alimentos. 

É justamente a investigação desses elementos adicionais que caracteriza o 

trabalho da Ontologia Social. Com uma ênfase mais filosófica, como visto nesse 

artigo, o objetivo é explicar a atribuição legítima de propriedades pertinentes às 

investigações filosóficas: mente, estados mentais, intenção, ação, responsabilidade 

moral. Entretanto, parte significativa do trabalho na área tem caráter interdisciplinar, 

onde investigações mais específicas se concentram no estudo das propriedades 

particulares de determinado conjunto de instituições como o sistema jurídico, o 

sistema monetário, regras de etiqueta, regras de vestimenta, religião, etc. (EPSTEIN, 

2018).  
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RESUMO 
 
O presente texto consiste em uma introdução à questão da referência linguística na 
tradição da chamada filosofia "analítica" contemporânea, direcionada a estudantes 
de graduação em Filosofia. São abordadas concepções fundamentais pertinentes ao 
tema nos pensamentos de: Gottlob Frege, Bertrand Russell e Saul Kripke. Ao final é 
ainda brevemente comentada uma controvérsia de prioridade entre Ruth Barcan 
Marcus e Kripke a respeito da noção de designador rígido. 
Palavras-chave: Sentido. Referência. Denotação. 
 
ABSTRACT 
 
This work is an introductory guide to the question of linguistic reference within the 
contemporary tradition of so called “analytic” philosophy aimed at undergraduate 
Philosophy students. We describe fundamental notions concerning the topic in the 
thoughts of: Gottlob Frege, Bertrand Russell and Saul Kripke. Finally we also offer a 
brief discussion of a priority controversy concerning the notion of rigid designator 
between Ruth Barcan Marcus and Kripke. 
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Como sói acontecer com conceitos de suficientemente vultosa importância na 

história da filosofia, a noção de referência linguística não se deixa descrever a 

contento – ao menos não de modo preliminar a algum desenvolvimento filosófico 

extenso e, em geral, controverso – sem o sacrifício ou bem da devida precisão, ou 

bem da necessária abrangência e generalidade. Em nome da manutenção de uma 

                                                     
1 Professor temporário do Departamento de Filosofia da UFMT. Bacharel em Filosofia pela UERJ e 
doutor em Filosofia pela Eberhard-Karls-Universität Tübingen, CV: 
http://lattes.cnpq.br/1862264938795608,  ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-5786-5561 , Email: 
tiagorca@hotmail.com 

https://doi.org/10.36592/9786581110505-13


 

320 | Humanidades em tempos de trabalho remoto: Educação, Universidade e Saberes 

atitude “democrática”, estabeleça-se aqui uma prioridade como diretriz do 

oferecimento da caracterização preliminar do tema que se seguirá: abrangência em 

primeiro lugar. Por “democrática”, entenda-se aqui uma abordagem da questão que 

mantenha em princípio no escopo da investigação um leque o mais vasto possível de 

doutrinas relevantes para o tema definido, e que, ademais, não elimine de partida a 

possibilidade do surgimento de problemas filosóficos efetivamente discutidos na 

literatura a respeito ao longo da história. Há muitas razões fortes para a adoção 

desse tipo de postura metodológica em esforços que, como este, tem o objetivo de 

apresentar introdutoriamente um tema a graduandos em Filosofia, dentre as quais 

bastará mencionar uma simples, a saber: ela em geral permite que a reflexão 

oferecida ao leitor transpareça com maior facilidade o fato de que o solo histórico-

conceitual do qual germinam os desenvolvimentos e argumentações específicos a 

serem abordados e reconstruídos não é, por si só, suficiente para que qualquer deles 

soe de antemão quer como uma obviedade, quer como um absurdo – o que explica, 

em grande parte, a persistência do interesse na discussão da questão e os seus 

consequentes destaque e indelebilidade na literatura. 

Observado esse ponto, passemos à caracterização preliminar. Antes de tudo, 

cumpre notar que o termo referência linguística, como todo substantivo do seu tipo, 

é ambíguo com respeito às acepções usualmente possibilitadas por seu sufixo. Isto 

é, referência linguística pode ser uma maneira de falar (i) do poder que as expressões 

linguísticas têm de referir-se a algo; (ii) do fenômeno de as expressões linguísticas 

se referirem a algo; (iii) do ato de, por exemplo, um falante, referir-se linguisticamente 

a algo; (iv) do resultado ou “output” desse tipo de ato; (v) algo a que uma expressão 

linguística se refere; etc. Privilegiaremos aqui a última alternativa mencionada. A fim 

de explicá-la sem recurso à própria noção de referência, essa noção será inicialmente 

caracterizada como significando “aquilo que uma expressão linguística representa”. 

Essa formulação deve ser entendida não apenas em oposição a “aquilo que uma 

expressão linguística não representa”, mas também, menos obviamente, em 

oposição a “aquilo que uma expressão linguística expressa”.  A língua inglesa dispõe 

de uma boa expressão, empregada fora do léxico de arte da filosofia, para uma 

aproximação do sentido acima desejado de representação linguística, sem paralelo 

suficientemente adequado em português: to stand for something (literalmente, “estar 
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por” algo).  A distinção entre expressar e representar, como aqui sugerida, tem lastro 

histórico que se estende a pontos de inflexão fulcrais na história da constituição do 

vocabulário da tradição filosófica contemporânea. Deixa-se divisar, por exemplo, na 

distinção escolástica entre, respectivamente, significatio e supositio de um termo, 

sobretudo como discutida no século 13, antes da influência do nominalismo de 

Guilherme de Ockham; também na distinção comum na filosofia em língua alemã a 

partir do século XVIII entre conteúdo (Inhalt) e esfera (Umfang) de um conceito, 

empregada, por exemplo, por Kant na doutrina dos elementos de sua Lógica; etc. 

Este esforço procurará iluminar a questão da referência linguística, tal como 

caracterizada acima, a partir de uma apresentação breve de um episódio clássico de 

sua história recente: a discussão a respeito da questão da referência linguística 

propelida pela teoria semântica apresentada por Gottlob Frege em Über Sinn und 

Bedeutung (“Sobre sentido e referência”), em 1892, segundo a qual o valor semântico 

dos nomes próprios2 (Eigenname, termo técnico na filosofia da linguagem de Frege, 

a ser explicado na sequência) resolve-se em seu sentido e sua referência. A distinção 

fregeana, a ser caracterizada como o pano de fundo desta reflexão, recebe uma 

crítica relativamente temporã (e famosa por sua obscuridade) em 1905, no célebre 

artigo On Denoting, de Bertrand Russell. As supostas consequências desta levam seu 

autor a propor uma teoria alternativa à de Frege para explicar a referência dos nomes 

(termo também empregado em sentido explicitamente especificado em On Denoting, 

ainda que diferente do de Frege), particularmente influente por sua análise da 

estrutura lógica das chamadas “descrições definidas”, a ser aqui brevemente 

descrita e contraposta à proposta fregeana. Mais recentemente, com a publicação 

em 1972 e depois em 1980, em Naming and Necessity, das transcrições das 

preleções de 1970 de Saul Kripke, as teorias de Frege e Russell são apresentadas à 

comunidade como exemplares de uma mesma doutrina a respeito da semântica dos 

nomes, denominada descritivismo. Kripke indica o que seriam faltas da doutrina 

descritivista, e propõe uma análise alternativa dos nomes próprios como 

“designadores rígidos” cuja referência é histórico-causalmente “fixada” pelos 

                                                     
2 Em um artigo posterior, Ausführungen über Sinn und Bedeutung, redigido entre o ano de publicação 
de Über Sinn und Bedeutung e 1895, Frege estende a análise em termos de sentido e referência 
também aos termos conceituais. 
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falantes. Essa análise será então aqui apresentada e, finalmente, brevemente 

comentada à luz de sugestões posteriores encontradas na literatura da tradição dita 

“analítica”.  

*** 

 A formulação da teoria semântica de Über Sinn und Bedeutung é 

surpreendentemente simples: a toda expressão que designa (bezeichnet) um objeto 

determinado, está atrelado não apenas o objeto designado, a sua referência, mas 

também um sentido, que é o modo como essa expressão apresenta (Art des 

Gegebenseins) ou determina sua referência. As expressões a que Frege se refere são, 

em sua terminologia característica, os nomes próprios (Eigenname). Estes incluem 

não apenas o que habitualmente chamamos de nomes próprios, como “Platão”, mas 

também numerais, como “7”; demonstrativos singulares, como “isto”; expressões 

complexas como “o discípulo mais famoso de Sócrates”; e mesmo sentenças 

completas, como “Platão é grego.”, que para Frege designa um objeto determinado, 

a saber, seu valor de verdade. Em suma, os nomes próprios são todos aqueles que 

designam o que Frege entende como objetos ditos “saturados”, e não incluem os 

termos que designam funções, ditos, em oposição aos primeiros, “insaturados”. Essa 

insaturação – também referida por Frege como “natureza predicativa” no caso 

especial dos conceitos –, corresponderia às “lacunas”, por assim dizer, a eles 

formalmente inerentes, e que precisam ser preenchidas pela indicação, por meio de 

uma variável, de um lugar de argumento em seus nomes (por exemplo, pelo “x” em 

“P(x)”) a fim de que estes, nas palavras do pensador, possam, por meio de sua 

saturação pela substituição da variável por um nome, “alcançar uma referência 

completa”. Em um artigo posterior, Ausführungen über Sinn und Bedeutung 

(“Digressões sobre Sentido e Referência), redigido entre o ano de publicação de Über 

Sinn und Bedeutung e 1895, Frege estende a análise em termos de sentido e 

referência também aos termos conceituais, consolidando uma teoria semântica a 

respeito daquilo que em geral entende por nomes grosseiramente expressa a seguir: 

1. Ao que Frege entende serem o que habitualmente chamaríamos de termos 

singulares, correspondem como referência objetos, e como sentido conteúdos 

descritivos definidos. 
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2. Ao que Frege entende serem o que habitualmente chamaríamos de termos 

gerais, correspondem como referência conceitos e relações (funções), e como 

sentido o que Frege chega a chamar de “partes de pensamentos”, que seriam 

conteúdos descritivos que operam como funções. 

3. Às sentenças completas, Frege entende corresponderem como referência 

os valores de verdade (o Verdadeiro e o Falso, concebidos por ele como objetos), e 

como sentido pensamentos (Gedanke). 

Adicione-se a isso ainda: 

4. O Princípio de composicionalidade, segundo o qual o conteúdo ou valor 

semântico de uma expressão é determinado exclusivamente em função do conteúdo 

ou valor semântico de suas expressões componentes. Respectivamente à divisão de 

Sinn e Bedeutung, esse princípio encontra uma dupla expressão: 

4.1. Princípio de composicionalidade das referências: a referência de uma 

expressão determina-se exclusivamente em função das referências de suas 

expressões componentes; 

4.2. Princípio de composicionalidade dos sentidos: o sentido de uma 

expressão determina-se exclusivamente em função dos sentidos de suas expressões 

componentes. 

Assim, não apenas se estabelece que a toda expressão atrelam-se um sentido 

e uma referência, como também se indica a maneira como as referências e sentidos 

de expressões se combinam para formar novas referências e sentidos de expressões 

de maior grau de complexidade. Em particular, cabe notar aqui uma consequência 

que será de central relevância mais adiante: a partir do princípio de 

composicionalidade e da premissa de que sentenças têm seus valores de verdade 

como referências, segue-se que sentenças que tenham como componentes 

expressões que careçam de referência – como “Papai Noel” ou “o maior número 

primo”, por exemplo, que expressam sentidos que não selecionam objeto ou função 

alguns – serão elas próprias destituídas de referência, isto é, de um valor de verdade. 

Munido dessas considerações, Frege é capaz de oferecer soluções para os 

enigmas semânticos a respeito da diferença de valor cognitivo (Erkenntniswert) entre 

sentenças como “A estrela da manhã é a estrela da tarde.” e “A estrela da manhã é a 

estrela da manhã.”, e a respeito do escopo de validade da lei da identidade de Leibniz, 
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que serviram como o gatilho do artigo de 1892. O valor de sua contribuição, porém, 

reverbera para muito além dessa façanha local. A fim de melhor compreendê-lo, cabe 

uma tentativa de ganho de clareza a respeito dos conceitos que constituem o 

arcabouço semântico que Frege propõe ali, bem como da relação entre eles. 

Em primeiro lugar, como já dito, referências são os objetos (ou funções) 

designados pelas expressões da linguagem, enquanto sentidos são descritos como 

o modo de apresentação ou determinação da referência de uma expressão. Mas o 

que se quer dizer com isso – sobretudo no tocante aos sentidos? 

No próprio Über Sinn und Bedeutung, Frege recorre a uma alegoria para 

esclarecer a natureza desses conceitos, bem como das relações entre eles. Ele alude 

à situação em que a Lua é observada com um telescópio, e compara a referência de 

uma expressão à própria Lua – isto é, a própria coisa observada. À imagem real da 

Lua formada no interior do telescópio, Frege compara o sentido: ela é objetiva e sua 

natureza independe do observador, podendo mesmo, ao menos em princípio, ser 

observada por vários simultaneamente; e não obstante, é relativa, na medida em que 

apresenta a Lua, o objeto observado, a partir de um ângulo ou ponto de vista 

específico. Finalmente, Frege compara à imagem retiniana formada no olho do 

observador a aquilo que é, em seu jargão, a ideia (Vorstellung), termo com que 

designa as representações mentais subjetivas: representações que são próprias a 

cada observador, e que por força variam em sua natureza de acordo com as 

particularidades anatômicas de cada olho, sendo virtualmente impossível uma 

coincidência real entre duas delas.  

Ainda que a alegoria enseje um número maior de perguntas do que o daquelas 

que é capaz de ajudar a responder, ela epitomiza de maneira singularmente eloquente 

o cerne da doutrina de Frege. As dimensões semânticas que condicionam a 

possibilidade em princípio da comunicação e do conhecimento científico – a saber, 

de um lado, as referências, isto é, aquilo de que se fala e a respeito de que se pode 

obter conhecimento; e, de outro lado, os sentidos, isto é, o modo particular como 

aquilo de que se fala ou a respeito de que se pode obter conhecimento é representado 

pela expressão que a si se refere – são entendidas como, em primeiro lugar, 

esgotando o conteúdo ou valor semântico de uma expressão linguística; e, em 

segundo lugar, como sendo de natureza objetiva, isto é, universalmente 
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compartilháveis e independentes de sua apreensão ou representação em qualquer 

ato ou conteúdo mental na mente de qualquer sujeito em particular. Isso significa 

que os pensamentos (Gedanke), mencionados acima como os sentidos de sentenças 

completas – assim como em geral os sentidos de expressões mencionados – não 

são, ao contrário do que se poderia esperar, entidades do domínio psicológico ou 

subjetivo. O modelo do famigerado triângulo semântico aristotélico, proposto no 

capítulo I do tratado De Interpretatione, é, portanto, radicalmente contestado, na 

medida em que a intencionalidade das expressões linguísticas – isto é, sua 

capacidade de representar e, em particular, de se referir a algo – não mais se explica 

em  virtude de sua conexão primária com “afecções na alma” diretamente ligadas às 

coisas propriamente ditas; mas, antes, em virtude de, por definição, expressarem 

sentidos que, por assim dizer, as impelem na direção das coisas, independentemente 

de suas eventuais interações com sujeitos e suas representações mentais subjetivas 

(papel desempenhado pelas Vorstellungen). 

*** 

A crítica de Russell no célebre On Denoting à distinção conceitual fregeana de 

sentido e referência acabou por, ironicamente, revelar-se um “emaranhado 

inextricável” – exata expressão empregada pelo autor para qualificar a doutrina 

fregeana na conclusão da famosa passagem da Elegia de Grey, seu argumento contra 

a distinguibilidade da noção de sentido. Algumas inquietações facilmente 

exprimíveis e compreensíveis, no entanto, parecem subjazer a esse perplexificante 

desenvolvimento. Afinal, qual é a relação entre o sentido e a referência de uma 

expressão? Como o sentido é capaz de fazer com que a expressão se refira àquilo 

que é sua referência? Tendo-a ele próprio como sua referência, talvez? Por outro lado: 

como uma expressão se conecta com seu sentido? Como uma sequência qualquer 

de marcas sensíveis, sonoras, gráficas ou de outra natureza, pode expressar, 

encarnar em si um conteúdo que indica algo distinto dela própria? Essas e outras 

questões afins, centrais aos debates escolásticos em termos de noções como 

significatio, intentio, supositio e apellatio, mencionados na introdução, encontram 

nesse contexto um caminho de volta à tona da literatura.  

Dito isso, resistir-se-á prudentemente à tentação de ingressar no labirinto do 

argumento de Russell. Note-se apenas que ele tem como resultado a impossibilidade 
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de se contar com a suposição de que nomes – em particular, nomes próprios – sejam 

providos do que Frege entende por um sentido (ao menos na medida em que esse 

sentido se possa distinguir daquilo a que ele chama referência). Cumpre reconhecer 

que isso leva a algumas consequências notáveis, com as quais Russell se vê 

obrigado a se reconciliar no restante de seu artigo, dentre as quais menciono: (a) em 

primeiro  lugar, a impossibilidade de explicar a patente significatividade de sentenças 

como “O atual rei da França é careca” por meio do recurso à ideia de que elas, embora 

contenham expressões denotativas (terminologia de Russell) que não logrem referir-

se a (i.e. denotar) objeto algum e, por conseguinte, não possuam um valor de verdade, 

são providas de um sentido; e (b) em segundo lugar, a impossibilidade de resolver a 

questão da diferença de valor cognitivo entre sentenças como “A estrela da manhã é 

a estrela da tarde.” e “A estrela da manhã é a estrela da manhã.” por meio do recurso 

à ideia de que as expressões denotativas envolvidas na primeira sentença, apesar de 

referirem-se a um mesmo e único objeto, expressam, contrariamente ao que ocorre 

na segunda sentença, sentidos distintos. 

