
N.Cham 100 D643
Título: Ditos (mau) ditos .

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1528068 Ac.58652



.I0Sl' Gcrurdo
Vasconcelos é
bacharel em filosofia,
mestre I: doutor em
sociologia I: professor
til' li losofia do
Programa de Pós-
( iruduuçào em
lducaçào Brasileira
da lll:(,.

Antônio Gcrmano
Maualhácx Júnior,
.I0Sl' MI:IH.ks Fontclcs
l' .I0Sl' Arimatca
H;IITOS Bezerra são
d, 1111, irandos em
,'d 1Il.'; l~';10;

\';IIHkrky ( 'urnciro é
I li 1'''1 Il' em lilosofia, e
"" dl'lll;lis autores são

111,',,11 ;IIHI,I" em
\ ,1111", l~'; 1li Ih.' Ili
11111,'1,1111;1 ,k I'ús

( 11 olllllol~,111 1'111

I ,111' oI to oI I I I \ 1 ; 1" 1h: 11; 1

.11 1 I I



15,00

JOSÉ GERARDO VASCONCELOS

AmÔNIO GERMANO MAGALHÃES JÚNIOR

JOSÉ MENDES FONfELES

(ORGANIZAOORES )





ANA CRISTINA DE MORAES

ANDRÉA PACHECO DE MESQUITA

ANTÔNIO GERMANO

CLÁUDIA VALÉRIA FURTADO DE OLIVEIRA ARAÚJO

ELISA MARIA CASTELO GUIMARÃES

ERNANDO PINHEIROCHAVES

FÁTIMA SABOIA

FRANCISCA GENY LUSTOSA,

FRANCISCO DAS CHAGAS LOIOLA

JOSÉ ARIMATEA BARROS BEZERRA

JOSÉ GERAR DO VASCONCELOS

JOSÉ MAURÍCIO MACIEL CAVALCANTE

JOSÉ MENDES FONTELES

LILA XAVIER

LUCIANA MATIAS CAVALCANTE

MARIA AUXILIADORA SOARES FORTES

MARIA CELINA FURTADO BEZERRA E COSTA

MARIA VIEIRA LIMA COELHO

NEJME NOGUEIRA COSTA

ROSIMElRE COSTA DE ANDRADE

V ANDERLEI CARNEIRO

CfJifos(Cfl1au)CfJífos

Fortaleza
2001



SH/UFC

ISBN 85-86627-13-5

D643 Ditos(Mau)ditos / José Gerardo Vasconcelos (org.)
ct. aI. Fortaleza: LCR, 2001
208p.

I. Filosofia da Ciência. 2. Educação -
Filosofia. I. Título. lI. Vasconcelos, José Gerardo (org)

AU
R- ~5~%068 Coleção
rr-: \ Col. -c..=t 41- ~~~os Intempestivos
\....í)C). . Coordenação Editorial
03 se.\" Q.OO ~ Prof. Dr. José Gerardo Vasconcelos

Projeto Gráfico
CARLOS ALBERTO ALEXANDRE DANTAS

CDQ501

Revisor
José GOMES DE MAGALHÃES

Capa
LUIS ANTÔNIO BERNARDO

Xilogravura
CARLOS OTÁ VIO

CONSELHO EDITORIAL
ANA IÓRIO DIAS

ANGELA T. SOUSA
FRANCIMAR DUARTE ARRUDA

IlERMíNIO BORGES NETO
Jose GERARDO VASCONCELOS

MARIA JURACY MAlA CAVALCANTE
OZIRTESSER

V ALESKA FORTES DE OLIVEIRA



H!UFC

SUMÁRIO

DITO(MAU)DITOS EM Fll.-OSOFIA:
UMA BREVE APRESENTAÇÃO 7

"SABER ÉPODER"
Maria Celina Furtado Bezerra e Costa - i3

FRANCIS BACON E A INTERPRETAÇÃO DA NATUREZA:
O CAMINHO PARA O PROGRESSO DAS CIÊNCIAS
Fátima Saboia - 23

f"-
HISTÓRIA CÍCLICA E HISTÓRIA LINEAR EM ROUSSEAU
E A ASTÚCIA DA NATUREZA NA iDÉiA DE UMA
HiSTÓRiA UNiVERSAL DE UM PONTO DE ViSTA
COSMOPOLiTA DE KANT
José Gerardo Vasconcelos - 33

A FILOSOFIA POSITIVISTA DE AUGUSTO COMTE
Elisa Maria Castelo Guimarães
Maria Vieira Lima Coelho - 46

OQUEMEDIZNIETZSCHE-TENTATIVASDEAPREENSÃO
DE SEU CANTO EM ASSIM FALOU ZARATUSTRA <:I!

Ana Cristina de Moraes - 61

RESGATANDO O SENTIDO HISTÓRICO-PEDAGÓGICO DO
PENSAMENTO NIETZSCHIANO
Lila Xavier - 71

A HISTÓRIA EM NIETZSCHE: UM TEATRO A SER RECOMPOSTO
Andréa Pacheco de Mesquita - 84

O ANTICRISTO DE NIETZSCHE: UMA LEITURA
José Maurício Maciel Cavalcante - 96

SEJA BONZINHO PORQUE SE NÃO DEUS CASTIGA:
O DISCIPLINAMENTO NAS ESCOLAS
Antônio Germano - 100



• UFC

SEGREGAÇÃO, CONFINAMENTO E SILÊNCIO NA HISTÓRIA DA
CONSTRUÇÃO DA LOUCURA DENUNCIADA POR FOUCAULT
Cláudia Valéria Furtado de Oliveira Araújo - 119

OLHAR FOUCAULTIANO SOBRE A EDUCAÇÃO EM
ESCOLAS E CRECHES
Francisca Geny Lustosa,
Francisco das Chagas Loiola e
Rosimeire Costa de Andrade - 129