A chave para a compreensão da lida de Russell com essas questões é aquilo 

a que se se refere usualmente como sua teoria das descrições definidas. Seu cerne, 

apresentado já em On Denoting, consiste numa análise alternativa à de Frege da 

estrutura lógica e do comportamento semântico de sentenças em que ocorrem 

expressões do tipo “o atual rei da França” e “o autor de Waverley”, as chamadas 

descrições definidas. Posteriormente, Russell estende a abordagem dessa análise 

para, em geral, todas as sentenças em que ocorram nomes próprios da linguagem 

natural, em oposição ao que vem a chamar de nomes “logicamente próprios”. 

Em primeiro lugar, Russell sublinha a importância do princípio do contexto, ao 

qual já se subscrevera o próprio Frege dos Grundlagen, em 1884. Grosso modo, o 

princípio reza que não se deve perguntar pelo significado de uma expressão tomada 

isoladamente, mas, antes, apenas no contexto de uma proposição. Ao analisar 

expressões denotativas em geral, incluindo descrições definidas, como por si só 

capazes de referir-se a objetos, Frege teria falhado na observância de sua própria 

prescrição. Diante disso, Russell propõe que descrições definidas não se deixam 

analisar quanto a sua forma lógica isoladamente porque, de fato, simplesmente não 

teriam forma lógica alguma fora de contexto; não obstante, elas contribuiriam 
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sempre de uma maneira uniforme para a forma lógica das sentenças em que ocorrem. 

A forma da sentença “O atual rei da França é careca”, por exemplo, se deixaria 

analisar como  

Ex((atual rei da França (x) & Vy(atual rei da França (y) 🡪 y=x)) & Careca(x)) 

 A ideia por trás da análise é que a presença da descrição definida na sentença 

fá-la implicar que há algo a que convém a propriedade de ser rei da França 

atualmente, e que esse algo é a única coisa à qual convém essa propriedade. A o que 

quer que atenda a essas condições, a sentença como um todo diz que convém 

também a propriedade de ser careca. Russell observa, ainda em On Denoting, que, 

apenas nos casos em que de fato há um x que atende às condições de ser o único P, 

esse x é o que se deve entender, na nova análise formal que propõe, como sendo a 

referência da expressão denotativa original. 

Russell generaliza a abrangência dessa análise posteriormente, alegando que 

nomes próprios da linguagem natural, como “Aristóteles”, não passariam de 

abreviações de descrições definidas (no caso de Aristóteles, digamos, “o filósofo de 

Estagira”), e restringindo, com ressalvas, a demonstrativos como “isto” o estatuto de 

nomes “logicamente” próprios – isto é, expressões que genuinamente se referem 

singularmente a um objeto, sem a contribuição de qualquer conteúdo descritivo. Não 

haveria em linguagem natural, entende Russell, algo análogo às constantes 

individuais da lógica simbólica.  

Cumpre notar que esse tipo de análise, de fato, resolve os impasses 

mencionados acima:  

(a) primeiramente, as sentenças em que ocorrem expressões denotativas 

supostamente sem referência, como “Papai Noel” e “o atual rei da França” na verdade 

teriam apenas uma superfície enganosa, que não reflete a estrutura lógica que de 

fato possuem. Nesta, mostrar-nos-ia a análise proposta, revela-se que a ocorrência 

de expressões denotativas nesse tipo de sentença é meramente ilusória.  Ademais, a 

análise tem como subproduto duas vantagens ulteriores 

(a.1) A vantagem de permitir que uma sentença como “O atual rei da França é 

careca”, por exemplo, seja entendida como provida do seu, segundo Russell, patente 

valor de verdade; que é o falso, já que não há um atual rei da França. Em Frege, a 
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sentença seria desprovida de valor de verdade por força do insucesso de “o atual rei 

da França” em referir-se a algo. 

(a.2) A vantagem de revelar a ambiguidade de escopo em sentenças como “O 

atual rei da França não é careca”, em que ou bem se diz que há um e apenas um 

indivíduo que é o atual rei da França, e esse indivíduo não é careca – o que é falso, 

uma vez que não há um atual rei da França; ou bem se diz que não é o caso que haja 

um e apenas um indivíduo que seja o atual rei da França e também careca – o que é, 

pela mesma razão que leva à falsidade da alternativa anterior, verdadeiro. 

(b) Em segundo lugar, a diferença de valor cognitivo entre sentenças como “A 

estrela da manhã é a estrela da tarde.” e “A estrela da manhã é a estrela da manhã.”;  

ou ainda entre  “Zelda é Sheik” e “Zelda é Zelda”; se deixaria explicar facilmente pelo 

simples fato de que os predicados envolvidos na análise da estrutura lógica das 

sentenças em que ocorrem expressões denotativas distintas serão respectivamente 

distintos, ao passo que aqueles envolvidos na análise das sentenças em que ocorrem 

expressões denotativas idênticas serão também idênticos.  

(b.1) Vale ainda ressaltar que, em geral, a questão da aparente restrição da 

substituibilidade salva veritate de expressões denotativas correferenciais em 

contextos oblíquos se dissolve, uma vez que não há, na realidade, nenhuma 

expressão propriamente denotativa na linguagem natural. 

Com isso, Russell exibe uma possibilidade de dar conta dos mesmos enigmas 

semânticos e epistêmicos que Frege se propusera em 1892 mantendo um tratamento 

formal uniforme para expressões denotativas, e sem que se tenha que postular a 

categoria semântica dos sentidos, para além das referências – o que o põe a salvo 

das questões potencialmente embaraçosas envolvendo, por exemplo, o estatuto 

ontológico dos sentidos, etc. 

*** 

A crítica de Kripke ao “descritivismo” de Frege e Russell, publicada em formato 

escrito primeiramente em 1972 e depois em 1980 em Naming and Necessity, deve 

ser avaliada com a devida atenção ao formato em que foram expressas. As preleções 

de 1970 foram, segundo o próprio, por demais informais e carentes de um suporte 

textual planejado o suficiente para que suas meras transcrições, alegadamente em 

pouco retocadas no processo de edição, se prestem a cobranças de certo nível de 
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precisão, clareza e sistematicidade habitualmente convenientes a desenvolvimentos 

filosóficos afins. Esse tipo de observação nos poupará do transtorno de nos 

delongarmos em ressalvas estéreis a respeito de, entre outras questões, a 

pertinência exegética dos comentários que o autor tece, advertidamente ou não, a 

respeito de conceitos e teses efetivamente pertencentes à economia conceitual de 

terceiros.  

O descritivismo objetado por Kripke consiste na tese de que nomes próprios – 

e aqui a expressão finalmente ocorre em sua acepção mais comum – são ou bem 

simplesmente descrições definidas abreviadas ou “disfarçadas”, ou bem têm sua 

referência atrelada a si em virtude de carregarem consigo informação de natureza 

descritiva satisfatível por no máximo um objeto. A partir de uma série de 

considerações e da apresentação de questões e exemplos, Kripke pretende mostrar 

pontos fracos relevantes da tese descritivista – a maioria deles ligada à (falta de) 

capacidade da tese de lidar com as noções de analiticidade e de necessidade de 

modo a fazer jus a aspectos claros da forma como as usamos e compreendemos em 

diversas situações. 

Entre uma miríade de outros fenômenos interessantes, Kripke observa que o 

descritivismo a respeito dos nomes próprios parece conflitante com a forma como 

compreendemos e usamos esses termos em diversas situações. Por exemplo: 

“Aristóteles” é um nome que habitualmente usamos para nos referir a um indivíduo 

ao qual reconhecemos convirem certas descrições (e.g. discípulo de Platão, 

professor de Alexandre, o Grande, o filósofo estagirita, etc.). Alguns conjuntos dessas 

descrições são supostamente suficientes para selecionar única e inequivocamente o 

indivíduo ao qual nos referimos por Aristóteles (por exemplo, “o autor da Ética a 

Nicômaco”); dessa forma, eles seriam candidatos plausíveis ao papel de conteúdo 

descritivo associado ao nome, seja como o que esgota seu significado em sentido 

estrito, seja como a dimensão de seu conteúdo semântico responsável pela 

determinação de sua referência (algo vagamente no espírito da noção de sentido 

usada por Frege). Suponha-se, portanto, que um desses conjuntos é o que de fato 

compõe o conteúdo semântico do nome Aristóteles – fiquemos com “o autor da Ética 

a Nicômaco” como exemplo. O que parece estranho é o fato de que – e isso parece 

valer para qualquer conteúdo que escolhamos – sempre parece que “Aristóteles é o 
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autor da Ética a Nicômaco” é uma sentença que, apesar de verdadeira, não o é nem 

por força de necessidade, e nem de analiticidade. Em outras palavras, parece 

perfeitamente possível que imaginássemos um desenrolar-se contrafactual dos 

eventos tal que Aristóteles nunca chegasse a escrever a Ética a Nicômaco – caso 

morresse antes de fazê-lo, por exemplo. Por outro lado, não parece que seja possível 

que o autor da Ética a Nicômaco não seja o autor da Ética a Nicômaco – e isso vale 

independentemente de tomarmos a descrição em jogo como sinônima ao nome 

“Aristóteles” ou como a parte de seu significado responsável pela determinação de 

sua referência.  

Na segunda preleção, nas páginas 76-77, Kripke descreve outro exemplo de 

um fenômeno similar, em alusão e contraposição ao §50 do Investigações de 

Wittgenstein: ainda que definamos um metro pelo comprimento da barra do metro 

padrão em Paris, ele argumenta que permanece sendo uma verdade meramente 

contingente que a barra do metro padrão em Paris tenha um metro de comprimento. 

Numa veia similar ao caso anterior, ele argumenta que tal é o caso por ser claramente 

possível que, em certas circunstâncias, a tal barra não medisse um metro – se fosse, 

por exemplo, estendida. A referência do termo “metro”, o comprimento específico que 

é de fato designado por esse nome, foi fixada, é verdade, por meio de recurso ao 

comprimento da barra do metro padrão em Paris. Não obstante, o fato de que a barra 

tinha o comprimento específico que tinha no momento da definição é evidentemente 

contingente. Dessa forma, uma vez fixado o significado do termo “metro”, o efetivo 

comprimento da barra – que, repito, é contingentemente um metro, mas poderia ser 

diferente – passa a ser irrelevante para seu significado, que permanece sendo o  

mesmo comprimento específico determinado no momento da definição. 

Os fenômenos descritos por Kripke se deixariam explicar, segundo o próprio, 

pelo alegado fato de os nomes próprios serem, de início e na maioria das vezes, 

designadores rígidos cuja referência é apenas fixada por uma cadeia histórico-causal 

de eventos, que conecta cada usuário do termo ao momento do batismo daquilo a 

que se refere, sem que essa cadeia – que pode ou não envolver recurso a conteúdos 

descritivos na fixação da referência do nome – componha ela própria o significado 

do termo. Por rigidez, Kripke entende o caráter de expressões que se referem apenas 

a um único e mesmo indivíduo em qualquer situação contrafactual – incluindo a 
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eventualmente atual – em que esse indivíduo se encontre, e que não se refere a nada 

distinto desse indivíduo em nenhuma outra tal situação (Kripke tem uma predileção 

pela terminologia “mundo possível”,  à qual persiste em aderir apesar de sua 

consciência das desagradáveis reverberações que o estrondo ontológico com que 

soa provoca entre alguns filósofos). Retornando ao recém-descrito exemplo 

“Aristóteles”: “Aristóteles”, o nome, não pode ser entendido simplesmente como o 

nome do indivíduo selecionado por alguma espécie de conteúdo descritivo definido 

– digamos, “o filósofo estagirita” – pelo fato de que, em princípio, poderia ser o caso 

tanto de Aristóteles, o homem, não atender a essa descrição, como também poderia 

em princípio ser o caso de, mais chocantemente, um outro indivíduo – digamos, João 

– ser selecionado por essa descrição. Em um caso como este último, Kripke destaca, 

no prefácio à publicação de 1980, que uma sentença como “Aristóteles ama 

cachorros.” diria algo não a respeito de Aristóteles, mas sim de João, esse outro 

indivíduo. 

Cumpre também observar que a proposta de Kripke permite o tratamento de 

uma variante original do problema da diferença entre as sentenças envolvendo a 

estrela da manhã e a estrela da tarde abordado por Frege e Russell. Kripke o formula 

utilizando os nomes próprios “Hesperus” e “Phosphorus”, designadores rígidos 

segundo sua concepção, em lugar das expressões descritivas originais. Essa 

mudança é essencial, dado que a questão que ele tem em vista é distinta da de Frege 

e Russell, a saber: da óbvia diferença entre as demandas epistêmicas incidentes 

sobre, de um lado, o reconhecimento da verdade de “Hesperus é Phosphorus”, que 

poderia demandar – como de fato demandou – uma descoberta astronômica, a 

posteriori; e sobre, de outro, “Hesperus é Hesperus” que não passa de um truísmo 

vácuo a priori; parece seguir-se que a primeira sentença é apenas contingentemente 

verdadeira, ao passo que a segunda seria necessariamente verdadeira. 

Surpreendentemente, no entanto, Kripke oferece razões claras pelas quais se segue 

de sua concepção dos nomes próprios como designadores rígidos que ambas as 

sentenças envolvidas são verdadeiras de modo indistintamente necessário.  

O argumento se baseia no fato de que “Hesperus” e “Phosphorus”, 

designadores rígidos, referem-se cada uma a um único e mesmo objeto – a saber, 

aquele que de fato designam – em todos os mundos possíveis em que esse objeto 
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existe, e a nada mais em nenhum outro mundo. A partir dessa premissa, é 

inescapável a conclusão de que, caso de fato seja o caso de que  Hesperus e 

Phosphorus sejam o mesmo corpo celeste – e são: descobriu-se que são Vênus –, 

então os nomes “Hesperus” e “Phosphorus”, pela definição de rigidez, nomeiam um 

único e mesmo objeto – Vênus –  não apenas no mundo em que essa descoberta foi 

feita, mas em todos os mundos possíveis em que esse objeto existe. Dessa maneira, 

portanto, segue-se que Hesperus e Phosphorus são não apenas idênticos, mas o são 

– a despeito de isso ter sido descoberto a posteriori – necessariamente, isto é, em 

todos os mundos possíveis.  

Claramente, a estrutura desse argumento se deixa generalizar para quaisquer 

pares de designadores rígidos distintos correferenciais: o que implica que, em geral, 

toda declaração de identidade entre coisas designadas rigidamente é necessária. 

Kripke chama a atenção para o fato de que essa conclusão parece surpreendente 

pelo fato de muito habitualmente empregarmos o vocabulário da necessidade e da 

possibilidade com contornos epistêmicos – isto é, como quem pensa que poderia ser 

o caso que a sentença “Hesperus é Phosphorus “ poderia ter se revelado falsa, ao 

invés de verdadeira. Nesse sentido, no entanto, mesmo teoremas da lógica e da 

matemática poderiam ter se revelado falsos – nem por isso, contudo, há dificuldade 

em se compreender o claro sentido em que estes são necessariamente verdadeiros. 

Assim como esses teoremas, portanto, Kripke conclui que a necessidade que convém 

à verdade de sentenças de identidade como a aqui abordada é uma modalidade de 

significado essencialmente metafísico. 

Finalmente, algumas breves observações de cunho histórico e conceitual são 

cabíveis, em nome de evitar o surgimento de mal-entendidos. Alega-se na literatura 

secundária (por exemplo, Quentin Smith em artigo de 1995, intitulado Marcus, Kripke 

and the new theory of reference) que Ruth Barcan Marcus teria, em um artigo de 1961, 

antecipado Kripke em diversas das idéias chave apresentadas em Naming and 

Necessity, incluindo sua noção de designadores rígidos. Timothy Williamson contra-

argumenta em seu laudatio a Marcus pelo prêmio Lauener em 2008 (ver WILLIAMSON, 

2015, p.14) que  a noção ali apresentada pela autora de nomes como “etiquetas” 

desprovidas de conteúdo descritivo não se pode deixar confundir com a noção 

fundamentalmente diferente de designador rígido, que nada tem em princípio de 
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contrária a presença de conteúdos descritivos – pois é possível mesmo “rigidificar” 

descrições definidas indexando-as a mundos (por exemplo “o homem chamado 

‘Aristóteles’ em m1”, em que m1 é um mundo possível – de fato, retorquem-se as 

reprimendas de Kripke ao descritivismo na literatura posterior por meio de recurso a 

esse exato tipo de dispositivo de rigidificação de descrições definidas). Embora uma 

tomada de decisão a respeito da controvérsia exegético-terminológica e a sobre a 

questão de prioridade a respeito dos designadores rígidos esteja para além de 

minhas pretensões, cabe observar: (a) em primeiro lugar, que, na medida em que a 

mencionada controvérsia de prioridade se refere à concepção de nomes como 

designadores desatrelados de conteúdo descritivo – uma atitude, como exemplifica 

o mencionado artigo de 1995 de Smith, com presença significativa na literatura –, a 

prioridade de Marcus sobre Kripke é um fato documentado; e (b) que, ademais, a 

observação de Williamson, além de pertinente, é facilmente escamoteável no 

contexto dos escritos de Kripke: embora a noção de rigidez cunhada na reflexão de 

Kripke seja ali empregada em prol da argumentação por uma proposta alternativa e 

contrária ao descritivismo com respeito a nomes próprios, ela não é definida em 

termos que a fazem implicar nenhuma decisão em particular entre rejeição e 

aceitação a respeito do descritivismo sem ressalvas ulteriores.  
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 14. SOBRE UMA MATEMATIZAÇÃO “METAFÍSICA” DA NATUREZA 

 

ON A “METAPHYSICAL” MATHEMATIZATION OF NATURE 
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RESUMO 
 
O espaço físico, onde ocorre a interação causal entre os fenômenos, é entendido, na 
física moderna, como um todo infinito, homogêneo e contínuo, que admite os 
números reais como seu fundamento matemático. Neste artigo, apresento a tese de 
que tal compreensão do espaço físico pode ser rastreada até Galileu e que, com tal 
visão da Natureza ou do espaço físico, relações causais significativas para a Ciência 
se restringem àquelas que podem, em última análise, ser transformadas em medidas 
que nada mais são do que números reais interpretados fisicamente. No entanto, esse 
espaço físico – como pretendo defender neste artigo – poderia ser concebido a partir 
de uma analogia com a noção de espaço sagrado em que, pelo menos na tradição 
judaica e mesmo cristã, estão presentes regiões isoladas do continuum dos 
fenômenos físicos por meio das quais a presença de Deus se torna possível, 
simbolicamente, na qualidade do Criador sempre atento à sua Criação; e a partir 
dessas regiões indicativas do olhar constante de Deus para o mundo, seria possível 
conceber ações causais no mundo físico que não seriam necessariamente 
traduzidas como números reais ou medidas. A proposta aqui é que os números 
transreais, criados pelo cientista da computação inglês James Anderson, possam 
servir adequadamente como uma tradução matemática desse possível espaço físico 
repleto de regiões pelas quais a “causalidade metafísica” é restaurada no mundo 
físico. 
Palavras-chave: Números Transreais. Galileu Galilei. Causalidade Metafísica. 
 
 

ABSTRACT 
 
Physical space, where the causal interaction between phenomena happens, is 
understood in modern physics as an infinite, homogeneous, and continuous whole 
that admits real numbers as its mathematical foundation. In this paper, I present the 
thesis that such an understanding of physical space can be traced back to Galileo, 
and that with such a view of Nature or physical space, meaningful causal relations to 
science are those that can ultimately be transformed into measures that are nothing 
more than real numbers interpreted physically. However, this physical space — as I 
intend to defend in this article — could be conceived through an analogy with the 
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notion of sacred space, in which, at least in Jewish and even Christian tradition, there 
are the presence of regions isolated from the continuum of physical phenomena by 
means of which the presence of God becomes possible as the Creator always 
attentive to his Creation; and from these indicative regions of God’s constant gaze to 
the world, it would be possible to conceive of causal actions in the physical world that 
would not necessarily be translated as real numbers seen as or measured quantities. 
The proposal here is that the transreal numbers, created by English computer 
scientist James Anderson, can serve adequately as a mathematical translation of this 
possible physical space full of regions by which metaphysical causality is restored 
into the physical world. 
Keywords: Transreal Numbers. Galileu Galilei. Metaphysical Causality.  

 

 

Em sua obra O Ensaiador, de 16232, Galileu apresenta a tese de que o mundo 

está escrito em caracteres matemáticos, os quais seriam basicamente linhas, 

quadrados e círculos. Com essa afirmação, Galileu inaugura um novo entendimento 

da Natureza em que as relações causais entre os fenômenos devem ser expressas 

por meio de arranjos geométricos. Essa perspectiva dá início a uma abordagem 

preditiva da Natureza: uma vez que suas leis e relações básicas são expressas na 

linguagem da matemática, essas leis e relações poderiam ser colocadas dentro de 

um quadro teórico dedutivo baseado na geometria e, desse modo, a Natureza, antes 

vista como uma física dotada de finalismos e de uma estrutura orgânica, orientada 

por princípios metafísicos, é agora entendida como uma grande engrenagem cujos 

componentes são pontos, linhas retas e polígonos. 

Uma das consequências de tal abordagem matemática-geométrica é a 

expulsão da Natureza de qualquer causalidade ou princípio explicativo que não possa 

ser drasticamente reduzido a relações básicas observadas através da régua e do 

compasso: a matemática é a linguagem através da qual a estrutura da Natureza se 

revela em suas imbricações causais. Essa forma de avaliar o papel da matemática 

nas teorias sobre a Natureza está em frontal contraste com a tradição metafísica que 

começa com Aristóteles, segundo a qual a Natureza deve ser entendida sem apelo à 

matemática, pois esta é uma linguagem em que entram termos puramente ideais 

como pontos ou linhas3. Assim, segundo Aristóteles, cabe ao inquisidor da Natureza 
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1982. 
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basear sua investigação nos primeiros princípios do Ser, entre os quais não está a 

tese de que a Natureza se escreve em caracteres matemáticos; Galileu subverte essa 

ideia e funda o pensamento científico moderno. 

Em outras palavras, com a tradição iniciada por Galileu e levada avante com 

maestria por Newton, o império da medição, a compreensão da Natureza a partir de 

teorias geométricas sobre o mundo, tem início; e de Galileu aos dias atuais, talvez 

não seja exagerado afirmar que se algo não é mensurável, então não tem status 

ontológico na teia de relações físicas significativas para a compreensão da Natureza. 

Na tradição iniciada por Galileu, portanto, encontramos a afirmação que paira como 

um comando na mentalidade geral dos cientistas: se você quer fazer ciência 

“autêntica”, então seja capaz de medir os conceitos componentes de sua teoria 

científica. Esse imperativo condicional orienta a ciência como uma atividade que 

deseja descrever a realidade. 

De acordo com o pressuposto de que só o que é mensurável é significativo 

para a compreensão da Natureza podemos ir mais longe e chegar à tese muito mais 

forte de que a Natureza, além de ter seu léxico básico composto de pontos, retas, 

polígonos e volumes, está calibrada com a estrutura dos números reais. Obviamente, 

atribuir tal afirmação a Galileu é um anacronismo, posto que a estrutura matemática 

dos números reais só foi plenamente estabelecida no final do século XIX e nas 

primeiras décadas do século XX4. 

Mas se o espaço-tempo físico está matematicamente estruturado com os 

números reais, conclui-se, então, que não é permitido conceber esse espaço tendo 

regiões no infinito ou tendo um ponto privilegiado e isolado dos demais pontos, uma 

vez que o espaço-tempo que se estrutura com os números reais, devido à sua 

configuração topológica, não permite que tais situações possam existir. Na base 

dessa linha argumentativa, está a premissa de que toda impossibilidade matemática 

é lida quase automaticamente como impossibilidade física; e, com base na tese de 

que o mundo físico é contínuo e matematicamente “calibrado” com a estrutura dos 

números reais, tese que será denominada daqui em diante “Postulado Filosófico de 
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Matriz Galileana” (PFMG)5 , torna-se impossível conceber a natureza dos eventos 

físicos fora dos limites “gramaticais” que a estrutura dos números reais imprime no 

mundo físico. 

E que limites são esses? Não é necessário entrar aqui em aspectos técnicos 

da natureza algébrica ou topológica dos números reais, o que nos levaria aos 

conceitos de corpo ordenado completo, de espaço conexo, e de pontos de 

acumulação ou isolado. No entanto, podemos sintetizar as propriedades essenciais 

do continuum dos números reais – demonstradas no domínio técnico e, portanto, em 

uma linguagem apropriada - com a afirmação de que o continuum dos números reais 

é um conjunto onde todos os pontos estão interligados por algum caminho e, 

portanto, lá não existem pontos ou regiões “isolados”, isto é, não existem regiões a 

partir das quais não possamos alcançar as outras regiões do espaço por meio de 

uma linha contínua. 

Assim, como corolário do PFMG, também podemos afirmar que o espaço-

tempo  não admite pontos que não se interliguem com os demais e, dessa forma, a 

noção de causalidade física, uma vez reduzida a ações entre engrenagens (estas 

lidas como quádruplas de números reais), deve se dar como uma relação que se 

efetiva como um caso especial dessa conectividade presente no continuum do 

espaço-tempo. Em outras palavras: na relação de causalidade, deve haver sempre 

um caminho, uma conexão contínua, entre o agente causal e seu efeito, caso 

contrário estamos introduzindo uma relação causal misteriosa que não se ajusta à 

imagem de um mundo físico que espelha a estrutura dos números reais. 

Portanto, ao conceber a relação causal como um caso especial da noção de 

continuidade, o que é atestado na tradição moderna por Leibniz e Kant6, a hipótese 

de uma agência causal no espaço-tempo que não é dada de forma contínua, através 

de um caminho que conecta os termos envolvidos na relação de causa e efeito, é 

                                                     
5 Durante o século XIX, através de pesquisas capitaneadas por Richard Dedekind e Georg Cantor, o 
“postulado filosófico de Matriz Galileana” foi afirmado de uma forma mais abstrata, dando origem ao 
que atualmente conhecemos como o “Axioma de Cantor-Dedekind”. Basicamente, esse axioma afirma 
que os pontos de uma reta podem ser postos em uma correspondência um para um com os números 
reais. Assim, é fácil demonstrar que um contínuo gemétrico quadri-dimensional é isomórfico a um 
espaço vetorial (ver EHRLICH, 1994). 
6 Sobre a noção de causalidade, em Leibniz, como um processo contínuo, ver: JORGENSEN, 2009. 
Sobre a noção de causalidade em Kant e sua relação com a continuidade, ver: McNULTY, 2017. 



 

Walter Gomide | 339 

 

absurda, uma contradição explícita com o PFMG. Como a Natureza é uma estrutura 

isomórfica a um espaço-tempo quadridimensional cujas coordenadas são 

“calibradas” com números reais, então qualquer ação causal que não se reduza a um 

caminho contínuo no espaço-tempo, algo indicativo da interconectividade entre 

causa e efeito, será considerada “sobrenatural” ou de caráter eminentemente 

metafísico e, dessa forma, deve ser evitada  na metodologia científica inaugurada por 

Galileu. 

Na verdade, a ciência moderna, especialmente a física que tem em Galileu 

Galilei uma espécie de referência em assuntos metodológicos, vê a relação causal 

como um caso superlativo da relação de contiguidade; e essa é a base para a 

compreensão da Natureza como uma enorme máquina infinita, dentro do espaço 

homogêneo, cujas engrenagens interligam-se e, por assim dizer, comunicam a 

causação física do agente para o seu efeito; e, é claro, o resultado final dessa ação 

causal deve ser uma quantidade mensurável – em outras palavras, a ciência 

galileana busca “deltas” (Δ) através dos quais uma medida é expressa como um 

número real fisicamente interpretado. 

Sem temer que haja um exagero interpretativo do papel da matemática na 

ciência moderna, podemos apresentar a tese – que nada mais é do que uma forma 

equivalente do PFMG – de que, com o advento da ciência moderna, todo processo 

natural deve ser entendido como embutido em funções matemáticas cujos domínios, 

em última análise, são reduzidos a números reais. Tal afirmação, tão exemplarmente 

verdadeira naquilo que é conhecido como física newtoniana7, também se estende à 

misteriosa mecânica quântica, onde o aparecimento de entidades teóricas como a 

função Psi ou o espaço de Hilbert de configurações de estados físicos, entidades que 

são definidas por números complexos, só podem aparecer no mundo das medidas 

na forma de números reais. Daí surgem os observáveis da mecânica quântica, 

operadores hermitianos que, quando aplicados aos vetores-estados abstratos do 

espaço de Hilbert, geram autovalores que são números reais; e são esses valores 

próprios que são de fato os valores possíveis que uma grandeza física pode ter como 

                                                     
7  Uma abordagem muito interessante da física de Newton, sem a tese metodológica de que os 
trabalhos originais de Newton estavam necessariamente comprometidos com os números reais, pode 
ser vista em ANDERSON e DOS REIS, 2014c. 
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resultado de sua medição. Portanto, os números reais estão idealmente inseridos 

nos interstícios do espaço-tempo, pois é a partir deles que o conceito de medida, tão 

caro ao contexto da ciência moderna, encontra seu fundamento. 

Diante da tese de que a Natureza, em sua estrutura matemática, está sob a 

gramática dos números reais, naturalmente surge a seguinte questão alternativa a 

essa tese: existe alguma possibilidade de que o espaço físico, uma vez 

matematizado, resulte em uma estrutura diferente daquela do continuum dos 

números reais? Dito de outra forma: qualquer tentativa de matematizar a Natureza, 

vista como o conjunto das relações causais em que os objetos físicos estão imersos, 

leva-nos necessariamente a um continuum de pontos interligados, exemplarmente 

representados pelos números reais?  

O que se pretende mostrar no restante deste artigo é a afirmação de que a 

linguagem da Natureza, uma vez sendo matemática, permite a adição de pontos que 

se encontram fora de um continuum de elementos interligados por caminhos causais 

pautados na gramática dos números reais, de forma que, por meio desses pontos 

separados, aspectos metafísicos da natureza (que não podem ser reduzidos à noção 

de medida) possam ser vistos como possíveis agentes causais agindo por meio de 

uma causalidade metafísica, uma causalidade para cuja efetivação não é 

pressuposto um caminho no contínuo do espaço-tempo a ser percorrido entre a 

causa e o efeito; uma causalidade que pode, por exemplo, agir de forma instantânea, 

permitindo-se, com isso, que não haja um intervalo de tempo entre a ocorrência da 

causa e a constatação do efeito; uma causalidade que postula uma agência causal 

que ocorre de fora do espaço-tempo, e esse “estar fora” não indica uma ação 

sobrenatural, mas somente insere, nas relações de causalidade física, a possibilidade 

de agentes causais não-diretamente observáveis – a ação causal desses agentes 

invisíveis e não-observáveis não se traduz imediatamente como uma medida 

expressa por números reais. 

Com isso, pretende-se mostrar que a noção de espaço físico, tratado 

matematicamente, pode ser uma estrutura cuja configuração nos permite, em muitos 

aspectos, transcender a noção de medida: em síntese, um espaço físico pode ser 

constituído por um continuum estrutural, no qual os processos são analisados via 
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causalidade natural ou física, e pode também ser acrescido de regiões, isoladas das 

porções contínuas, pelas quais ocorre uma causalidade metafísica. 

A inspiração para um espaço físico-matemático, dotado de regiões isoladas 

que agem metafisicamente sobre a Natureza, é concebida a partir da noção de 

espaço sagrado, um espaço vinculado a ritos e templos onde ocorre a santificação 

de certas partes do espaço; e essa santificação, por assim dizer, “separa” essas 

partes santificadas do espaço das regiões do mundo físico circundante, mas sem 

qualquer interação extraordinária na ordem física sendo percebida entre tais regiões 

santificadas e o mundo ordinário; o caráter extraordinário da interação entre o 

sagrado e o mundano, por meio dessas partes sagradas e isoladas simbolicamente 

do continuum dos eventos físicos, ocorre no plano do invisível, na esfera do que está 

além do observável – em outras palavras, nos moldes do que foi dito acerca da 

causalidade metafísica, podemos afirmar que há uma interação metafísica entre as 

partes sagradas do espaço e seu entorno circundante, de natureza profana. 

Nessa perspectiva, o filósofo inglês Roger Scruton, em seu livro The Face of 

God, nos fala o seguinte sobre a tradição ritual judaica: 

 

A Torá retorna constantemente ao paradoxo do Deus transcendental que é 

imanente no mundo de sua criação. Deus é mostrado como ‘movendo-se entre’ 

os israelitas. Ele é uma presença real (shekinah) no meio deles, e sua aliança 

requer não apenas que eles obedeçam às Suas leis, mas que construam uma 

casa para Ele, um lugar onde ele possa ser encontrado (mesmo que nunca ‘face 

a face’). Mas a ênfase de Deus no ritual, na limpeza e nos arranjos meticulosos 

para abrigá-Lo, que são supostamente as condições de Sua presença, também 

enfatizam Sua ausência. O templo é o ponto de entrada de Deus neste mundo, o 

‘ponto de intersecção do atemporal com o tempo’, para usar as palavras de Elliot. 

É o lugar de um Deus que age neste mundo, embora esteja intrasitavelmente 

removido dele. O ritual é projetado para mostrar isso – para manter as pessoas 

distantes do Santo dos Santos, isoladas de Deus por tudo, exceto por sua 

obediência. O paradoxo do Deus transcendente que é imanente no mundo de sua 

criação, do eterno e imutável que se move e muda no tempo, do sustentador 
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remoto que é objeto e sujeito de amor – este paradoxo é simbolizado nos rituais 

do templo e também são resolvidos aí (SCRUTON, 2012, p. 50)8. 

 

Scruton aponta para o templo como o lugar de intersecção entre o atemporal 

e o temporal, entre o que é mundano e supramundano. Deus, em Sua transcendência 

absoluta, está paradoxalmente presente no tempo e no espaço, mas não se apresenta 

face a face; Ele se apresenta escondido no templo, nos ritos que relacionam os 

espaços mundanos e sagrados e, desse modo, não há como postular uma vizinhança 

comum aos dois, pois a presença divina só é admitida, nas práticas rituais, se essa 

permanecer na condição de estar separada de Suas criaturas, pois o Criador, a quem 

os fiéis devem obediência na tradição judaica, é somente lembrado no ritual e nos 

templos, mas sua presença física não é “misturada” com a das criaturas. 

Portanto, uma configuração topológica inspirada no espaço sagrado dos 

templos e ritos deve levar em consideração a presença de pontos ou regiões 

“isoladas” do continuum de eventos normalmente considerados espaço-temporais. 

Além disso, tal configuração deve ser como um espaço projetivo no qual há um ponto 

ou região que é a origem desse espaço, a partir do qual a própria projeção se 

comporta como a imagem de uma ação causal metafísica que não se efetiva através 

de um percurso realizado por caminhos no continuum de eventos físicos. 