PODER E SABER EM FOUCAULT: UMA REFLEXÃO SOBRE ESSA
RELAÇÃO DENTRO DOS ASSENTAMENTOS RURAIS
Nejme Nogueira Costa - 140

JÜRGEN HABERMAS E A TEORIA DO AGIR COMUNICATIVO - A
COMUNICAÇÃO COMO MEDIADORA DAS RELAÇÕES NO ESPA-
ÇO DA SALA DE AULA
Luciana Matias Cavalcante
Maria Auxiliadora Soares Fortes - 151

HETEROGENEIDADE, NEGATIVIDADE E IDENTIFICAÇÃO
HETEROÉT(N)ICA: A PARTICIPAÇÃOINDÍGENA NAS ELEIÇÕES zo»
NO CEARÁ
José Mendes Fonteles - 161

A LINGUAGEM SIMBÓLICA DO MAL - UMA REFLEXÃO
DE SENTIDO
Vanderlei Carneiro - 175

O PODER SURDO E O PODER DO OUVINTE: QUEM PODE
MAIS, AFINAL?
Ernando Pinheiro Chaves - 187

A ALIMENTAÇÃO TORNA-SE CIÊNCIA: OS CAMINHOS
DE UM SABER EM BUSCA DE AUTONOMIA
José Arimatea Barros Bezerra - 198



DITOS(MAU)DITOS EM FILOSÇ)FIA:
UMA BREVE APRESENTAÇAO

E eu lá tenho tempo para dizer que te amo, diria, certa vez,
Barbara A'Calixto Não tenho vida nem lembranças para saltar os bura-
cos da memória, pois não serei eterno o suficiente para sonhar os luga-
res sagrados ou acordar as divindades mortas. Os deuses dançam? Os
deuses mentem? Os deuses tramam contra as forças da história? Os
deuses punem os mortais? Quem criou os deuses? O homem é o criador
de deus ou o próprio deus criador? Somos jogados no mundo com a
eterna marca da piedade cristã. Somos fragilizados nos limites de nossa
generosidade e respeito aos diferentes modos de viver, sentir e sonhar.
Somos seres de cultura e, como tal, lançados ao lodo de uma sórdida e
miraculosa vontade de verdade. Isso pode simplesmente operacionalizar
o esconderijo de nossos segredos mais profundos, o que simplesmente
nos tornaria humanos. Esse segredo é a nossa passionalidade. Rompê-
Ia significa simplesmente romper o elo que une o ser-humano ao não-
ser-humano e ao demasiadamente humano.

Ditos(mau)ditos da filosofia é um alerta aos filósofos do nosso
tempo. A radical idade toma lugar na filosofia. Não podemos transformá-
Ia em um punhado de signos e regras que tomam forma em determina-
dos enunciados lógicos. A filosofia deve se fazer viva, impetuosa com
os seus pares e acontecimentos hodiernos. É o presente que nos interes-
.sa. É a realidade que se enverga, retorce, distorce, desmancha ou
desencarna para dar lugar aos segredos da vida e da existência. A hu-
manidade se encontra nua. Destituída de sonhos e saudosa de suas per-
das. Toma o seu lugar e roga ao consolo de seus pares.

Todavia, o mundo não se encontra no seu próprio centro. É que se
descobre sem centro. A ética esquece-se da lei. É que a lei foi transrnudada
e profanada pelo corpo e o sangue do homem. O mau tornou-se um gran-
de amigo. Foi dançar com a vida. O bom descobriu que a sua bondade/
maldade foi gerada em meio a jogos de força. O mal passou a apaziguar
e, ao mesmo tempo, gerou o seu próprio criador - Deus.

O que existe de mau na filosofia? O mal e o bem sobrevivem
participando de uma grande festividade que reencarna os dons divinos
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da criação humana. A nossa época inventa o virtual. Sangra com as
feridas da realidade. Vivemos em uma mundo enfermo e temeroso pe-
los desabafos do acaso e do risco.

Não se pode fazer coexistir no ato de filosofar - atributo de todos
os indivíduos humanos -, o complexo gestor verdade/paixão. É a inse-
gurança do porvir que nos encanta. Negar os ditos não é simplesmente
um ato lógico-ontológico. As proposições, sentenças e esquemas racio-
nais podem sucumbir aos prantos de uma realidade pungente. Sua cor
está desbotada e não consegue mais reerguer-se na multiplicidade colori-
da de todas as cores das raças humanas. Seu sonho apagado pelas incerte-
zas da utopia que anuncia o lugar nenhum. Se pelo menos clamássemos
pela eutopia o bom talvez pudesse ascender aos nossos sonhos.

A crítica radical é, na realidade, o ofício do filósofo. É nela que
os conceitos podem ser produzidos, vividos e recriados na explosão do
passado e da tradição. Deformar é parte da instituição que se desaloja
na desordem ordenada do mundo. É na crítica que a vida torna-se vida.
É no espaço de sagacidade da alma que os horizontes se alargam e se
avolumam nos lugares retraídos que se lançam em linhas de fugas e,
nesse caso, sobrevivem.

A ciência toma o seu toma lugar na modernidade. Não é mais
uma natureza ordenada e meramente contemplativa que lhe interessa. A
natureza deve ser trespassada pelo olhar científico e experimental, bem
como pelos instrumentos tecnológicos gerados pela necessidade de mais
saber. Inseparável do poder, conforme assinala Bacon, o homem deve
agora submeter a natureza a sua racional idade científica. Esse controle
implica em mecanismos necessários para que o homem viva melhor e
caminhe na trilhas do progresso.

É que a história caminha sempre para o "melhor". Com sua lógi-
ca, racionalidade e teleologia o mundo de amanhã será "sempre" muito
"melhor". Isso representa um esforço coletivo da humanidade que se
reconhecendo "superior" impõe o seu domínio ao mundo. Contudo, será
mesmo que o sol nascerá mais bonito amanhã? Será que a lua encantará
a noite com o seu brilho? Será que o amante tomará em seus braços o
bem amado(a) e nutrirá seus a-mores? Na realidade não temos certeza
do amanhã.

A radicalidade da ciência entorta e enche de incertezas o mundo
medieval. Deus é destituído de sua morada. Céu e terra se redefinem e,
ao mesmo tempo, tornam-se extemporâneos. Só o depois de amanhã
poderia pertencer aos homens. Esses senhores do mundo que sonham
com a felicidade são incapazes de esquecer suas dores e, ressentidos

8 '7Jilos('Jrltlu)dilos
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como são, impõe aos seus pares marginais a força da norma e a ponta da
lança para que permaneçam submissos e sem vida. Geram um mundo
extremamente desigual e substancialmente desumano.

Nesses ditos(rnau)ditos a filosofia sobrevive. A loucura ganha
racionalidade. É o que o seu elogio vira poesia e uma bela ode é cantada
no encalço de um soluço mirabolante. A loucura segue no labirinto ge-
rado na razão/paixão. As críticas se sucedem no criticismo kantiano que
logo se curva aos volumes sistêmicos de sua geração das luzes. Os ro-
mânticos ousam retribuir com a desmesura e passionalidade para logo
em seguida curvaram-se aos salões do poder.

Feuerbach quase desaparece. A sua crítica incomoda de tal ma-
neira que nem mesmo a academia o suportaria em sua época. Não abre
mão de suas convicções e, por isso, é lançado ao ostracismo. Vira um
cão morto. Todavia continua a acreditar na sua filosofia do futuro em
choque contra a teologia apelidada de filosofia.

Marx segue na radical idade e também desafia o seu tempo. Es-
coa a sua crítica pelo interior da sociedade burguesa. Ascende com o
movimento operário e consegue sacudir o tão bem constituído capita-
lismo. A denúncia da lógica do mercado e dos rituais sagrados de desi-
gualdade promovidos pela sociedade de classes, viram objetos de estudo.
A amargura do empobrecimento que fora gerado no proletariado, passa
a incomodar. O Estado - nesse caso - deve ser demolido pela ação dos
desvalidos que, comandados pelo partido revolucionário, tem a possi-
bilidade de emancipação.

É então que o marxismo atravessa o século e faz milhares de
seguidores. Gera uma explosão de direitos e, ao mesmo tempo, gover-
nos totalitários. Participa do desencanto encantado da queda do muro
de Berlim. Imobiliza-se com os velhos jargões lançados aos milhares
sobre a sociedade.

Essa crítica, contudo, ganha mais e mais radicalidade no pen-
samento de Nietzsche. O nome do filósofo alemão, que faleceu em 25
de agosto de 1900, está acompanhado de uma terrível crise. Isso de
alguma maneira já estava escrito no Ecce "orno. É que o nosso tempo
revela-se constituidor de ícones que se desencontram em um caótico
mundo de imagens, signos e ritos. Cem anos da morte de Nietzsche
não apagam a força de seu pensamento. Esse discípulo de Dioniso
ainda brinca com a embriaguez e permanece extemporâneo ou
constituidor de uma filosofia do porvir. É que alguns indivíduos nas-
cem póstumos. No Assim falou Zaraturstra, Nietzsche alertava os
homens para as mentiras do Estado. É que, ao anunciar aos homens

'lJilos(9rlau)dilos 9
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que Deus morreu, possibilitou a eles, trilhar linhas de fuga para o
encontro da vida e das paixões.

O homem é tão somente um animal que perdeu os seus instintos.
Foram na realidade, educados pela razão, moral, cultura ou religião.
Todas essas vias normalizadoras impõe aos homens metas e normas
constituídas no campo axioJógico. Há que se pensar na possibilidade de
transvalorar todos os valores. Essa é a condição para que o homem
possa viver, brincar e, principalmente, apaixonar-se pela vida. Não se
pode, nesse caso, poupar o Estado. É que o Estado proporciona aos
seus membros não mais a realização do direito e do dever conforme
fora apresentado pela filosofia política hegeliana. Não se trata tão so-
mente de destituição, redefinição e definhamento almejando atingir uma
sociedade sem classes como pregam os ritos e as cantigas dos marxóides.
Os pensadores anarquistas já brindaram a morte do Estado e, no final
do século passado, tentavam ensinar os seus credos aos marxistas. Ao
contrário do que se esperava, o marxismo se redefiniu e resolveu parti-
cipar dos processos eleitorais. O resultado foi a classe operária subjugada,
diluída, retraída, submissa e, acima de tudo, "participante" da social-
democracia. A via eleitoral não apresenta o menor sinal de que a vida
humana possa, significamente, mudar, ou que os trabalhadores posam
viver a sua própria maioridade. Impedem, inclusive, que os filhos dos
trabalhadores - nomeados de gagues - expressem as suas convicções
construindo as suas pontes para o futuro.

São metas interceptadas advindas de lugar nenhum. São campos
de concentração da alma que lampejam nos ritos sórdidos do parlamen-
to, da prisão ou da escola. São lugares escondidos pelo lodo e pelo
pranto do sonho e da harmonia de ApoIo que retoma aos lugares produ-
zidos artificialmente para servir de alento às elites e aos nobres. O
niilismo nietzscheano anuncia a morte de deus e não a morte do ho-
mem. Possibilita a critica aos conceitos eternos e a verdade que podem
ser rasgados pela criação e pela beberagem narcótica ou artística. É a
cantiga da vida que se pode celebrar. Se isso não for possível não se
pode impedir que o homem esqueça as suas dores ou até mesmo possa
amenizá-Ias com outras substâncias fundadas em ritos de marginal idade
fazendo aflorar os instintos produzidos pela inocência.