Na verdade, um espaço matemático com as características acima existe e é 

construído a partir dos números transreais, um novo conjunto numérico  criado  pelo 

                                                     
8 Tradução livre do autor do artigo feita do original em inglês: 
“The Torah constantly returns to the paradox of the transcendental God who is immanent in the world 
of his creation. God is shown as ‘moving among’ the Israelites. He is a real presence (shekinah) in their 
midst, and his covenant requires not merely that they obey His laws, but that they erect a house for 
Him, a place in which he can be encountered (even if never ‘face to face’). But God’s emphasis on ritual, 
cleanliness, and the punctilious arrangements for housing Him, which are supposedly the conditions 
of His presence, also emphasize His absence. The temple is God’s point of entry into this world, the 
‘point of intersection of the timeless with time’, to borrow Elliot’s words. It is the place of a God who  
acts in this world, while being impassably removed from it. The ritual is designed to show this – to 
keep the people at a distance from the Holy of Holies, shut off from God by everything except their 
obedience. The paradox of the transcendent God who is immanent in the world of His creation, of the 
eternal and immutable who moves and changes in time, of the remote sustainer who is an object and 
subject of love – this paradox is symbolized in the rituals of the temple and are also resolved there” 
(SCRUTON, 2012, p.50). 
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cientista da computação inglês James Anderson por volta do final do século XX9. 

Os números transreais, simbolizados por 𝑅𝑇, consistem em uma extensão dos 

números reais. Começando com os números reais, que podem ser representados 

como um segmento de reta que cresce indefinidamente tanto para a direita (números 

reais positivos cuja magnitude pode ser tão grande quanto quisermos) quanto para 

a esquerda (números reais negativos cuja magnitude pode ser tão grande quanto que 

queremos), os números transreais surgem pela introdução de três novos números, a 

saber: 

𝑎)    
1

0
  = ∞  (infinito positivo); 

                   b) -  
1

0
   =   -  ∞  (Infinito negativo); 

                   c)      
0

0
=(Nullity). 

Desse modo, os números transreais são definidos como uma união entre os 

números reais e conjunto composto por esses três novos números: 

  𝑅𝑇          =      𝑅 ∪    {∞, - ∞, Φ}. 

e podem ser visualizado da seguinte forma: 

 
 

Na representação acima, os números reais são a linha cuja origem é zero e que 

pode ser estendida indefinidamente para a direita e para a esquerda. A essa linha, 

são adicionados dois novos números, vistos como constantes, a saber: Infinito 

                                                     
9  Sobre os números transreais. seu surgimento e possíveis aplicações na física, na matemática, na 
filosofia ou na lógica, ver: ANDERSON e  DOS REIS, 2014a, 2014b, 2014d, 2015a, 2015b; ANDERSON e 
GOMIDE 2014; ANDERSON, GOMIDE e DOS REIS 2015a, 2015b;  2016.  
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negativo e Infinito positivo. O resultado dessa adição é a configuração 

unidimensional em que há um limite bem definido para números negativos (infinito 

negativo, o menor número transreal que existe) e outro bem definido para números 

positivos (infinito positivo, o maior números transreal que existe).  

 Até agora, o que temos é algo que amplia o conceito de número, mas de uma 

forma já conhecida e utilizada na matemática: na teoria da medida, por exemplo, para 

demonstrar certas proposições, usamos essa extensão dos números reais a partir da 

introdução de termos infinitos negativo quanto positivo. Essa extensão é chamada 

de “reais estendidos”, simbolizados por 𝑅𝐸. No entanto, quando inserimos o número 

transreal Nullity na configuração dos números reais estendidos, então temos a 

representação bidimensional dos números transreais, que é indicativa de que Nullity, 

definido como a divisão de zero por zero, está fora das relações de ordem que se 

estabelecem na linha real, mesmo com a adição de infinitos positivos e negativos: 

Nullity não é maior, menor ou igual a qualquer outro número transreal; sua magnitude 

é incomparável à de outros números, e as únicas relações estabelecidas entre Nullity 

e os outros números são de “não maior”, “não igual” e “não menor” (≯, ≠ e ≮, 

respectivamente). Admite-se também que Nullity, como número definido e preciso, é 

igual a si mesmo. 

Com a introdução de Nullity, os números reais estendidos, considerados como 

uma extensão “bem comportada” dos números reais, dão origem aos  números 

transreais que têm muitas propriedades divergentes daquelas que são atribuídas aos 

números reais. A principal delas talvez seja o fato de que os números transreais, na 

figura de Nullity, possuem um ponto que, além de ser isolado (um ponto em cujas 

vizinhanças não há “nada”), se encontra fora da linha real estendida e é um número 

que se relaciona com os outros de uma forma absorvente, como se fosse um 

sumidouro aritmético – qualquer operação aritmética em que Nullity apareça como 

argumento resulta em Nullity. Assim, Nullity não é alterado por nenhum “contato 

aritmético” que possa ter com outros números e, como tal, pode ser visto como um 

número que pode ser metaforicamente associado à perenidade, ao que não muda, ao 

que é intocado pela mudança e pelo movimento. Em outras palavras, Nullity pode ser 

visto como a metáfora matemática do que é atemporal, a-histórico e não ocupa lugar 

no espaço, no tempo e no mundo físico. Em suma, Nullity pode ser visto como o 
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número que representa o Eterno, o Imutável, a própria natureza de Deus traduzida na 

matemática. 

A partir da configuração bidimensional, vista anteriormente, podemos nos 

mover para espaços transreais com qualquer número de coordenadas. É sempre 

possível transformar um espaço real de n-coordenadas em um espaço transreal de 

dimensão n + 1: a adição de mais uma dimensão é justificada pelo fato de que a 

dimensão extra é o lugar onde Nullity se encontra, uma posição “fora de alcance” de 

n-uplas reais. Desse modo, o espaço-tempo físico quadridimensional, calibrado com 

números reais segundo o PFMG, o já citado Postulado Filosófico de Matriz Galileana, 

é um subconjunto do espaço-tempo transreal pentadimensional; e é dessa dimensão 

extra, não observável por nenhum sistema de referência “embutido” no continuum 

quadridimensional de eventos, que surge a possibilidade de uma intervenção 

metafísica no mundo por meio de relações causais que não podem ser 

transformadas em medida. 

O que se propõe aqui é a tese de que a Natureza ou o mundo físico podem ser 

matematicamente estruturados sem que aspectos metafísicos ou incomensuráveis 

da Natureza sejam jogados fora. Uma vez que a medida – a noção de quantidade – 

se tornou a referência da prática cotidiana do homem de ciência, deu-se o salto 

filosófico e audacioso de postular que toda a Natureza, com todas as suas nuances 

e mistérios, é uma máquina infinita de pontos interligados; e, em tal visão, essa 

Natureza é apropriada e matematicamente tratada como um continuum em toda a 

sua extensão. Mas isso nos impede ou nos cega para o fato de que a interferência 

causal metafísica foi extirpada das relações naturais por essa tese filosófica, por 

esse postulado que rege e restringe o comportamento da Natureza. Recuperar a 

presença ativa desses agentes inobserváveis e ainda manter o continuum de eventos 

inalterado em seus aspectos intrínsecos são as possibilidades teóricas abertas por 

uma matematização da Natureza inspirada nos espaços ritualísticos dos templos, e 

essa possibilidade é perfeitamente satisfeita por espaços vetoriais ou topologias 

construídas em números transreais. 
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RESUMO 
 
Considerando que a obesidade foi considerada fator de risco em caso de 
contaminação por coronavírus, assistimos ao medo de engordar e adquirir a doença. 
Neste contexto, este artigo pretende compreender como a prática de exercícios 
físicos foi afetada. Entrevistamos tanto praticantes quanto profissionais da área e 
percebemos transformações na vida cotidiana e nas estratégias de manutenção de 
renda. 
Palavras-chave: Coronavírus. Obesidade. Exercício Físico.  
 
ABSTRACT 
 
Considering that obesity was considered a risk factor in case of coronavirus 
contamination, we witness the fear of gaining weight and acquiring the disease. In 
this context, this article aims to understand physical exercise practice was affected. 
We interviewed both practitioners and professionals in the field and noticed changes 
in daily life and income maintenance strategies. 
Keywords: Covid-19. Obesity. Physical. Exercise. 

 

Introdução 

 

Emergente na China, em Wuhuan, no final de 2019, a doença de Coronavírus 

2019 espalhou-se por todo o globo com um contágio rápido e ocasionando muitas 

mortes. Tal síndrome, que atinge o sistema respiratório, levou a Organização Mundial 
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da Saúde a declarar que a COVID19, como ficou conhecida a enfermidade, como uma 

pandemia em março de 2020, quando já se tinha casos em cerca de 150 países. 

Diante desse quadro, cada instituição governamental criou medidas para 

contenção da propagação do contágio, como uso obrigatório de máscara, 

distanciamento social, alocação de álcool em gel 70 por cento nos estabelecimentos 

públicos e privados, comerciais ou de prestação de serviços. Uma dessas medidas 

foi o isolamento social, assim, escolas, bares e restaurantes e outros 

estabelecimentos não considerados essenciais, ainda que paire a ambiguidade sobre 

esse critério, foram proibidos de manter suas atividades, dentre os quais, as 

academias de atividades físicas, como musculação, artes marciais, yoga.  

Em Cuiabá - Mato Grosso, Brasil, a resolução de fechar as portas foi tomada 

em 19 de março de 2020. O afastamento de locais de convívio, como parques, o 

encerramento das atividades escolares - ou as tentativas mais ou menos bem 

sucedidas de adaptá-las em atividades à distância, os impedimentos de viagens, a 

proibição de frequentar igrejas e grupo de ajuda mútua, como Alcoólicos Anônimos 

e Narcóticos Anônimos dentre outros locais que eram utilizados como suportes de 

convivência e, na maioria das vezes, locais de bem estar físico e psicológico, 

forçaram uma mudança de hábitos. Guardadas as devidas proporções, sabemos, 

através de trabalhos anteriores (COSTA, 2019), que a academia de musculação é um 

local considerado “sagrado” pelos sujeitos considerados fitness, definidos aqui, 

brevemente, como aqueles que adotam um estilo de vida que visa diminuição de 

gordura corporal evidente e hipertrofia muscular, mas que, para além da forma, 

trazem em seus cotidianos a assiduidade nas academias de musculação, inclusive 

como uma forma de socialidade da qual se viram privados e mais, se viram com 

receio de perder justamente a massa magra e a evidência muscular conquistadas 

com repetições em série e cargas cada vez mais pesadas, além de se preocuparem 

com uma possível alteração das dietas, fatores que poderiam elevar sua massa gorda 

percentual. 

Contudo, não são apenas os sujeitos inseridos no universo fitness, os únicos 

clientes das academias de musculação e ginástica, tampouco são os únicos que tem 

receio em engordar, mesmo que não tenham o desejo ou a motivação de se tornarem 

“marombas”. A frequência à academia e estabelecimentos similares tem duas 
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variáveis que se retroagem: uma melhora da aparência física, de acordo com padrão 

vigente (que não significa exatamente uma hipertrofia e definição muscular tal como 

desejada pelos sujeitos fitness e muitas vezes, consideradas extravagantes e mesmo 

“feias” para demais grupos sociais) e a busca por saúde, que se vê na preocupação 

com  melhoras no aparelho cardiorrespiratório, aumento de força, perda de gordura 

e aumento de massa magra.  

A ideia para a reflexão que se segue partiu quando as autoras, e pensamos que 

seja recorrente a vários sujeitos, se depararam com uma série de reportagens e 

postagens nas redes sociais sobre medo de engordar e dicas de como não engordar 

na quarentena, nome que se deu ao isolamento social imposto como um modo de 

controle da evolução do Covid19. Como exemplos, citamos: 

 

NUTRIÇÃO: estudo aponta mudanças de hábitos nos hábitos alimentares da 

população de Fortaleza durante a pandemia. Disponível em: 

https://www.unifor.br/web/saude/nutricao-estudo-aponta-mudancas-nos-

habitos-alimentares-da-populacao-de-fortaleza-durante-a-pandemia. Acesso 

em 28-09-2020. 

OBESIDADE PODE SER CONSIDERADA FATOR DE RISCO PARA O COVID-19? 2020. 

Disponível em: 

https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/imprensa/noticias/obesidade-pode-

ser-considerada-fator-de-risco-para-o-covid-19. Acesso em 17-09-2020. 

 

Ao olhar para a história, vemos a “lipofobia” presente em vários momentos na 

cultura ocidental moderna, e, neste momento, consideramos bastante evidente, 

apesar da não homogeneidade de gostos e padrões na cultura contemporânea. De 

todo modo, apesar da pluralidade, há a prevalência da magreza como um valor de 

beleza, autocontrole e saúde. (POULAIN, 2013; TOVAR, 2018). O “medo de engordar” 

é uma representação social compartilhada por muitos apesar dos crescentes 

movimentos contrários à estigmatização do gordo, tomado aqui como o oposto, em 

termos percentuais, aos sujeitos fitness, cujo músculo é o mais importante e, para 

ser evidenciado, as taxas de gordura devem ser reduzidas.  

https://www.unifor.br/web/saude/nutricao-estudo-aponta-mudancas-nos-habitos-alimentares-da-populacao-de-fortaleza-durante-a-pandemia
https://www.unifor.br/web/saude/nutricao-estudo-aponta-mudancas-nos-habitos-alimentares-da-populacao-de-fortaleza-durante-a-pandemia
https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/imprensa/noticias/obesidade-pode-ser-considerada-fator-de-risco-para-o-covid-19
https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/imprensa/noticias/obesidade-pode-ser-considerada-fator-de-risco-para-o-covid-19


 

352 | Humanidades em tempos de trabalho remoto: Educação, Universidade e Saberes 

Apesar de sabermos que as várias formas de buscar por beleza e saúde são 

idealizadas e resultam de longo processo de construção cultural, a ideia de recortar 

como universo de pesquisa a cultura fitness resulta da compreensão desse estilo 

como paradigmático para auxiliar na compreensão do fenômeno em tela. No entanto, 

no decorrer da pesquisa, abordamos também situações que ultrapassam tal 

contexto, uma vez que o encerramento das portas da academia afeta, ainda que de 

forma diferente, atletas de alto nível, pessoas que buscam saúde e os que consideram 

uma melhora de aparência física, com treinos de menor intensidade e afetam também 

os profissionais da área, principalmente, os personal trainne, educadores físicos 

autônomos e particulares, cujo espaço da academia é o principal ambiente de 

trabalho, sendo ou não treinadores de sujeitos de alta performance ou de sujeitos que 

buscam tão somente qualidade de vida através da prática de exercícios. 

Diante da complexidade apresentada, ampliamos o escopo do trabalho que 

tem como objetivos: compreender as alterações cotidianas de treinamento e de 

rotina alimentar sujeitos fitness, frequentadores assíduos de academias e 

praticantes de musculação, bem como as modificações no processo de trabalho de 

treinadores, ocasionadas pelo fechamento das academias como uma forma de 

isolamento social para combater a transmissão do Covid19.  

Tal estudo permite refletir ainda sobre as motivações na prática do exercício 

físico e perceber como o “medo de engordar” se intensificou quando foi declarado 

fator de risco para Covid193 junto com o fechamento dos locais destinados para a 

prática física e a manutenção das pessoas “isoladas” em suas casas que dificultam 

a manutenção dos índices de massa magra. Ressalta-se que esse “medo” era uma 

hipótese inicial observada pelo cotidiano em conversas informais, percebida também 

nas declarações em redes sociais e em noticiários mais formais. Nas entrevistas, o 

“Medo” reaparece em toda potencialidade nos discursos dos praticantes de 

exercícios físicos selecionados para essa pesquisa. 

 

 

 

                                                     
3A declaração foi publicada no Boletim Epidemiológico 09 em 11 de abril de 2020 (BOLETIM), quando 
se constatou que a obesidade estava mais presente nos óbitos de jovens que em idosos. 
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Metodologia: construção dos dados 

 

Para atingir nossos objetivos, recorremos a entrevistas com roteiro com cinco 

personal trainers, sendo dois do gênero feminino e três do gênero masculino; cinco 

praticantes assíduos de musculação, considerados sujeitos fitness, sendo três do 

gênero feminino e dois do gênero masculino e três pessoas que praticavam 

atividades físicas regulares sem o objetivo de hipertrofia muscular4. Os informantes 

foram convidados através de uma metodologia de conveniência, visto que as autoras 

exercem prática física e tinham um conhecimento prévio dos sujeitos. De início, 

foram convidados a contribuir dez informantes e alguns, por motivos diversos, 

declinaram da participação, restando os demais já citados. Buscamos o equilíbrio 

entre gênero dos profissionais e dos consumidores e a prática de atividades, visando 

ou não o pertencimento e reconhecimento na chamada cultura fitness (COSTA, 

2019). Vale ressaltar que os três sujeitos, dois homens e uma mulher que não tinham 

por objetivo primordial, segundo seus próprios depoimentos, a hipertrofia muscular, 

permitiram a percepção que os valores do universo fitness extrapolam esse universo 

e são apropriados de maneiras distintas sem, contudo, carregar os valores de beleza, 

saúde e disciplina. Tais entrevistas também auxiliaram a compreensão da 

importância da prática de atividades físicas regulares e variadas, mesmo que não 

centrais na vida dos sujeitos. Essas áreas não centrais incluem além da frequência à 

academia, a frequência a restaurantes, igrejas, parques etc. e foram afetadas pelas 

medidas impostas para o combate do desenvolvimento da pandemia interferindo na 

interação social e a forma de suas manifestações.  