É, nesse campo - do esquecimento e inocência -, e só nesse
capo, que se pode capturar a invisibilidade. A certeza da ciência não se
con ubstancia no apreço à humanidade. É simplesmente a vontade de
verdade que se lança contra o corpo dos indivíduos e os transforma em
cxcrernentos, membros diluídos e repulsa ao risco. Só a inocência pode

10 'Dilos('fllau)dilos
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intervir na excessiva busca de certezas. É, por isso, que a estética é,
para Nietzsche, um lugar privilegiado para fazer emergir/explodir os
instintos humanos.

Esse livro - ditos(mau)ditos - lançado ao grande público é um
esforço coletivo dos alunos da disciplina de Correntes Modernas da
Filosofia, do Programa de Pós-Graduação, da Faculdade de Educação,
da Universidade Federal do Ceará - Mestrado e Doutorado e outros
participantes - que, tendo ou não a identidade intelectual de filósofos,
correm o rico, e, nesse caso, procuram pensar a nossa temporal idade.
Os "não-filósofos" tornam-se filósofos. Os malditos da filosofia vivifi-
cam-se nos novos códigos, signos e conceitos. É um belo esforço e dig-
no de apreço.

Lançamos o nosso copo de dados ao acaso. É no acaso das lutas,
mas, principalmente, na grande arena da história que as idéias podem
ganhar força. Não se pode anular o medo de dizer; entretanto, o não
dizer, será muito mais temeroso e quem sabe até mais arriscado.

José Gerardo Vasconcelos
é professor da disciplina

Correntes Modernas da Filosofia
do Programa de Pós-Graduação da FACED/UFC
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"SABER É PODER"I

MARIA CELlNA FURTADO SE/ERRA E COSIA2

Enquanto os homens exercem seus podres poderes,
morrer e matar de fome, de raiva e de sede,
são muitas vezes gestos naturais.

CAETANO VELOSO

"Saber é Poder" é máxima cunhada pelo filósofo inglês Francis Bacon
(1561-1626). Vivendo numa época em que a lógica regente das explicações
sobre o mundo e os fenômenos naturais baseava-se em Deus, começou a espe-
cular sobre outra forma de produção de conhecimentos, com esteio na experi-
mentação, que permitiria o pleno desenvolvimento das ciências.

O que diria Bacon se, após estes séculos que separam o estabelecimen-
to do princípio Saber é poder do domínio da Ciência e da tecnologia sobre o
homem, ou como diz WEIL (1990: 13), de cinco séculos de império absoluto
da razão, em detrimento das artes, da religião, da Filosofia, das tradições ori-
entais, e se defrontasse com um mundo onde a Ciência e a tecnologia estão
bastante desenvolvidas, onde o homem chega já desfaz a natureza, tira a gen-
te, põe represa, diz que tudo vai mudar. .. um mundo onde os homens exercem
seus podres poderes, ao mesmo tempo em que grande parte da população mun-
dial se encontra desprovida de qualquer benefício?

Talvez Bacon fizesse algumas ressalvas ao poder que o homem acu-
mularia ao longo de séculos de especulação desenfreada sobre a natureza, ou
manteria sua orientação, que, segundo BOFF (1998:30), para Bacon, seria
deve-se forçar, coagir. torturar a natureza, até que ela entregue todos os
seus segredos? '

Em busca de entender Bacon

Na Idade Média, a maioria da população européia vivia no campo, culti-
vando a terra através de técnicas aprendidas com os mais velhos. Aos poucos,

ITrabalho apresentado na disciplina Correntes Modernas da Filosofia da Ciência
do Programa de Pós-Graduação em Educação. Semestre 2000/ I. Ministrada
pelo professor José Gerardo Vasconcelos.
2 Mestranda em Educação Brasileira. Faculdade de Educação/ UFC, no Nú-
cleo Desenvolvimento Linguagem e Educação da Criança.
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vários fatores foram contribuindo para a transformação dessas técnicas, como as
Cruzadas (séculos XI, XII e XIII), que permitiram a descoberta de conhecimen-
tos sobre as formas de vida dos povos orientais; o domínio árabe da Península
Ibérica durante grande parte da Idade Média, com sua cultura intelectual, seu
saber letrado e com técnicas relati vas ao processo de trabalho diferentes da euro-
péia, tendo criado uma rota comercial interligando o Oriente e o Ocidente.

Algumas das principais inovações técnicas da época foram: a forma
de atrelar os cavalos e bois, que se fazia pelo pescoço, acarretando um esforço
prejudicial ao animal, passando a ser feita pelo dorso, aumentando muito a
capacidade e facilidade de transporte dos produtos cultivados, o que permitiu
que os homens pudessem viver mais agrupados em vilas, povoados e cidades,
e, por sua vez, facilitou a comunicação entre eles e incrementou o comércio. A
expansão dos moinhos, além do uso de novas técnicas de plantio, fez aumentar
a produção de grãos, aparecendo o excedente que logo passou a ser trocado
por outras coisas mais necessárias ao produtor, o que também significou um
incentivo ao comércio. Essas foram algumas das inovações que surgiram na
Idade Média e que transformaram a vida dos homens e a forma como eles se
relacionavam com seu meio.

O desenvolvimento do comércio exigia a realização de trocas e a utiliza-
ção de uma moeda como representação do valor de um produto e da codificação
das operações realizadas, como contar, medir etc., e fez surgir a necessidade de
maior aplicação da Matemática.

Todas estas inovações e, principalmente, a difusão de máquinas - como
o moinho - promoveram o surgirnento do técnico-artesão, que utilizava a
experimentação como metodologia de trabalho, construindo e consertando
máquinas e peças, possibilitando um acúmulo de conhecimentos sobre os ma-
teriais e os fenômenos da natureza. Esses fatos foram de grande importância
para o estabelecimento dos dois principais pilares da Ciência moderna: a Ma-
temática e a experimentação. O conhecimento da precisão e dos mecanismos
foram aos poucos influenciando a maneira como os homens concebiam o mun-
do na Idade Média.

Do século V ao século XIII, as formas de pensar e conhecer mudaram
muito lentamente. Deus era o centro do pensamento medieval. A Filosofia da
época foi profundamente influenciada por Aristóteles (384 ac - 322 ac). Ou-
tros filósofos cristãos, como Santo Agostinho (354-430) e São Tomás de Aquino
(1225- 1274), procuraram conciliar a tradição filosófica grega com a fé cristã.
Ambos buscaram montar uma estrutura teórica que explicasse as coisas do
mundo à luz da fé cristã.

Com o tempo, essa visão do homem medieval foi se transformando.
Muitos filósofos, entre eles Bacon, começaram a questionar as velhas estrutu-
ras do pensamento da época, propondo separar a ciência da teologia e dar
importância à experimentação como forma de elaboração do conhecimento.

Assim, nos séculos XIV e XV as transformações ocorridas no cotidia-
no cio homem europeu, nas suas formas de trabalho e de vida, mudaram por

/1 "7Jilos('}l1t1u)di/os
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completo a sua maneira de pensar o mundo, A ciência moderna surgiu como
uma consequência disso, Na concepção do mundo moderno, o homem é o
centro, se vê fora da natureza, e tem a razão como instrumento de conhecimen-
to, de criação e de dominação,

Bacon viveu um período rico da história da Inglaterra e da civilização
ocidental, de intenso movimento cultural, época de crise que afetava principal-
mente a maneira corno as pessoas viam o mundo, A Inglaterra vivia um confli-
to entre as antigas estruturas remanescentes e as forças que surgiam e alteravam
as formas de pensar o mundo em termos econômicos, sociais, científicos, filo-
sóficos e religiosos,

Bacon recebera terras e títulos de nobreza por serviços prestados à
Coroa, Era, portanto, representante da nova camada social, uma pequena
nobreza fundiária que emergia em decorrência da reforma religiosa realizada
por Henrique VIII (1491- 1547), que confiscara os dois terços de terra da
Inglaterra que se encontravam nas mãos da Igreja de Roma, o que ocasionou
conseqüências econômicas e sociais, A Inglaterra transformou-se na maior
potência protestante da época e principal palco dos conflitos culturais,

Bacon intuiu a inteligência e o saber como as forças decisivas deste
conflito e erigiu a máxima "Saber é poder", menosprezando qualquer lei moral
no campo da Ciência,

Um pouco do Novum Organum

Em sua principal obra, o Novum Organum (1620), Bacon apresentou
sua preocupação e criticou ferrenhamente a forma lenta e improdutiva com
que o homem vinha produzindo conhecimento, Refutou a razão humana natu-
ral e deixada a si mesma e clamou por uma nova forma de produzir conheci-
mento, através de um outro modo de agir sobre a natureza, de sorte que o
homem fosse capaz de desenvolver a ciência ao máximo, ao ponto de trazer
resultados práticos para a humanidade,

Demonstrativo desta asserção é o axioma LXXVIII, em que Bacon
escreveu:

(",) Das vinte e cinco centúrias em que mais ou menos estão
compreendidos a história e o saber humano, apenas seis po-
dem ser escolhidas e apontadas como tendo sido fecundas para
as ciências ou favoráveis ao seu desenvolvimento(",), (",) A
Idade Média, em relação à riqueza e fecundidade das ciênci-
as, foi uma época infeliz,(",),

o Saber, para Bacon é, segundo essa obra, apenas um meio mais vigo-
roso e seguro para conquistar o poder sobre a natureza e não tem valor em si
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mesmo. Neste sentido, a Ciência tinha um determinado papel para Bacon, como
escreveu no axioma LXXXI: A verdadeira e legítima meta das ciências é a de
dotar a vida humana de novos inventos e recursos.

No axioma XCVII, Bacon diz:

Até agora ninguém surgiu dotado de mente tão tenaz e ri-
gorosa que haja decidido, e a si mesmo imposto, livrar-se
das teorias e noções comuns e aplicar; integralmente, o in-
telecto, assim purificado e reequilibrado, aos fatos particu-
lares. Pois a nossa razão humana é constituída de uma
farragem e massa de coisas, procedentes algumas de muita
credulidade, e outras do acaso e também de noções pueris,
que recebemos desde o início.
É de se esperar algo melhor de alguém que, na idade madura,
de plena posse de seus sentidos e mente purificado, se dedique
integralmente à experiência e ao exame dos fatos particulares.

Sabemos hoje da importância de usar outras formas de intelecção, como
a paixão, a afetividade, a sensibilidade, o desejo, como bem nos explica BOFF
(1999:31) :

A razão instrumental não é a única forma de uso de nossa
capacidade de intelecção. Existe também a razão simbólica
e cordial e o uso de todos os nossos sentidos corporais e
espirituais.
Junto ao logos (razão) está o eros (vida e paixão}, o pathos
(afetividade e sensibilidade) e o daimon (a voz interior da na-
tureza). A razão não é nem o primeiro nem o último momento
da existência. Nós somos também afetividade (pathos ), desejo
(eros), paixão, comoção, comunicação e atenção para a voz
da natureza que fala em nós ( daimon ). Esta voz nos fala na
interiorídade e pede ser auscultada e seguida (é a presença do
daimon em nós). Conhecer não é apenas uma forma de domi-
nar a realidade. Conhecer é entrar em comunhão com as coi-
sas. Por isso bem dizia Santo Agostinho na esteira de Platão:
'nós conhecemos na medida em que amamos.

Bacon expressa sua esperança no homem na medida em que ele for
capaz de cada vez mais realizar descobertas, como nos diz no axioma CX :

É isso mesmo que reforça os nossos motivos de esperança,
pois subsiste ainda um sem-número de descobrimentos a se-
remfeitos, que podem ser alcançados através da já menciona-
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da experiência literata, não só para se descobrirem operações
desconhecidas, como também para transferir, juntar e aplicar
as já conhecidas.