Ao todo, entrevistamos oito sujeitos escolhidos através de uma “metodologia 

de conveniência”. Segundo a definição de Cozby (2006), a amostra obtida dessa 

forma pode ser classificada como não probabilística acidental. Trata-se do caso em 

que o investigador seleciona os participantes da pesquisa pela facilidade de acesso, 

uma vez, acrescentamos que o interesse no tema é relativo à compreensão dos 

                                                     
4  Os roteiros de entrevista não foram anexados ao fim do artigo pois trata-se de um guião com 
perguntas que vão além dos objetivos dessa pesquisa, uma vez que o mesmo guião foi usado para 
pesquisas articuladas dentro de um projeto maior. Contudo, descrevemos no corpo da metodologia, o 
roteiro que utilizamos e seus desdobramentos. 
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sentidos atribuídos pelos sujeitos e não uma amostragem de grande escala com o 

objetivo de traçar um perfil, por exemplo. A metodologia de conveniência pode não 

ser útil em estudos de grande escala, mas para os objetivos propostos e similares 

tem se mostrado bastante útil, apesar da necessidade dos cuidados que, ademais, 

atingem quaisquer escolhas de informantes, sobretudo em se tratando de entrevistas 

em que a subjetividade e objetividade se entrecruzam durante o processo de 

construção de dados frequentemente atravessado por simpatia, empatia, enfim, 

interação entre os sujeitos envolvidos e excluídos das análises que se pretendem 

objetivas, neutras ou que desprezam a interferência do investigador. 

Diante da decisão por essa forma de abordagem, por critérios epistemológicos 

e também pelos constrangimentos impostos pelas medidas de isolamento (afinal, 

onde encontraríamos os informantes sem conhecimento prévio?), partimos da 

seleção de personal trainners conhecidos e outros que acompanhávamos nas redes 

sociais, mas não pertencentes ao círculo de amizade. Dos conhecidos, foi feito 

contato pelo WhatsApp e dos demais, pelo aplicativo do Instagram. Destes, alguns 

retornaram dizendo que poderiam participar da pesquisa, entretanto, não se 

dispuseram a entrevista no prazo sugerido e, mesmo com um novo pedido, não 

retornaram e não insistimos, visto o caráter voluntário de contribuição. Quanto aos 

praticantes, também buscamos por pessoas conhecidas para facilitar o acesso e 

obtivemos maior aceitação, entretanto, alguns que concordaram, também 

declinaram posteriormente. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, de cunho 

interpretativo e compreensivo, assumimos que os dados construídos naquela 

conjuntura específica foram suficientes para a análise que realizamos, apesar de 

também assumirmos que essa análise tem limites impostos pela própria conjuntura 

descrita acima. Em termos de idade, o informante mais jovem tinha 22 anos e o mais 

velho 46. Estimamos, pela aparência e com risco de engano, que os demais se 

situavam dentro dessa faixa. 

Elaboramos dois roteiros de entrevistas, sendo um para os profissionais da 

área e outro para praticantes, ambos com intuito de saber sobre as mudanças 

advindas com o contexto da pandemia pelo COVID-19. Em razão do isolamento 

social, utilizamos uma rede social como mediadora da entrevista. Para os 

praticantes, nosso roteiro abordava questões acerca do objetivo ou motivação para 
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o exercício físico, alterações na rotina de treinamento, mudanças nos hábitos 

alimentares e da forma corporal com a quarentena. Para os profissionais, foi 

perguntado o que mudou no processo de trabalho com a pandemia e as medidas de 

isolamento social, bem como alterações salariais e suas estratégias de adaptação à 

nova realidade além de suas percepções sobre a prática de seus clientes. Demais 

questões surgiram na interação entre os sujeitos, o entrevistador e o entrevistado. 

Algumas respostas foram recebidas em gravações de áudios com uma 

duração que variava 10 a 30 minutos e foram transcritas; outras foram respondidas 

por escrito e algumas vezes, novas questões foram enviadas, mantendo a ideia de 

interação, apesar de não vivenciarmos, naquela situação, uma interação face-a-face. 

Em uma abordagem face-a-face, seria provável que mais conteúdos surgissem, no 

entanto, mesmo com a limitação tecnológica, os discursos transcenderam o roteiro 

prévio e, como pesquisadoras da linha da sociologia da vida cotidiana, nos é 

importante aquilo que importa para nossos entrevistados, cujos nomes foram 

alienados. 

É importante ressaltar que neste momento apresentamos resultados parciais 

do projeto As múltiplas orientações do consumo contemporâneo: a ética, o ativismo, 

o prazer e a saúde, registrado na Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal 

de Mato Grosso sob o número 397/2018. Deste projeto, participaram vários 

pesquisadores e, dentre os resultados, destacamos também a tese de doutorado de 

uma das autoras sobre tema aderente ao discutido deste capítulo. Diante do exposto, 

cabe enfatizar que, segundo a normatização da Pró-Reitoria acerca da necessidade 

de Apreciação por Comitê de Ética em 2018 dirigia-se apenas a casos em 

experimentos com humanos. A Instrução normativa PROPEq-UFMT, nº 1, de 17 de 

maio de 2021 que dispõe sobre as normas para registro e acompanhamento de 

Projetos de Pesquisa junto à Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de 

Mato Grosso e passa a exigir apreciação ao comitê de ética em quaisquer projetos 

só entra em vigor a partir de 1º de junho de 2021, ou seja, em data posterior ao 

término da pesquisa. 
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Revisão de Literatura 

 

Para Rodrigues (1983), o corpo é marcado pela sociedade e carrega marcas 

dessa sociedade que é coercitiva em relação a várias coisas, mas ao que aqui nos 

interessa, saúde e beleza. Excluem os doentes, como Elias (2001) reflete acerca dos 

moribundos, pela proximidade da morte ou pelo risco de contágio. Também, em uma 

sociedade como a nossa que associa beleza e saúde, os que são considerados feios 

são também não saudáveis e vice-versa. O medo de engordar é duplamente sentido: 

medo de ser feio ou rejeitado e medo de morrer. 

Assim, o corpo gordo é estigmatizado e um estigma, segundo Goffman (1981), 

quando se é indisfarçável, traz grandes consequências nas interações face-a-face. 

Mas é importante lembrar que tanto os padrões de beleza quanto as noções de 

saudabilidade são variáveis nas diferentes culturas e historicamente. Para Vigarello: 

“O gordo, porém, nem sempre foi tão estigmatizado” (2012, p. 09) quanto o é na 

contemporaneidade e traz, junto com sua forma, tamanho e peso, as atitudes pouco 

virtuosas, como preguiça, indisciplina, falta de cuidado, falta de controle, além de 

transtornos psicológicos. 

Se, por um lado, os gordos são mais estigmatizados, eles compõem o grupo 

que mais tende a crescer, e não apenas em países ricos. A obesidade cresce em 

países em desenvolvimento junto com a má nutrição, segundo Poulain (2013, p.37), 

que traz a crítica em relação ao modo como a OMS, em 2000, declarou, de maneira 

alarmante, a obesidade como uma “epidemia mundial” e com tendências a piorar.  

Para Poulain, é impossível compreender a obesidade sem pensar de modo 

interdisciplinar e sem se atrelar unicamente aos aspectos médicos: 

 

se a obesidade é considerada hoje como uma doença, a história e a antropologia 

permitem constatar que nem sempre foi assim. Foram, e são ainda numerosas 

as culturas para as quais o estado de obesidade é desejável, de forma tal que os 

indivíduos chegam a se impor uma disciplina severa para atingir esse estado, 

mesmo nas culturas ocidentais, a magreza durante muito tempo foi associada à 

doença, à melancolia e à esterilidade, e os corpos carnudos relacionados à saúde 

e a fertilidade. (POULAIN, 2013, p. 31) 
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Para o autor, enfim, trata-se de um problema social e não se trata somente da 

diferença entre consumo e gasto calórico, há vários determinantes a serem 

considerados. O discurso médico não dá conta, assim, ele critica a visão sociológica 

da obesidade baseada na ciência. Há que pensar também em outros interesses que 

são políticos, que podem passar pelo agronegócio, pelo fast food e pela indústria 

farmacêutica. De todo modo, usa-se a legitimidade científica, ou o chamado discurso 

biomédico para afirmar se obesidade é doença ou fator de risco, com tendência para 

a primeira opção. A legitimidade que o discurso médico goza na cultura moderno-

ocidental reforça ainda mais a estigmatização do gordo. Ao mesmo tempo, reforça a 

ideia de um corpo mecanizado, composto de subpartes a serem trabalhadas quase 

mecanicamente pelos sujeitos fitness que justificam suas opções alimentares e suas 

séries de exercícios, cargas e intensidade com o jargão científico. Obviamente que há 

críticas a essas concepções, que visam um olhar mais holístico do corpo e da saúde, 

mas a supremacia do discurso biomédico ainda é superior.  

Se a obesidade foi prevista como maior epidemia do século XXI, no contexto 

da pandemia do Covid19, ao lado dos grupos considerados de maior risco, como 

idosos e portadores de doenças respiratórios, a obesidade passou a ser vista - 

mesmo sem comorbidades (PITANGA, et al 2014) - um fator de risco para 

mortalidade em relação diante da infecção do vírus Sars-CoV-2. (BRUM e COIN, 

2020); (OBESIDADE PODE SER....). 

Para Pitanga (et al, 2014) que já haviam discutido sobre a relação entre 

adiposidade e o H1N1, voltam a correlacionar a obesidade à nova pandemia e 

recomendam atividades físicas como modos de fortalecimento imunológico: 

 

Assim, torna-se de grande importância a continuidade da prática de atividade  

física  para  potencializar  as  respostas  imunológicas  e  fazer  com  que  as  

pessoas,  mesmo  com  obesidade,  estejam  mais  bem  preparadas para o 

enfrentamento da atual pandemia. Neste contexto, no momento que as 

atividades físicas forem  realizadas  em  casa  recomenda-se  exercícios  de  

fortalecimento  muscular  (agachamentos,  flexões,  abdominais, entre outros), 

alongamentos, exercícios de equilíbrio  e  subida/descida  de  escadas,  de  

preferência  com auxílio de procedimentos tecnológicos, tais como vídeos com 
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séries de exercícios, aplicativos e orientação do Profissional de Educação Física 

on-line. No caso da atividade física ser realizada ao ar livre recomenda-se as 

atividades feitas individualmente, sempre evitando aglomerações ou até mesmo 

pequenos grupos. Neste caso, recomenda-se ainda o uso de máscaras durante 

as atividades de caminhada, corrida ou ciclismo. (PITANGA et al, 2014, p.3) 

 

Não temos dúvidas que atividades físicas podem ser úteis no fortalecimento 

imunológico. O que está em jogo é o pré-julgamento da pessoa gorda como 

necessariamente doente e sedentária, que não é fato, mas é partilhado como se fosse 

pelo senso comum e reforçado pelo discurso revestido de cientificidade. 

O duplo pânico: ser gordo e contrair o vírus, generalizado em uma sociedade 

lipofóbica, torna-se particularmente visível no caso de frequentadores de academias, 

escolhidos para essa análise como exemplares ideal-típicos de cuidados com o 

corpo que unem, e confundem, a ideia de saúde e beleza. 

 

Resultados 

 

Os resultados que construímos foram classificados em blocos, um contendo 

as entrevistas com os praticantes de exercícios físicos e outro contendo entrevista 

com os personal trainers. No primeiro caso, separamos as classificações das ações 

em relação à prática de exercícios e à alimentação e a relação dessas ações com a 

pandemia, tendo como pano de fundo, a questão da existência ou não de alterações 

nessas práticas cotidianas e, em caso positivo, quais foram as direções dessas 

mudanças e as percepções sobre seus impactos.  

Com as entrevistas transcritas em mãos, percebemos a importância de outra 

variável: a temporalidade. As transformações nos hábitos cotidianos foram 

percebidas de maneira diferente pelos sujeitos no início do isolamento e após as três 

primeiras semanas, em média, como vimos nos discursos. O outro bloco de análise 

refere-se aos treinadores e às alterações vivenciadas em suas carreiras, e, nesse 

caso, também a temporalidade foi fator de mudança relevante. Em alguns casos, 

entrecruzamos os depoimentos, uma vez que os praticantes relataram as práticas de 

seus treinadores assim como estes relataram as mudanças percebidas em seus 
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alunos. Esse entrecruzamento auxiliou na compreensão dos resultados que 

apresentamos a seguir. 

Considerando que saúde e beleza são valores e também constituem o objetivo 

de muitos praticantes de exercícios físico, que não raramente omitem o desejo de 

possuir um padrão de beleza sob um discurso de busca de saudabilidade, conforme 

Costa desvendou, ao se debruçar sobre a cultura fitnesss (COSTA, 2010). A primeira 

classificação refere-se à motivação da atividade. De acordo com os discursos, a 

atividade física pode ser considerada  um grande aliado na conquista da saúde, 

sendo esta, um  capital altamente valorizado socialmente  e percebido como 

responsabilidade individual, não um fruto do acaso. (LIPOVETSKY, 2007) 

Todos os entrevistados fitness referiram-se à saúde como motivação para 

atividade física, acrescida, em algumas vezes, com o bem-estar proporcionado. No 

entanto, a literatura existente sobre o tema, em larga medida, aponta para a procura 

por beleza como principal incentivo, tanto que, por vezes, se recorre a procedimentos 

cirúrgicos e medicamentosos, inclusive, ilícitos visando à transformação da forma 

física (COSTA, 2019). Dessa forma, podemos supor, embora não comprovar, que a 

ausência da beleza como motivação principal significa um relativo pudor em assumir 

como valor a vaidade, vista como futilidade ou pecado por boa parte da sociedade 

que, contudo, não deixa de considerar a boa aparência física – independente do que 

isso signifique em contexto – como autocuidado, autoestima, ações consideradas 

positivas. 

Já os profissionais da área, em geral, falaram sobre perda financeira no início 

da pandemia e um posterior aumento de rendimento. Também abordaram a 

necessidade de se adaptar a novos locais de trabalho, com o fechamento das 

academias, e ao uso de aplicativos e redes sociais.  
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1. Sobre os praticantes: motivações e alterações nas atividades físicas 

 

Tabela 1: Motivações e alterações na rotina de treino dos praticantes antes e 
após o fechamento dos espaços de treinamento. Cuiabá, 2020. 

 

Motivação para fazer atividade física 

no cotidiano 

Alterações das atividades físicas após o 

início da Pandemia. 

Saúde física Interrupção ou redução das atividades 

Melhora no estado mental Local da prática 

 

Segundo a praticante fitness 1, de 24 anos, com dez anos de atividade 

motivada pelo bem-estar e saúde, a alteração mais significativa foi em relação a 

sobrecarga dos treinos de força, já que na academia tem uma disponibilidade de 

pesos maiores e, também, variedade de aparelhos para fazer os exercícios. No 

entanto, passou a praticar mais exercícios cardiorrespiratórios e gostou dessa 

atividade. Em suas palavras: 

 

Continuei fazendo musculação. Tenho barra e umas anilhas... então dava pra 

fazer os exercícios básicos. Senti falta da academia pelo costume de treinar com 

maior variedade etc, mas os treinos em casa foram bons também, diferentes, mas 

bons. (Praticante Fitness1) 

 

Já o homem entrevistado de 46 anos, parou durante um tempo com todas as 

atividades físicas e, apesar do medo de perder musculatura, seu medo maior era 

contrair a doença. Ele pretendia retomar as atividades quando as academias 

voltassem a funcionar. Em Cuiabá, as academias foram abertas ao público, com as 

devidas medidas de segurança, no dia 04 de agosto de 2020. A entrevista foi anterior 

a essa data. 

 

O parque onde eu caminhava fechou e as academias também, minha motivação 

é a saúde e também a perda de peso que já recuperei em poucos dias após parar. 

Não me animei de andar na rua. (Praticante Fitness2) 



 

Neuza Cristina Gomes da Costa; Juliana Abonizio | 361 

 

Tabela 2: Motivações e alterações na rotina de treino dos praticantes no início e 
algumas semanas após o fechamento dos espaços de treinamento. Cuiabá, 

2020 
 

Motivação e alterações nas atividades 

físicas no início da Pandemia 

Motivação e alterações nas atividades 

físicas após algum tempo (cerca de três 

semanas) de isolamento 

Medo de contrair Covid19 Retorno às atividades físicas 

Obediência ao isolamento Desobediência ao isolamento 

Medo de engordar, perder massa magra 

ou força 

Contratação de personal trainer 

Medo de depressão Uso de aplicativos 

 

O mesmo sujeito citado anteriormente, fitness 2, afirmou que, com o passar do 

tempo, não conseguiu mais “ficar parado”: “O medo é perder a massa que conquistei. 

Então cuido para não afinar. Faço funcional sozinho, mas não é a mesma coisa, não 

tem a carga e tem que dobrar o cuidado com a alimentação” 

De forma similar, o entrevistado fitness 3, homem de 23 anos, afirmou: 

“disseram que a academia vai abrir logo, estou aguardando. Faço alguns exercícios 

com aplicativos, até comprei algumas coisas, dois halteres, dois elásticos, diferentes 

em termos de resistência e estou me virando assim, faço flexão. Mas não é a mesma 

coisa”. 

Para a praticante 4, mulher 40 anos, que fazia musculação, corrida e yoga, 

sendo que esta última, apesar de ser uma atividade física, segundo a entrevistada, 

tinha como objetivo atingir um estado meditativo, parou tudo no início do isolamento 

social. Disse que ficou mentalmente desestruturada, sem saber o que fazer. “Num 

fazia musculação porque num tinha ânimo”. Ela conta que o parque estava 

interditado com fitas, mas que, após um período, ela entrava assim mesmo, pois 

sentia necessidade de caminhar, de não se encerrar em casa. 

 

Na primeira semana, fiquei tão assustada que nem saia de casa. Yoga eu fazia 

em casa porque eu já sabia todos os exercícios e o professor mandou a 

sequência. Fazia lamboaerobica por app. O que me dava vontade era sair pra 
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caminhar. Na terceira semana já voltei a caminhar no parque de máscara, não, eu 

ia sem máscara no inicio, mas ia sozinha, né? 

 

Já a entrevistada 5, de 30 anos, pratica musculação desde 2015 a fim de 

aumentar qualidade de vida e ganhar massa magra. 

 

No início da pandemia e com o fechamento das academias fazia exercícios de 

cardio em casa, posteriormente comecei a frequentar a academia do condomínio 

onde moro e conciliar musculação com cardio. (...) Alguns exercícios que eram 

praticados na academia foram adaptados, pois a academia do condomínio não 

fornece todos os aparelhos de musculação. 

 

Para entrevistada que não pertence ao universo fitness, mas praticava 

regularmente exercícios físicos: “Eu ia na academia diariamente, com a pandemia, 

fiquei no sofá. Deprimida e com medo. Medo por mim e por minha família.” 

 

1.1 Praticantes de atividades físicas e rotinas alimentares 

 

Considerando que a cultura fitness baseia-se na combinação exercício físico 

intenso e alimentação racional, questionamos os sujeitos da pesquisa sobre 

possíveis alterações nos hábitos alimentares, seja pela alteração da intensidade de 

exercício, o que se supõe, exigir menos carga calórica, pelo fechamento de 

restaurantes dentre outros fatores. Cabe lembrar a importância da comida na vida 

social, seriamente modificada pelo isolamento compulsório. 
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Tabela 3: Alterações na rotina alimentar dos praticantes no início e algumas 
semanas após o fechamento dos espaços de treinamento. Cuiabá, 2020 

 

Alteração na alimentação no início da 

pandemia e seus efeitos 

Alteração na alimentação após cerca de 

três semanas de isolamento e seus 

efeitos 

Aumento no consumo alimentar por 

meio de aplicativos de entrega de 

comidas prontas 

Busca por retorno à dieta considerada 

saudável 

Aumento no consumo de doces, comidas 

industrializadas e bebidas alcoólicas 

Consumo de alimentos e bebidas que se 

julgam contribuir para o sistema 

imunológico 

Refeições partilhadas em família Procura por entrega, via aplicativos, de 

alimentos in natura e-ou orgânicos 

Preguiça de cozinhar e sentimento de 

solidão ao comer sozinho 

Controle dos horários e tamanho das 

porções 

Medo de engordar e efetivamente 

engordar, perda de massa magra 

Encontros virtuais com amigos 

 

 

Seguem exemplos de depoimentos: 

 

Consegui manter os mesmos alimentos, mas aumentei a quantidade deles e 

ingeri um pouco mais de fruta no início da pandemia. Acho que pra não comer 

muito doce, fui pra fruta mesmo. Ganhei um pouco de massa gorda por conta de 

uma maior ingestão de alimentos. (Praticante fitness1) 

 

Perdi muita massa muscular, não acredito que perdi gordura… to querendo 

recuperar dois quilos pelo menos. (Praticante fitness 4) 

 

Não mudei a alimentação, mas passei a tomar remédios como ivermectina e 

vitamina C, essas coisas que dizem ajudar em caso de contrair a doença. 

(Praticante fitness 3) 
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Tomo chá de boldo todos os dias. E eu vivo de dieta, agora estou ainda mais 

rigoroso. Tomo tudo que dizem que é bom. (Praticante fitness 2) 

 

Agora fechou tudo e eu fiquei em home office. Resultado, passei a atacar a 

geladeira a cada meia hora e não comer regularmente de três em três horas como 

fazia antes. Ficar dentro de casa, isolado, mesmo trabalhando, me tornou 

dispersivo. Não consigo mais ter a disciplina que tinha, principalmente no 

começo. Agora passei a estabelecer horários e fingir que estou realmente no 

escritório, afinal, estou realmente trabalhando e não é que está rendendo? 

(Praticante 3) 

 

O que eu fiz? Ah, o que eu fiz foi engordar, eu e todo mundo (risos). Eu treinava 

jiu-jítsu. Como que vai treinar com distanciamento? Impossível. Detesto 

musculação propriamente dita, faço um pouco, mas para ajudar na luta. 

(Praticante de atividade física, não fitness 1 – homem, 22 anos) 

 

Com o tempo, percebi que minhas roupas estavam ficando apertadas. Eu demorei 

a perceber, passava o dia todo de pijama. Daí percebi pela janela do prédio 

mesmo que as pessoas estavam caminhando. Então retornei a caminhar e 

arriscar uns trotezinhos. Vi na praça aqui perto muita gente, até grupo, com 

personal, mas preferi ficar só na caminhada mesmo. Está fazendo bem pra minha 

mente. O isolamento é triste e o exercício ajuda a manter o equilíbrio. Já quanto 

a alimentação, no começo ataquei de delivery, agora estou cuidando melhor do 

que como, pesquisando receitas. Ahhh, exercícios, eu ando vendo vídeos de 

zumba e fico dançando no meio da sala. Ninguém ta vendo mesmo. (risos) 

(Praticante de atividade física, não fitness 2 - mulher) 

 

No início da pandemia, eu só comia porcaria uma semana ou duas fiquei assim 

por causa da ansiedade. “Depois eu voltei à alimentação normal. Porcaria seria 

assim doces, glúten (farinha branca).Vi encontros de amigos na internet, todos 

tomando muita cerveja sozinhos no zoom. Virou prática ter bebida alcoólica em 

casa. (Praticante fitness 4) 
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Não alterou, permaneci com os mesmos hábitos alimentares. Ganhei dois quilos. 

Mas não fiz avaliação física a fim de constatar se o peso ganho se trata de massa 

magra. (Praticante fitness 5) 

 

Alguns destaques nas falas quanto a questão da ingestão de doces (praticante 

fitness 1 e 4) considerados vilões, e somado com outros alimentos, em especial os 

carboidratos simples, como os derivados de farinha branca, considerados como 

“porcaria”, pois colaboram com o acúmulo de gordura associado à situação de 

sedentarismo provocado pelo fechamento dos espaços de treinamento, mesmo que 

alguns buscaram manter o movimento no espaço da casa. Destaque também para o 

“ataque a geladeira” relatado pelo praticante 3 que demonstra uma compulsão 

alimentar pelo “ficar em casa”, compulsão também destacada pelo praticante de 

esporte (número 1). O aumento da ingestão de alimentos e do número de calorias por 

dia parece ser uma consequência do “isolamento social”, de ficar em casa mais 

ocioso, sem a assiduidade do treinamento no espaço out ou da ansiedade gerada 

pelo momento em que vivenciaram.  

Com o encerramento dos restaurantes, as restrições de pessoas no 

supermercado, a proibição das feiras livres, a própria situação de medo e ansiedade 

provocados pelo risco de contaminação e pela efetiva contaminação de amigos e 

familiares, percebemos que os hábitos alimentares também sofreram alterações. 

Detectamos a procura por entregas de produtos prontos, a dificuldade, mas também 

a superação, na procura por alimentos frescos, a ingestão de comidas que causam 

conforto psíquico e, mais recentemente, a procura por alimentos que auxiliem a 

imunidade. 

 

2. Os profissionais da Educação Física 

 

 As academias, em geral de atividades físicas variadas, como musculação, 

aulas coletivas, como zumba, ginástica localizada, etc, foram fechadas por decreto 

emergencial em razão da pandemia Covid19 dia 23 de março de 2020. Os personal 

trainers cujos clientes eram atendidos nesses estabelecimentos ficaram sem seu 

local de trabalho e adaptações foram pensadas para não perderem a renda e para 
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que os sujeitos também continuassem a prática do exercício mesmo em casa ou em 

outro espaço permitido 

 

Tabela 4: Alteração no trabalho dos personal trainers após o fechamento dos 
espaços de treinamento. Cuiabá, 2020 

 

Alteração no trabalho dos personal trainers 

Baixa de rendimento no início da pandemia 

Necessidade de adaptação criativa no mercado com o fechamento das academias 

Aulas e consultorias através de aplicativos (ao vivo ou gravadas) 

Maior investimento no marketing pessoal 

Aumento da demanda pela prestação personalizada de serviço 

Desenvolvimento de habilidades de convencimento de potenciais clientes sobre os 

benefícios da atividade física 

Prestação de serviço na casa do cliente, em praças ou parques e online 

 

Segundo o profissional H1, a maior parte dos seus alunos preferiu treinar 

presencialmente e houve uma baixa significativa em seu rendimento. Através de 

propaganda boca a boca, com ex-alunos e nas redes sociais, houve um aumento na 

procura por seus serviços tanto presencial quanto à distância, daqueles que não 

optaram por parar de treinar. A grande motivação que ele percebe e incentiva em seus 

grupos virtuais, tanto profissionais quanto pessoais, é a importância da saúde e da 

contribuição do exercício físico para sua conquista e manutenção, ressaltando ainda 

os benefícios para imunidade. Em seu depoimento, afirma ter percebido alterações 

na dedicação dos praticantes, houve desânimo, e tenta compreender isso da melhor 

forma, uma vez que o isolamento tem afetado não somente o físico, mas 

principalmente o mental. Muitas pessoas estão passando por estresses, ansiedade, 

algumas até depressão e, em suas palavras: “eu tento mostrar para elas que o 

exercício físico pode melhorar esse quadro, pela liberação de serotonina, dopamina, 

hormônios que vão combater o excesso de cortisol” Com o passar do tempo, diz 

sentir-se mais adaptado inclusive para os treinos a distância pois, em termos 

técnicos, tem trabalhado o bodyweight, que requer apenas espaços pequenos e 
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utiliza apenas o peso corporal como carga para os exercícios. “Então foi uma 

excelente adaptação para mim.” 

Homem 2, como treinador que trabalha tanto a perfomance quanto a saúde, 

tem alunos que necessitam de aparelhos para conseguir trabalhar partes que 

exercícios livres ou exercícios de funcional não conseguem, no caso o atleta. O atleta 

precisa trabalhar partes específicas do seu físico, isso só com utilização de 

equipamento para conseguir ter um trabalho excelente, o que seria difícil em casa. 

 

Mas a grande maioria dos alunos meus não tem esse nível de alto nível, não 

trabalha ainda estão desenvolvendo capacidades, não fazem trabalhos com 

sobrecarga muito alta, ainda usam exercícios que podem trabalhar de forma 

sinergética. Sem academia, eu consigo trabalhar tranquilamente, levar aparelhos 

para trabalhar em casa. 

 

Em termos financeiros, afirmou que: “durante a pandemia, por incrível que 

pareça, foi a época que teve mais alunos, mês passado tinha 15 alunos e nunca tinha 

tido essa quantidade, uns três vezes por semana e outros todos os dias.” 

 

Eu atinjo as pessoas através de mim mesmo, uma questão pessoal. Eu convenço 

as pessoas mostrando resultados de alunos que já teve. Elas não chegam 

achando que é essencial, eu que faço elas entenderem que é essencial. A 

pandemia fez com que as pessoas pensassem mias em sua saúde. 

 

Já em termos de resultados, afirma que com boa orientação, mesmo online, é 

possível promover saúde, gastos calóricos e alguma hipertrofia. Mas seria arriscado 

dar esse tipo de consultoria para quem nunca pisou numa academia. Seus clientes 

já têm experiência em treinos, então uma consultoria ou um vídeo demonstrativo 

bastam para eficácia do treino. 

O entrevistado também relatou que, principalmente, os alunos de maior poder 

aquisitivo preferem que se vá até eles, gostam de treinamento personalizado. A maior 

dificuldade em atendê-los é ter de carregar os equipamentos e a distância a se 

percorrer. 
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Já para a treinadora 4: 

 

Pandemia deu afetada mediana, porque procuramos recursos como atender as 

pessoas na praça, no condomínio em casa, mas as pessoas que ficaram de sair 

de casa, no meu caso não estou treinando os alunos. Tb a gente teve que aderir 

aos recursos online, a tecnologia. As pessoas fazem atividades físicas não só por 

saúde mas também pela estética, para botar aquela roupa, mas como não está 

tendo festa, as pessoas não estão saindo, ficaram meio desmotivadas de cuidar 

da parte estética. Então diminuiu a procura. 

 

Para essa profissional, o local da academia era também a vitrine do seu 

trabalho e agora se viu obrigada a buscar outras ferramentas para divulgar sua 

atividade: 

 

As pessoas, 90 por cento me procuravam na academia, viam a gente trabalhando. 

Agora, as pessoas que me procuram ou é porque já me conheciam ou é indicação, 

pois eu faço um trabalho já antigo. As pessoas que mais ficaram são as pessoas 

mais preocupadas com a questão emocional, o lado da saúde mesmo.  

 

Para a treinadora 5, de início os alunos sumiram, mas ela encontrou espaços 

nas academias dos prédios residenciais, tem feito vídeos, mas ainda não teve retorno 

financeiro. Investiu na aquisição de alguns equipamentos, mas, como não trabalha 

diretamente com alunos de alta performance, não necessitou de maquinário pesado. 

 

Quando as academias fecharam, os alunos sumiram. Quer dizer, um ou outro que 

já tinha mais intimidade me pedia dicas, mas não me contratava efetivamente. 

Acho que todo mundo ficou em pânico. Meus rendimentos caíram, mas depois, 

as pessoas passaram a querer a voltar a treinar, acho que por dois motivos 

principais: a angústia do isolamento e ver seus resultados físicos indo pelo ralo. 

 

De modo geral, podemos concluir que os treinadores tiveram que se adaptar a 

pelo menos dois aspectos: locais alternativos de trabalho, utilização de tecnologia 

para aulas e marketing pessoal. Considerando o risco de contaminação viral e a 
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obesidade como fator de risco extra, além da importância da atividade para o sistema 

imunológico, a procura por treinadores pessoais representou um crescimento para 

pessoas que antes treinavam sozinhas, apesar de, no início do isolamento, todos 

afirmaram ter perdido cliente e rendimento. 

 

Discussão 

 

O local sagrado para os praticantes era a academia, frequentado horas a fio 

durante vários dias da semana ou mais esporadicamente, embora com regularidade, 

de acordo com os objetivos individuais (COSTA, 2019). Com a pandemia, a academia 

é fechada e considerada um local de risco para transmissão da doença. Para os 

praticantes assíduos, o sedentarismo não é uma hipótese. Quais soluções são 

procuradas? Como o cotidiano é alterado? Quais são as estratégias dos 

profissionais/treinadores para continuarem o trabalho? 

Treinamentos funcionais, treinos de bicicleta, corrida etc. parecem mais 

adaptáveis. Mas e o crossfit e a musculação que exigem a utilização de aparelhos ou 

as artes marciais que necessitam de contato físico?  Questões como essas nos 

motivaram a fazer esta pesquisa e outras tantas surgiram no decorrer da mesma, 

lembrando que o fazer sociológico, conforme a sociologia da vida cotidiana, começa 

com perguntas, às quais se buscam respostas de forma detetivesca. (PAIS, 2002) 

O fitness traz a necessidade de uma prática disciplinar associada à força de 

vontade e ascetismo, essa prática inclui uma rotina rigorosa de práticas de exercício 

físico e uma alimentação racionalizada. Do mesmo modo que muitos adotam, ou 

tentam adotar esse estilo de vida e acabam abandonando em razão das exigências 

ou de novos rumos de vida, muito do que é vivido dentro do universo fitness extrapola 

a si mesmo, sendo adotado por uma amplitude maior de pessoas que não tem tempo 

nem interesse em se tornar fitness, mas comungam ao menos o desejo de saúde com 

o desejo por beleza e ambos os desejos se expressam no medo de engordar. 

Parece que a obrigação de “ficar em casa” pelo motivo da pandemia do COVID-

19 para os praticantes de exercícios físicos gerou ansiedade não apenas pelo receio 

de uma contaminação, mas por todo o conjunto de alteração de rotina, 

especificamente a de treinamento no espaço da academia. O “estar em casa”, 
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promoveu uma sensação de relaxamento na dieta alimentar, até então bem 

disciplinada para manutenção da forma e formato corporal e compulsões pela 

ociosidade. Após a realidade de que o momento não era tão provisório, os praticantes 

viram a necessidade de se movimentarem na realidade que tinham (espaço da casa 

ou algum lugar da rua – como um parque sem movimentos), do retorno a dieta, 

muitas vezes, seguidas de sentimento de culpa pelo ganho de quilos a mais, 

considerado como uma realidade inadmissível, ainda mais frente aos discursos 

veiculados na associação da obesidade e risco de adoecimento pelo COVID-19.   

Esse “retorno” a rotina de treinamento pode estar relacionado aos relatos dos 

treinadores individuais que após algumas semanas do início da pandemia e 

fechamento das academias, a procura pelo trabalho aumento, bem como a 

adaptação ao método on-line para treino em casa ou busca de espaços mais vazios 

fora da casa.  

 

Considerações Finais 

 

Através de um fórum digital, Duas Rodas promoveu o DR Tá na Mesa – 

Oportunidades em meio às Mudanças, entre os dias 13 e 23 de julho de 2020, com a 

participação de profissionais renomados do mercado para discutir as oportunidades 

de negócio na área de alimentos e bebidas, especialistas de renome chegaram à 

conclusão que tanto as atitudes dos consumidores como os produtos consumidos 

sofreram mudanças durante a pandemia, apesar de haverem poucos estudos sobre 

o tema diante do surgimento tão recente de questões a ela relacionados, 

principalmente dentre os estudos de humanidades. Além da busca pelo delivery, 

ganharam destaque a procura por dois tipos de produtos: os que favorecem a 

imunidade (independentemente da classe econômica) e os que oferecem conforto 

emocional. Segundo as pesquisas apresentadas, a procura pela saúde teve maior 

importância. 