E, no axioma CXI, completa:

Há ainda um outro motivo de esperança que não pode ser
omitido. Que os homens se dignem considerar o infinito dis-
pêndio de tempo, de orgulho e de dinheiro que se tem con-
sumido em coisas e estudos sem importância e utilidade! Se
apenas uma pequena parte desses recursos fosse canaliza-
da para coisas mais sensatas e sólidas não haveria dificul-
dade que não pudesse ser superada.

No axioma CXIJ nos diz:

Os homens, até agora, pouco e muito superficialmente se têm
dedicado à experiência, mas têm consagrado um tempo infini-
to a meditações e divagações engenhosas. Mas se houvesse
entre nós alguém pronto a responder às interrogações incita"
das pela natureza, em poucos anos seria realizado o descobri-
mento de todas as causas e o estabelecimento de todas as
ciências.

Lá se foi o Homem
Conquistar os mundos, lá se foi
Lá se foi buscando
A esperança que aqui já se foi.

GILIIERTO GIL

Após alguns poucos séculos que nos separam de BACON, estamos
vivenciando, segundo MURARO (1999;130), um fenômeno conhecido' como
Aceleração Histórica, que pode ser percebido seguindo o quadro que os antro-
pólogos fizeram das fases da humanidade: o homem passou um milhão e meio
de anos na primeira fase, a do Seixo Rolado, para chegar ao Paleolítico, base-
lido na invenção do machado da pedra lascada e que durou quinhentos mil
unos. Em seguida, o Neolítico, período do machado da pedra polida que durou
uns cinquenta mil anos até o período agrário, baseado na invenção dos instru-
mentos de ferro, e que durou dez mil anos. Depois, foram apenas duzentos
tinos para a industrialização, quando já se vivia mais intensamente do que
lodos os outros períodos juntos. E a Segunda Revolução Industrial, menos de
cinquenta anos, impulsionada pelos computadores, aos dias de hoje quando
vivemos a Terceira Revolução Industrial, a Revolução Biotecnológica, para
MURARO, a mais perigosa,
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(. .. ) pois pode mudar a estrutura do ser humano. Teoricamen-
te, já se pode construir seres humanos geneticamente "corri-
gidos ", oufabricar duas humanidades que não se cruzam mais:
uma dos privilegiados, a outra dos excluídos. E a decisão per-
tence à indústria farmacêutica americana, que financia o pro-
jeto e detém as patentes. O critério é o dinheiro, o poder.

Assim, podemos perceber a forma acelerada como a humanidade vem
enfrentando os problemas, através de novas descobertas, de outros inventos,
ao ponto de poder alterar a própria estrutura do ser humano.

Onde chegamos com tanto poder

Francis Hime e Chico Buarque avisaram:

Some, coleiro
Anda, trigueiro
Te esconde, colibri
Voa, maluco
Voa, viúva
Utiariti
Bico calado, toma cuidado
Que o homem vem aí
O homem vem aí.

Bacon, no axioma CXXIX, de certa forma já previa que o homem po-
deria degradar a Ciência com a maldade, a luxúria e paixões, porém, acredita-
va que tal fato não era motivo de preocupação, pois o mesmo pode ser diro de
todos os bens do mundo.

Ao mesmo tempo, no axioma XCIII, BACON escreveu:

Não se deve esquecer a profecia de Daniel a respeito do fim
do mundo: "Muitos passarão e a ciência se multiplicará ", o
que evidentemente significa que está inscrito nos destinos,
isto é, nos desígnios da Providência, que o fim do mundo - o
que, depois de tantas e tão distantes navegações parece ha-
ver-se cumprido ou está prestes a farê-!o - e o progresso
das ciências coincidam no tempo.

Estamos chegando ao século XXI e o homem já atingiu grande desen-
volvimento científico e tecnológico. Sabemos que não significa que a Ciência
lenha chegado ao seu apogeu, ou que tenhamos atingido o progresso das ciên-
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I ias, propagado por Bacon. O amplo desenvolvimento científico e tecnológic
11110 corresponde ao progresso da humanidade. A tecnologia permite ao ho-
I1I '111 o uso indiscriminado da natureza, porém, grande parte da humanidade
vive na pobreza e grande parte da terra já sofre as consequências da ação de-
eu freada dos homens, a maldade, a luxúria e paixões. O homem já desenvol-

v .u meios para ir à lua, mas milhares de pessoas andam a pé; o homem criou
lugos, piscinas, fontes, mas a seca continua afligindo parte do planeta; o ho-
mcm já criou máquinas que permitem uma comunicação imediata entre pontos
distantes do planeta, máquinas que substituem o trabalho do homem nos cam-
pos, nas fábricas, robôs, enquanto grande parte da população não dispõe se-
quer de alimento.

Como nos diz SANTOS (1987: 53),

A ciência moderna legou-nos um conhecimento funcional do
mundo que alargou extraordinariamente as nossas perspecti-
vas de sobrevivência. Hoje não se trata tanto de sobreviver
como de saber viver.

I Não vivemos mais numa época em que se possa questionar o que a
iência pode fazer pelo homem e ir em busca de meios para atingi- 10, como

pleiteava Bacon, no Novum Organum, mas vivemos fase bem mais difícil, quan-
do a questão é o que o homem deve fazer de posse de todo esse poder. O poder
deste valioso saber se encontra nas mãos de uma pequena minoria que, sozi-
nha, plena de poderes, pode estar decidindo sobre o fim do mundo; fim do
mundo porque tanto a humanidade quanto o planeta Terra se encontram sob
ameaça de extinção no limiar do Terceiro Milênio.