Outra mudança percebida no setor é o apreço do consumidor pela 

transparência nas relações e a humanização da marca, sendo também fundamental 

a parceria com aplicativos de entrega e formas convenientes de pagamento e 
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visibilidade nas redes sociais. Tais fatores ofereceriam maior chance de sucesso por 

parte das empresas. (PANDEMIA ACELERA...) 

Uma pesquisa realizada pela professora do curso de nutrição da Unifor, Marilia 

Porto, chegou à conclusão similar de acordo com as respostas ao questionário 

enviados online. Segundo a pesquisa, na primeira fase do confinamento, houve 

aumento da procura por doces, alimentos industrializados e bebidas alcoólicas. Mas, 

posteriormente, a procura foi por alimentos que favorecessem a imunidade, como 

frutas cítricas, que tiveram até aumento no preço diante da demanda, peixes, dentre 

outros ingredientes.  

Há duas dimensões importantes que definem a busca de saudabilidade 

generalizada socialmente: a prática regular de exercícios e a racionalização da 

alimentação. A pandemia afeta em especial a primeira, pois impede os sujeitos do 

acesso aos aparelhos e aos locais da prática de exercícios físicos, tais como 

academias, Box e parques. 

Para os praticantes mais assíduos de musculação, os considerados fitness, a 

alimentação é menos influenciada no contexto de quarentena, pois a prática mais 

comum era que os sujeitos preparassem seus pratos, com ingredientes funcionais e 

ingestão de suplementos, o que não a quarentena não inviabiliza. Sujeitos que não 

pertencem a esse universo afirmaram ter modificado seus hábitos alimentares ao 

passar maior tempo em casa e solicitar entrega de comidas mais gordurosas. Nesses 

casos, o isolamento, a falta de convívio, o trabalho em casa e a mudança de rotina 

podem ter contribuído para uma mudança de hábitos alimentares com um relativo 

decréscimo em sentido nutricional. No entanto, com o passar do tempo, a busca por 

alimentos saudáveis e que favorecem o sistema imunológico voltou a ser priorizado.  

A maior alteração foi vista na prática de exercícios que teve de ser adaptada 

em espaços ao ar livre, muitos também interditados, espaços improvisados, compra 

de equipamentos, como halteres, elásticos, etc. para que se possa exercitar em casa 

além da contratação de treinadores particulares, que muitos já tinham, mas que 

agora se deslocam e transportam em seus carros os equipamentos para os locais de 

atendimento. Obviamente, sem o requinte da aparelhagem da academia, garantem 

que haja uma menor perda possível de massa pelo sedentarismo, além de alegarem 
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manter a saúde e o reforço no sistema imunológico, atendendo a demanda dos 

clientes tementes de adoecimento. 

Outra técnica que passou a ser utilizada foi a prática dos treinos orientados 

por chamadas de telefones celulares, uma vez que muitos sujeitos temiam o contato 

mais próximo entre praticantes e treinadores, pois poderiam ser portadores 

assintomáticos do vírus. Apesar de ser uma estratégia útil, ela se mostra menos 

eficaz que a presença face-a-face, pois com a dificuldade de visualizar 

completamente ou com maior acuidade os movimentos realizados, poderiam ocorrer 

práticas menos eficientes de exercícios ou mesmo lesões, além da falta de 

equipamento de muitos praticantes que passaram a usar objetos comuns de casa 

como facilitadores de práticas de exercícios.  

O início da pandemia se demonstrou mais traumático pelo medo, sensação de 

solidão e insegurança. Com o passar do tempo, novas rotinas foram buscadas. O 

medo do adoecimento se cruza com medo da obesidade, que é vista como doença 

em si mesma, além de fator de risco em caso de contaminação do coronavírus. Tal 

percepção se revela na procura pela manutenção de exercícios físicos, mesmo com 

um tempo de sedentarismo, e na procura por alimentação funcional, mesmo que com 

um período de dieta irregular, sobretudo com comidas que favoreciam um conforto 

emocional diante do duplo pânico a que as pessoas se viram submetidas na atual 

conjuntura: ser gordo e duplamente doente.  
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RESUMO 
 
Ensinar Filosofia para jovens e adultos na educação básica pode se justificar quando 
se busca promover a experiência filosófica que perpasse os problemas deste público. 
Objetivou-se investigar a possível existência da dicotomia entre o ensino de Filosofia 
e o ensino do filosofar. O método empregado foi a pesquisa bibliográfica, aliada à 
problematização do cotidiano em sala de aula. Para isto, no processo de redação 
destas páginas, ocorreu uma costura, uma ligação de possibilidades e invenções. Da 
experiência em sala de aula em um CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos) 
e de um problema da experiência cotidiana em sala de aula buscou-se uma possível 
solução, costurando alguns autores, que resultou na proposição de uma intervenção 
filosófica, como enfrentamento ao racismo. Em se tratando da experiência filosófica, 
o professor de filosofia não está isento de passar também por ela. A experiência se 
entrelaça à diferença de cada indivíduo que compõe a geografia espacial da sala de 
aula. O artigo pretende propor a promoção da experiência filosófica em sala de aula 
como um caminho possível para a atuação do profissional licenciado em filosofia em 
sala de aula.  
Palavras-chave: Ensino; Filosofia; Experiência filosófica. 
 
ABSTRACT 
 
Teaching Philosophy to teenagers and adults in basic education can be justified when 
it seeks to promote philosophical experience that permeates the problems of these 
people. The main purpose of this article is to investigate the possible existence of a 
dichotomy between the teaching of Philosophy and the teaching of philosophizing. 
The methodology for this research includes bibliographical research combined with 
the problematization of everyday life in the classroom. During the process of writing 
these pages, a seam, a connection of possibilities and inventions happened. From the 
experience in the classroom at a CEJA (Youth and Adult Education Center) and from 
a problem of everyday experience in the classroom, a possible solution was sought, 
stitching together some authors, which resulted in the proposal of a philosophical 
intervention, as a confrontation with racism. While dealing with philosophical 
experience, the philosophy teacher is not exempt from going through it as well. The 
experience is intertwined with the difference of each individual that makes up the 
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spatial geography of the classroom. The article proposes the promotion of the 
philosophical experience in the classroom as a possible path to philosophy teaching 
practice in the classroom. 
Keywords: Teaching; Philosophy; Philosophical experience. 

 

 

1 Considerações iniciais 

 

O processo de redação do texto que segue se encaminha na estrutura de um 

remendo. Costura definições e conceitos de autores para formar um território sobre 

o qual seja possível delimitar e definir o ensino de Filosofia como experiência 

filosófica em um Centro de Educação de Jovens e Adultos. A escrita busca “Maneiras 

de pensar, de perceber o mundo, de senti-lo, viver nele, fugir dele e fazê-lo fugir; 

formas de pensar e de escrever: sinapses e sintaxes, composições, patchworks 

(colcha de retalhos/remendado)” (ASPIS, 2012, p. 5). Quando se observa um tecido 

que passou por um processo de remendo, a tensão que pesa sob a trama é constante. 

Neste texto, também as tensões que envolvem o ensino de Filosofia, o professor de 

Filosofia e o estudante jovem e adulto em processo de aprendizado de Filosofia são 

constantes. Algumas são enfrentadas e outras são indicadas para investigações 

futuras. 

O público do CEJA é apto para a experiência filosófica. A investigação acerca 

de tal afirmação tem por subsídio Aspis (2004, 2012), Gallo (2012) e Deleuze (1976, 

2010). Ensinar e pesquisar o ensino de Filosofia no contexto da educação de Jovens 

e Adulto é um processo repleto de tensões. Ao investigar o histórico de inserção da 

disciplina na modalidade no Estado do Mato Grosso, o que se observa é uma 

progressiva redução de sua carga horária ao longo das reformulações da matriz 

curricular para a modalidade. Neste sentido, o professor de Filosofia na EJA 

(Educação de Jovens e Adultos) está sempre em posição de resistência e buscando 

estratégias para ocupar espaços não definidos na matriz oficial e, assim, levar a 

disciplina para além deste pequeno espaço que lhe é garantido. Esse espaço é 

reduzido quando, por exemplo, comparamos com a carga horária destinada às 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 
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O que se segue é parte da investigação que está sendo desenvolvida no âmbito 

do Programa de Mestrado Profissional em Filosofia (ProfFILO). Esse programa de 

pós-graduação é destinado a ofertar curso de mestrado a professores de Filosofia 

do ensino médio ou fundamental, na modalidade profissional, em rede e com 

abrangência nacional. O programa exige que o discente se dedique ao embate teórico 

durante seu processo formativo e também que apresente uma proposição de ensino 

de Filosofia que possa ser replicada por outros docentes da disciplina. O movimento 

do professor pesquisador começa em sua sala de aula, que é seu campo de atuação 

e seu objeto de estudo ao mesmo tempo. O ponto de chegada deste movimento é, 

também, a sala de aula do professor. Espera-se que ao passar por uma experiência 

filosófica o estudante possa criar o conceito para si. Do contato com o já pensado na 

história da Filosofia, que o estudante traga o conceito para perto de si, para dentro 

da sua experiência de pensamento e que, assim, possa acontecer a criação. Criação 

do já criado, uma vez que o texto filosófico é importante para o processo, mas criação 

que faça sentido para o estudante, em seu território pessoal, em seu espaço 

geográfico específico e no presente. 

 

A filosofia não é comunicativa, assim como não é contemplativa nem reflexiva: 

ela é, por natureza, criadora, ou mesmo revolucionária, uma vez que não para de 

criar novos conceitos [...] o conceito é o que impede que o pensamento seja uma 

simples opinião, um conselho, uma discussão, uma tagarelice (DELEUZE, 2010, p. 

170). 

 

Onde está ancorado o ensino de Filosofia apresentado nestas linhas? Em um 

Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), que foi idealizado em 2007 e, por 

decisão estadual, desativado em 2020. O e-mail com a decisão estadual foi 

encaminhado pela Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos para a escola em 

15/12/2020, afirmando que após as reuniões e alinhamentos junto às equipes 

gestores dos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs), diante do cenário de 

atendimento e investimentos dos recursos públicos para a educação do estado de 

Mato Grosso, foi decidido que a Unidade Escolar 6 DE AGOSTO teria o CEJA 

desativado, pois o prédio seria utilizado para abrigar o CEFAPRO e a Assessoria 
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Pedagógica. Ainda, afirmavam que os estudantes seriam atendidos nas E. E. 

Deputado Dormevil Faria e E.E. Vale do Guaporé.  

A experiência docente que deu origem à investigação que está por trás do texto 

que segue ocorreu ao longo do ano de 2019. O CEJA não foi um ponto solto e isolado 

no contexto da educação do Estado do Mato Grosso. Ao buscar um pouco de seu 

histórico, foi possível compreender a condição da estrutura encontrada em 2019 e, 

também, foi possível tecer uma crítica sobre a sua desativação no ano de 2020, 

quando então contava com um quantitativo de 625 estudantes matriculados e 

frequentes. O projeto CEJA não surgiu originalmente no Estado do Mato Grosso, mas 

foi assimilado, como uma ideia nômade que foi implementada em outra geografia.  

O projeto de um Centro de Educação para Jovens e Adultos surgiu de uma 

necessidade de atendimento aos estudantes que se encontravam fora da idade/série, 

ou que por alguma situação abandonaram a sala de aula ao longo de suas vidas. 

Esse projeto tentou reunir aqueles que estão fora da escola. A proposta inicial trazia 

um ideal de educação formativa para a vida cultural e exercício pleno da cidadania, 

no sentido de possibilitar a esses estudantes o conhecimento de seus direitos e 

deveres. Geograficamente, os CEJAs foram implantados em alguns municípios do 

Estado. Vale destacar a importância da geografia e, também, da história dos centros, 

uma vez que as características do público ali atendido são definidas de acordo com 

o município onde o centro se encontra. No caso do Centro no qual a experiência 

docente por trás do texto se deu, o município está situado em região de fronteira com 

outro país (Bolívia), a economia local gira em torno do agronegócio, de frigoríficos, de 

mineração (legal e ilegal), e a maior parte da mão de obra é absorvida pelo setor de 

serviços. Os estudantes eram trabalhadores das fazendas, dos frigoríficos, da 

mineração e do comércio local. Esses estudantes enfrentavam, diariamente, o 

desafio de recuperar o tempo de aprendizado com uma carga horária exigente de 

trabalho, além das atenções e cuidados que a vida familiar exige. Ancorada nesta 

geografia, a história do ensino de Filosofia vai sendo tecida aula após aula. “É verdade 

que os nômades não têm história, só têm uma geografia” (DELEUZE e GUATTARI, 

2010, p. 71). História do ensino de Filosofia como experiência filosófica em um Centro 

de Educação de Jovens e Adultos.  
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Ensinar o público de um CEJA exige que se observe as características acima 

destacadas, as características da cultura escolar que já estão ali estabelecidas e o 

perfil de professor(a) que é possível inferir no quadro já existente. A identidade de um 

espaço destinado à educação de jovens e adultos não é composta apenas por esta 

realidade local, mas pela estrutura da escola e de seu Projeto Político Pedagógico 

(PPP). No PPP é possível encontrar reflexos, de temas que são discutidos e pensados 

para o nível internacional e nacional da modalidade EJA (Educação de Jovens e 

Adultos). Sem conhecer esta dinâmica da construção da identidade da escola é difícil 

construir um território de onde seja possível ativar a experiência filosófica nos 

estudantes que a ela se predisponham. 

 

2 Experiência filosófica como enfrentamento ao racismo 

 

Uma proposta didática surgiu como prática propositiva da pesquisa. O eixo 

desta proposta é a questão racial abordada filosoficamente. Foi observado no PPP 

(Projeto Político Pedagógico) da escola que a celebração do feriado da Consciência 

Negra ocupava ali um grande espaço por meio de um projeto de nome “Felicidade 

não tem cor.” Fazia parte da cultura escolar celebrar aquela data. O projeto é 

transdisciplinar e tem como foco trabalhar a diversidade dos valores culturais, todas 

as disciplinas conjuntamente (ESCOLA…, 2020, p. 110). Essas constatações serviram 

de desafio para pensar como a Filosofia poderia ocupar aquele espaço na escola. Na 

proposta, são apresentados recortes de textos de um autor negro, Frantz Fanon, que 

são compartilhados com os estudantes para a leitura, problematização e criação. Na 

produção textual dos estudantes, espera-se que sinais de sua criação possam ser 

capturados.  

O projeto delimitado no PPP se justifica pelas razões que historicamente estão 

presentes em nossa sociedade, tais como a submissão e exclusão de pessoas 

afrodescendentes em diversos setores. O projeto objetiva buscar uma postura de 

mudança da condição na qual estamos inseridos há mais de 500 anos e também da 

qual a comunidade escolar não está isenta. Para atingir tal objetivo, este projeto 

propõe a reflexão acerca das possibilidades da afirmação do negro enquanto 

produtor de cultura e conhecimento, sendo a escola espaço de conhecimento e 
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valorização da cultura e tradições negras. A cultura racista é invisível e questionar 

sua existência pode levar à percepção, por parte da comunidade escolar, de ações 

cotidianas que fomentam este mesmo racismo. Tendo em vista que a diversidade 

acompanha cada ser humano logo ao nascer, por meio deste projeto, a escola investe 

na criação de condições para que seus estudantes do ensino fundamental e médio 

possam reconhecê-la e respeitá-la (Ibid., p. 111). 

Fazendo uma aproximação do projeto de enfrentamento ao racismo presente 

no PPP da escola com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), percebemos que 

encontramos na BNCC a problematização e o enfrentamento de situações existentes 

no contexto social, tais como o racismo, o preconceito e a discriminação social. Para 

alcançar mudanças substanciais no ambiente escolar, é necessário ensinar sobre os 

prejuízos de certas atitudes desde os primeiros anos da educação básica. O povo 

brasileiro é multirracial e pluriétnico (OUANE et al., 2005, p. 186), logo, sustentar 

visões que não favoreçam o reconhecimento e valorização da diversidade não tem 

sentido. Por isso, o racismo, o preconceito e a discriminação social precisam ser 

combatidos no ambiente escolar (Ibid.,ibidem).  

Os documentos oficiais, por exemplo a BNCC, orientam a construção do plano 

anual para cada disciplina, e neles, encontramos a temática do enfrentamento ao 

racismo. No campo da Filosofia, para pensar o racismo, Deleuze ajuda a compreender 

um pouco da perversidade presente nos desdobramentos da não aceitação da 

diversidade: 

 

Do ponto de vista do racismo, não existe exterior, não existem as pessoas de fora. 

Só existem pessoas que deveriam ser como nós, e cujo crime é não o serem. A 

cisão não passa mais entre um dentro e um fora, mas no interior das cadeias 

significantes simultâneas e das escolhas subjetivas sucessivas. O racismo 

jamais detecta as partículas do outro, ele propaga as ondas do mesmo até a 

extinção daquilo que não se deixa identificar (ou que só se deixa identificar a 

partir de tal ou qual desvio). Sua crueldade só se iguala a sua incompetência ou 

a sua ingenuidade (DELEUZE e GUATTARI, 2012, p. 50). 
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DELEUZE (2012) nos traz como consequência do racismo a repetição do 

mesmo até a extinção de todos que se apresentem como diversos do mesmo. Não 

há espaço para a diversidade, para o diferente. No histórico brasileiro, os negros têm 

sido discriminados e isto se manifesta na forma da escravidão e outras tantas 

injustiças sociais. O acesso tardio à educação básica, resulta na quase total exclusão 

e da negação do diferente, como bem aponta a citação acima. Faz parte do histórico 

recente no país por meio de políticas afirmativas nas universidades, possibilitar e 

ampliar o acesso dos negros à educação superior. No currículo escolar, a história de 

desvalorização precisa ser contemplada para que os estudantes estejam aptos a 

identificar ações de desmerecimento e preconceito racial e denunciá-las, enfrentá-

las, reconhecendo a igualdade que torna a todos cidadãos (OUANE et al., 2005, 

p.187). 

 

Na educação escolar, um aspecto marcante, embora não suficiente, se define 

pela Lei n. 10.639/2003, que teve por finalidade alterar a Lei de Diretrizes e bases 

da educação Nacional (LDB n. 9394/1996), tornando obrigatório o ensino de 

História e Cultura afro-brasileira e africana em todo o sistema nacional de ensino, 

abrangendo, consequentemente, tanto as redes públicas, sob a responsabilidade 

dos diferentes entes da federação (municípios, estados, nação), quanto a rede 

privada, em todos os níveis e modalidades de ensino de sua atuação em 

decorrência dessa alteração, a resolução 01/2004 do Conselho Nacional de 

educação/Conselho Pleno/DF, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura afro-

brasileira e africana e estabelece, em seu art. 1º, que tais diretrizes devem ser ‘[...] 

observadas pelas instituições de ensino, que atuam nos níveis e modalidades da 

Educação Brasileira e, em especial, por instituições que desenvolvem programas 

de formação inicial e continuada de professores’ (Ibid., p. 04). 

 

Existe a obrigatoriedade legal nas Diretrizes Curriculares Nacionais para que 

sejam trabalhadas a história e cultura afro-brasileira, uma vez que tal história e 

cultura fazem parte de nossa constituição histórica e cultural enquanto país. Tal 

proposta também se encontra na BNCC, onde está indicada a necessidade de que os 
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estudantes reconheçam sua própria identidade e a identidade de quem os cerca 

(BRASIL, 2017, p. 548).  

Que papel cabe à Filosofia na implementação das propostas de enfrentamento 

ao racismo que encontramos nos documentos oficiais? Que contribuição a Filosofia 

pode oferecer para o estabelecimento na escola de uma cultura antirracista? “[...] 

Contemplando o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no 

Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

valorizando a participação do povo negro nas áreas sociais [...]” (OUANE et al., 2005, 

p. 07). Como uma possibilidade de trazer a história do negro, valorizar sua cultura e 

identificar suas marcas em nossa sociedade, algo bem apropriado pode ser trazer 

um representante negro para a sala de aula de filosofia. Um pensador negro.  

O professor de Filosofia que tenha em mente o projeto de enfrentamento ao 

racismo dará os primeiros passos na construção de um material didático que quebre 

os padrões já estabelecidos de repetição de autores e intérpretes que não 

representam os afrodescendentes. Partir da geografia da Filosofia Africana, fazer 

recortes de autores e autoras negras é um bom primeiro passo. Ter presente nas 

aulas de Filosofia um autor negro com uma história de vida que passa pela luta contra 

o racismo socialmente instituído já é uma forma de afetar esses estudantes para 

problematizarem a questão do racismo em nossa sociedade. Espera-se que os 

afetados possam problematizar, questionar e encontrar respostas efetivas de 

enfrentamento das atitudes racistas ainda encontradas na escola e na sociedade. 

Daí a escolha de Frantz Fanon para os recortes de texto da proposta de intervenção 

filosófica. 

 

Quão ausentes da democracia se acham os que queimam igrejas de negros 

porque, certamente, negros não têm alma. Negros não rezam. Com sua negritude, 

os negros sujam a branquitude das orações... A mim me dá pena e não raiva, 

quando vejo a arrogância com que a branquitude de sociedades em que se faz 

isso, em que se queimam igrejas de negros, se apresenta ao mundo como 

pedagoga da democracia (FREIRE, 1996, p. 20). 
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Aproximando o enfrentamento ao racismo, presente no PPP do CEJA e no texto 

da BNCC, com o pensamento de Paulo Freire, temos um auxílio para compreender o 

espaço dedicado ao aprendizado de jovens de adultos como um espaço de 

resistência democrática. Democracia esta que se fundamenta na aceitação do 

diverso. Educar para a democracia em um espaço não democrático, em um espaço 

de não aceitação do diverso, seria um contrassenso. 

 

3 A proposta de intervenção filosófica de enfrentamento ao racismo 

 

A proposta surge no intuito de fazer com que a Filosofia ocupe espaço no 

Projeto “Felicidade não tem cor” da Escola. Tema e recortes escolhidos da obra de 

Frantz Fanon estão organizados conjuntamente à prática da metodologia de Silvio 

Gallo (2012), com a turma organizada em grupos, que se movimentarão a cada passo 

da metodologia (sensibilização, problematização, investigação e criação). Tal 

organização foi retirada do modelo didático de “rotação por estações” com 

estudantes organizados em grupos, como apresentado por Horn Staker (2015). Foi 

realizada uma apropriação criativa desta metodologia, não será aplicada tal qual 

descrita pelo autor, buscou-se conjugá-la aos passos apresentados por Gallo (2012) 

em sua metodologia. Cada estação deixará à disposição dos estudantes materiais 

relacionados ao tema da aula do dia. A 1ª estação será a da sensibilização, a 2ª será 

a estação da problematização, a 3ª da investigação e a última da criação e/ ou 

conceituação. 

Para unir a proposta às exigências da BNCC, foi feita uma escolha da 

competência específica 1 e da primeira habilidade referente à competência 18 (BNCC, 

2021, p. 136). Isso possibilita ao estudante a percepção da construção cultural que o 

circunda, enquanto o auxilia a exercitar a habilidade de construção e de levantamento 

de hipóteses de forma crítica perante essa cultura. A escolha se fundamenta na 

potencialidade da competência possibilitar a análise crítica e argumentativa do 

estudante em torno do problema do racismo. Quanto à primeira habilidade referente 

à competência, possibilita ao estudante a exploração da dicotomia proposta pela 

mentalidade colonial ainda manifestamente presente em nossa sociedade: 

civilização X barbárie. Essas problematizações servem como sensibilização inicial 
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para o problema do racismo. Após a sensibilização, os estudantes se movimentarão 

em grupos organizados como “quatro estações” na sala de aula e tomarão contato 

com recortes de Frantz Fanon sempre na estação 03 (da investigação). 

A sala estará dividida em 4 grupos e cada grupo partirá de uma estação 

diferente. Na 1ª estação os estudantes serão convidados a trazerem materiais de 

casa: notícias referentes a situações de racismo, imagens, publicações em redes 

sociais etc. O grupo permanecerá ali discutindo sobre as informações recebidas por, 

aproximadamente, 15 minutos. Em um segundo movimento, o grupo se dirigirá para 

a estação 02, onde abordarão questões que tragam problematizações para o tema 

do racismo e deixarão anotadas as questões nos papéis que estarão disponibilizados 

na estação. O grupo permanecerá nesta estação por outros 15 minutos. O grupo se 

dirigirá, em seguida, para a estação 03, onde tomarão contato com recortes de texto 

de Frantz Fanon, presentes em sua obra “Peles Negras, Máscaras Brancas.” Eles 

farão a leitura dos recortes e permanecerão na estação por mais 15 minutos. Por fim, 

o grupo se dirigirá à estação 04 (a da criação), onde algumas questões provocativas 

serão apresentadas. Cada estudante, então, redigirá a sua percepção sobre o tema 

do racismo após concluir esse circuito dentro da sala de aula. Como durante o 

desenvolvimento da proposta o país iniciou o enfrentamento à Covid19, as aulas 

presenciais foram suspensas desde 03/2020, impossibilitando assim a aplicação da 

proposta em sala de aula e a análise de sua aplicação. Tendo em vista o contexto 

das teleaulas, adaptações foram pensadas. Porém, não houve aplicação da proposta 

de intervenção filosófica de enfrentamento ao racismo durante as teleaulas, porque 

o fechamento da unidade escolar pela SEDUC foi efetuado antes que o objetivo fosse 

alcançado. 

 

4 A presença de Fanon na proposta didática 

 

Conhecido como um revolucionário, Frantz Fanon nasceu na ilha da Martinica 

em 20 de julho de 1920. Ele foi um membro da Frente da Libertação Nacional da 

Argélia, fato que lhe fez entrar na lista de procurados pela polícia no território francês. 

A sua vida foi dedicada à luta para transformar as vidas de condenados por 
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instituições coloniais representantes do racismo no mundo moderno. Aos 6 de 

dezembro de 1961, Fanon morre de pneumonia.  

Para Fanon, o racismo e o colonialismo precisam ser entendidos como 

construções sociais de formas de ver o mundo e nele viver. O negro é pensado, 

construído e erigido socialmente como negro. No capítulo “A experiência vivida do 

homem negro”, de Pele Negra, Máscaras Brancas, o autor nos traz um relato 

experiencial dos efeitos do racismo sentido na própria pele: 

 

‘Preto sujo!’ Ou simplesmente: ‘Olhe, um preto!’ Cheguei ao mundo pretendendo 

descobrir um sentido nas coisas, minha alma cheia do desejo de estar na origem 

do mundo, e eis que me descubro objeto em meio a outros objetos (FANON, 2008, 

p. 103). 

 

Fanon traz neste capítulo como o racismo socialmente construído se 

manifesta, inclusive em bizarras pesquisas científicas que teriam como hipótese a 

possibilidade de embranquecer o corpo do negro (Ibid., p. 105). Não aceito 

socialmente, não aceito em sua linguagem e expressão, o negro ainda deveria lidar 

com a não aceitação de suas características físicas. Seu corpo era socialmente 

rejeitável.  

Alguns recortes do referido capítulo foram feitos para que os estudantes 

investigassem a estrutura do racismo, como o trecho que segue, onde o autor relata 

como era apontado nas ruas: 

 

‘Olhe, um preto!’ Era um stimulus externo, me futucando quando eu passava. Eu 

esboçava um sorriso. ‘Olhe, um preto!’ É verdade, eu me divertia. ‘Olhe, um preto!’ 

O círculo fechava-se pouco a pouco. Eu me divertia abertamente. ‘Mamãe, olhe o 

preto, estou com medo!’ Medo! Medo! E começavam a me temer. Quis gargalhar 

até sufocar, mas isso tornou-se impossível (Ibid., ibidem). 

 

Na proposta didática, os recortes do 5º capítulo de Pele Negra Máscaras 

Brancas são unidos a questões que objetivam desafiar os estudantes à criação. A 

experiência filosófica que se espera dos estudantes estará fundamentada no texto 
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de Fanon. No entanto, não se espera que façam dessa leitura uma interpretação 

literal fidelíssima, ou que expliquem o que o autor está dizendo e sim que, de posse 

da leitura do texto, criem, partindo de sua experiência, o conceito de racismo, e que a 

partir da experiência pessoal possam construir criativamente o enfrentamento ao 

racismo no ambiente escolar.  

Quando se utiliza o conceito de criação, não se compreende o mesmo como 

criação a partir do nada. Estamos falando de duas geografias diversas: a geografia 

de onde foi erigida o texto de Fanon e a geografia dos estudantes do CEJA, que dentro 

de uma aula de Filosofia tomam contato com o texto de Fanon. Deste encontro, 

espera-se que surja a criação. O texto lido na geografia do aqui, experimentado no 

agora, desafiando o estudante à criação.  

 

5 O fim de um projeto 

 

O projeto CEJA teve início no Estado do Mato Grosso no ano de 2010 com base 

na ideal já implementado no Estado do Ceará, onde o projeto permanece existindo. 

Já o Estado do Mato Grosso, no ano de 2020, optou pelo fechamento de algumas 

unidades dos CEJAs.  

A experiência docente que deu origem à proposta de dissertação, da qual este 

artigo faz referência em linhas gerais, foi no CEJA 6 de agosto do município de Pontes 

e Lacerda. Quando a Comunidade Escolar foi comunicada via e-mail (ver página 03) 

da desativação da escola, professores e estudantes se organizaram para manifestar 

seu desagrado. Foram recolhidas assinaturas em um abaixo-assinado solicitando 

que a decisão fosse revogada. Esse abaixo-assinado foi encaminhado à Assessoria 

Pedagógica (representante hierárquica da Secretaria Estadual de Educação – 

SEDUC), foi encaminhado à SEDUC, também aos vereadores do município e ao 

Ministério Público. No entanto, a desativação não foi revogada. A publicação de 

desativação da escola ainda não tem referência em Diário Oficial, porém os 

estudantes foram convidados a realizar a sua matrícula em duas escolas do 
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município que oferecerão no período noturno a EJA (Educação de Jovens e Adultos) 

e nos demais períodos a Educação Infantil.  

O município de Pontes e Lacerda, de acordo com o site do Tribunal Superior 

Eleitoral (2020) contava com 30.438 eleitores aptos a votar. Deste total, quando se 

observam os índices por grau de instrução: 1.100 são analfabetos, 7.955 não têm o 

ensino fundamental completo e 4.930 não têm o ensino médio completo.  

O público para o CEJA existe, mas quando a decisão pelo fechamento da 

unidade veio ao conhecimento público (em 2020), a escola contava com 625 

estudantes matriculados e frequentes. O público existe, porém nem sempre está 

disposto a retornar à escola, o que se apresenta como um desafio para a 

permanência da oferta da modalidade.  

Com o CEJA sendo desativado, os estudantes agora estão divididos em duas 

escolas que, durante o dia, ofertam o ensino fundamental para crianças e à noite o 

espaço é destinado para os estudantes da EJA. Quando existia um centro voltado 

para a educação de jovens e adultos, todo o espaço e a divisão dos períodos estavam 

voltados para a especificidade do público. O centro buscava ter a identidade do 

público que abrigava. Com a descentralização da oferta, o único espaço e período 

ofertado aos estudantes da modalidade é noturno. Estudantes que são moradores de 

sítios se manifestaram acerca da impossibilidade de se manterem na nova proposta, 

uma vez que o transporte escolar não chega até os sítios no período noturno.  

A EJA é uma proposta que existe para sanar um problema educacional. 

Existem cidadãos analfabetos no Estado e cidadãos com os ensinos fundamental e 

médio incompletos, os quais ainda não são 100% atendidos nos espaços destinados 

à EJA. O desafio é enorme, mas enquanto existir o público, o projeto deve existir, 

receber incentivos e oferecer formação específica para os docentes que se dedicam 

à modalidade. 

 

6. Considerações finais 

 

Não se ensina Filosofia partindo de um território neutro. O ensino de Filosofia 

que está nas entrelinhas deste texto tem sua origem geográfica em um Centro de 

Educação de Jovens e Adultos. Da origem geográfica, tem início a história de uma 
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possibilidade de ensino de Filosofia que seja experiência filosófica com a 

especificidade do município, dos estudantes e dos docentes que ali construíram uma 

cultura escolar específica. Tem início a hipótese de que o público de jovens e adultos 

tem aptidão para experimentar a Filosofia e criar os conceitos historicamente 

construídos “para si.”  

A resistência faz parte do ensino de Filosofia. Resistir e ocupar espaços não 

planejados e não destinados à disciplina são condições sine qua non para sua 

permanência na escola. Com uma carga horária reduzida, assim como as disciplinas 

de Sociologia, Artes, Física, Inglês e Espanhol, o ensino de Filosofia precisa estar 

sempre pronto para o enfrentamento diante de um sistema educacional nacional que 

parece ter olvidado as questões fundamentais: quem somos? De onde viemos? Para 

onde vamos? 

A resistência e o enfrentamento buscam a construção de uma matriz curricular 

que contemple todas as disciplinas em uma dinâmica de equidade. Isso começa, na 

observação do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, nos quais os espaços, 

impensados para a Filosofia, podem ser encontrados e explorados. A celebração do 

dia da Consciência Negra é um exemplo. A Filosofia pode trazer a sua contribuição 

para a celebração desta data enquanto espaço para o ensino e aprendizagem. Como? 

Quando autores que enfrentaram os efeitos do racismo em suas vidas podem ser 

conhecidos e explorados nas aulas de Filosofia, fugindo a um possível cânone de 

autores que nunca se debruçaram sobre a temática do racismo, uma vez que o tema 

não lhes afetou em sua experiência pessoal.  

O espaço da sala pode ser organizado para estabelecer uma dinâmica de 

movimentação, não somente intelectual e sim, com os corpos se exercitando no 

decorrer de uma aula. Ao pensar sobre a ocupação de espaço por parte da Filosofia 

de um projeto transdisciplinar em um CEJA, o movimento pode fazer parte da 

proposta. A turma organizada em 4 grupos possibilita a colaboração. Essa dinâmica 

indica aos estudantes para se movimentarem em sala de aula e se desloquem para 

as estações das propostas de aula nos remete ao movimento constante do nosso 

pensamento. A experiência filosófica é viva, e como movimento. O movimento dos 

grupos em sala de aula traz esta referência em sua prática.  
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A proposta de intervenção filosófica gira em torno do contado dos estudantes 

com o texto de um autor negro: Frantz Fanon. A dinâmica da experiência filosófica 

acontece sobre duas geografias e sobre experiências diversas: A geografia do 

pensador e aquela do estudante. A experiência de vida do autor e a experiência de 

vida do estudante. A experiência do homem Fanon pode se repetir na experiência de 

vida do estudante. No entanto, espera-se que o novo possa ser criado desta repetição 

infeliz de eventos racistas ao longo da história.  

No município de Pontes e Lacerda, o Centro, que foi criado para estar centrado 

em todas as suas expressões e espaços à educação de Jovens e Adultos, foi 

desativado. Os índices do Tribunal Superior Eleitoral nos indicam que não foi por falta 

de público. Enquanto existir o público no município, a existência da modalidade 

estará justificada. Restará saber, agora, se a desativação do Centro no município terá 

sido a decisão mais acertada. A publicação em Diário Oficial da desativação da 

escola ainda não veio a público, mas quando vier, exigirá uma justificativa plausível. 
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