Neste sentido, BOFF (1999: 15) nos diz que a terra está doente e cita
duas constatações:

A primeira: o ser mais ameaçado da natureza hoje é o pobre.
Setenta por cento da humanidade vive no Grande Sul
pobre; 1bilhão de pessoas vivem em estado de pobreza absolu-
ta; 3 (sobre 5,3) bilhões têm alimentação insuficiente; 60 mi-
lhões morrem anua/mente de fome e 14 milhões de jovens
abaixo de 15 anos morrem anualmente em consequência das
doenças da fome. Face a este drama a solidariedade entre os
humanos é praticamente inexistente. A maioria dos países aflu-
entes nem sequer destina 0,7% de seu Produto Nacional Bruto
( PNB ), o preceituado pela ONU, em ajuda aos países neces-
sitados. O país mais rico, os EUA, destina apenas 0,15% de
seu PNB.
A Segunda: as espécies de vida correm semelhante ameaça.
Estimativas dizem: entre 1500-1850 foi presumivelmente eli-
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minada uma espécie a cada 10 anos. Entre 1850- 1950 uma
espécie por ano. A partir de 1990 está desaparecendo uma
espécie por dia. A seguir este ritmo, no ano 2000 desaparece-
rá uma espécie por hora.

Que triste sina teve o cedro nosso primo,
Desde menino eu nem gosto de falar,
Depois de tanto sofrimento seu destino,
Virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar.
Quem por acaso ouviu falar da sucupira
Parece até mentira que o jacarandá
Antes de virar poltrona, porta, armário
Mora no dicionário vida eterna milenar.
Quem hoje é vivo
Corre perigo.

E BOFF completa:

o modelo de sociedade e o sentido de vida que os seres huma-
nos projetaram para si, pelo menos nos últimos 400 anos, es-
tão em crise. E o modelo em lermos da lógica do quotidiano
era e continua sendo: o importante é acumular grande núme-
ro de meios de vida, de riqueza material, de bens e serviços a
fim de poder desfrutar a curta passagem por este planeta. Para
realizar este propósito, nos ajudam a ciência. que conhece os
mecanismos da terra, e a técnica, que faz intervenções nela
para benefício humano. E isso se fará com a máxima velocida-
de possível. Portanto, procura-se o máximo de benefício com
o mínimo de investimento e o mais curto prazo de tempo possí-
vel. O ser humano, nesta prática cultural, se entende como um
ser sobre as coisas, dispondo delas a seu bel-prarer; jamais
como alguém que está junto com as coisas, como membro de
uma comunidade maior; planetária e cósmica.

Bacon acreditava também, como está posto no axioma CXXIX, que a
maior ambição do homem não é aspirar a ampliar seu próprio poder em sua
pátria, nem de estender o poder e o domínio de sua pátria para todo o gênero
humano, mas considerava como a mais sábia e a mais nobre de todas as ambi-
ções é se alguém se dispõe a instaurar e estender o poder e o domínio do
gênero humano sobre o universo. E conclamava: Que o homem recupere os
seus direitos sobre a natureza, direitos que lhe competem por dotação divina.
De acordo com CREMA (1989: 103), a UNESCO organizou, em março de
J986, em Veneza, um encontro para discussão do tema: "A Ciência face aos
confins do conhecimento: o prólogo de nosso passado cultural", que congre-
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gou representantes de notório saber nas áreas das Ciências (físicas, biológicas
, humanas), das artes, da Filosofia, da poesia e das tradições de sabedoria.
I~ste encontro culminou com um comunicado - a Declaração de Veneza (7/3/
H6) - onde os participantes declararam que a defasagem entre a nova visão do
mundo que emerge do estudo dos sistemas naturais e os valores que ainda
predominam na filosofia, nas ciências humanas e na vida da sociedade mo-
derna, é extremamente prejudicial e portadora de pesadas ameaças de des-
truição de nossa espécie; que o conhecimento científico chegou aos confins,
devendo iniciar um diálogo com outras formas de conhecimento, constatando
a cornplernentaridade entre Ciência e as diferentes tradições do mundo; a ne-
ccssidade de uma pesquisa transdisciplinar em intercâmbio entre as ciências
'exatas', as ciências 'humanas', a arte e a Tradição, que, de certa forma, está
inscrita em nosso próprio cérebro, através da interação dinâmica entre seus
dois hemisférios; a necessidade urgente de pesquisa de novos métodos de edu-
ração, que levem em conta os avanços da ciência, os quais se harmonizam
agora com as grandes Tradições culturais; e chamam a atenção para a respon-
sabilidade dos cientistas frente aos desafios da nossa época, e que não devem
ussistir passivamente à aplicação cega de suas descobertas.

Para CREMA, esta Declaração representa uma convocação oficial para
u deflagração de uma conspiração essencial, visando ao despertar do Homem
Novo. É o prenúncio da mutação evolutiva de consciência, em nível planetário.

E agora, nos perguntamos: quem poderá nos salvar dos podres poderes
que uma pequena minoria exerce sobre toda a humanidade, e sobre o nosso
planeta ...?

E quando chegar a hora,
é certo que não demora,
Não chame Nossa Senhora,
só quem pode nos salvar é,
Cabiúna, cerejeira,
Baraúna, imbúia,
Pau d'arco, solva
Juazeiro, jatobá.
Gonçalo-alves, paraíba, itaúba
Louro, ipê, paracaúba
Peroba, massaranduba.
Carvalho, mogno, canela, imbuzeiro
Catuaba, janaúba, aroeira, araribá.
Pau ferro, angico,
Amargoso, gameleira
Andiroba, copaíba,
Pau brasil, jequitibá.
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RANCIS BACON E A INTERPRETACÃO DA NATUREZA:
O CAMINHO PARA O PROGRES'SO DAS CIÊNCIAS

FÁTIMA SABOIA 1

Introdução

... advertimos de modo claro efinne que os atuais métodos não
se podem lograr grandes progressos nas doutrinas e nas inda-
gações sobre ciências ... Existirá, então.felicidade igual à pos-
sibilidade da mente do homem elevar-se acima da confusão das
coisas de onde ele possa ter uma atenção especial para com a
ordem da natureza e o erro dos homens? ... Já é tempo de expor
a arte de interpretar a natureza (Bacon, 1984, p.86).

o desenvolvimento da ciência moderna deve muito a Francis Bacon-.
Na formulação de um novo método denominado por ele de interpretação da
natureza, Bacon conclarna os homens que estão interessados em efetivamente
.onhecer a verdade, os verdadeiros "filhos da ciência", a que deixem para trás
"os vestíbulos da ciência", os hábitos pervertidos da mente e "penetrem nos
segredos da natureza", lugar privilegiado para o exercício do poder do homem.

O objetivo principal do presente capítulo é apresentar as linhas básicas
do pensamento de Francis Bacon, seus "ditos" sobre a Ciência ser baseada na
indução e na experimentação na sua busca do verdadeiro conhecimento e seus
"(rnaulditos" na sua luta contra a ciência e a filosofia estéreis de sua época.

Estruturado em momentos diferentes, este segmento aborda, inicial-
mente, as idéiàs de Bacon sobre o saber humano e a necessidade de ampla
restauração desse saber para que o domínio do homem sobre a natureza seja
restaurado, isto é, que o homem passe de dominado a dominador da natureza.
As idéias sobre a necessidade de restauração do saber humano estão propostas
em seu incompleto projeto, sua mais ambiciosa e grandiosa obra, a lnstauratio
Magna. Aspectos como sua composição, objetivos de cada seção e as críticas
aos filósofos antigos, são considerados nesse momento.

I Professora do Núcleo de Desenvolvimento da Criança(NDC)/Departamento de Eco-
nomia Doméstica/UFC e aluna do Programa de Mestrado em Educação Brasileira/UFC
2 Bacon (1561-1627) Lorde chanceler elo reino ela Inglaterra, advogado, político, ensaísta.
Acreditava numa nação moderna e centralizada numa monarquia hereditária. Convicto
de que era um cientista, morreu dedicando-se à experiência com uma galinha sobre o
efeito do frio na deterioração da carne.
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Em seguida, pretende-se tratar mais especificamente da segunda parte
da Instauraria Magna, o Novum Organum, uma das poucas partes realizadas
inteiramente por Bacon. Nesse livro, Bacon propõe a formulação das regras
para a construção da ciência da natureza, isto é, a formulação de um novo
método, a indução experimental. Antes, porém, de chegar ao método propria-
mente dito, Bacon discute a necessidade de suplantar os erros ou ídolos ocor-
ridos na busca do verdadeiro saber, etapa que ele denominou de "parte
destrutiva" de seu método.

Após superados os erros, afastados os preconceitos e "preparada a
mente", Bacon finalmente trata da "parte construtiva" da sua interpretação da
natureza, qual seja, o descobrimento da forma de uma natureza dada, conside-
rado por ele o objetivo do conhecimento científico. São abordadas, nesse ter-
ceiro momento, todas as etapas exigidas para a utilização da indução formulada
por Bacon para se alcançar o "acesso da verdade".

Por último, algumas considerações realizam uma síntese do pensamento
de Francis Bacon e indicam seu posicionamento a respeito de aspectos impor-
tantes da vida, tais como a educação, o seu lugar perfeito e a postura do cientista.

/nstauratio Magna Scientiarum - Um clamor à reforma
total do conhecimento humano

Mas aqueles dentre os mortais, mais animados e interessa-
dos, não no uso presente das descobertas já feitas, não na vi-
tória sobre os adversários por meio de argumentos, mas na
vitória sobre a natureza, pela ação; não em emitir opiniões
elegantes e prováveis, mas em conhecer a verdade de forma
clara e manifesta; esses, como verdadeiros filhos da ciência,
que se juntem a nós, para, deixando para trás os vestíbulos
das ciências, por tantos palmilhados sem resultados, penetrar-
mos em seus recônditos domínios (lbid., p.8).

De acordo com os ambiciosos desejos de Bacon, a Grande Instauração
deveria reformar o saber, restaurar o domínio do homem sobre a natureza,
introduzir diferente ordem para continuar a promover a experiência; deveria,
enfim, promover o progresso do verdadeiro saber. Contudo, das seis partes que
compunham tal projeto, somente a primeira, que se refere à divisão das ciências,
a segunda, referente à metodologia, e uma História Natural, que corresponderia
à terceira parte, foram efetivamente realizadas por Bacon.

A primeira parte do plano, o De Augmentis Scientiarum, contém uma
sistematização minuciosa de todo o conhecimento humano, a classificação geral
das disciplinas humanas. Essa taxinomia está baseada na memória, na fantasia
ou poesia e na razão, as três faculdades que presidem à organização do saber e
que dizem respeito ao sujeito que conhece. Respectivamente a essas faculda-
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IIi • corrcspondern a história civil ou natural, registro de fatos (memória), a
I luhorução imaginativa desses fatos (fantasia e poesia) e a ciência ou filosofia,
1111111 'cimento racional de Deus, do homem e da natureza.

No Novum Organum, está exposta a segunda parte da Grande Instau-
1111,'110, que corresponde à apresentação dos fundamentos de um novo método e
1,IIIIt;CC a padronização da observação da natureza e da experimentação.

A História Natural corresponde à terceira parte do plano e refere-se à
1 ulcta de dados ernpíricos. É o registro dos fatos naturais observados e consti-
1111 11 matéria-prima para o método indutivo. Segundo Cobra (\997), ao fim de
'1111 vida, Bacon escreveu uma miscelânea de assuntos estruturados da seguinte
lorma: "natureza externa" (Astronomia, Geografia, Meteorologia, espécies
11li ucrais, vegetais e animais), "o homem" (Anatomia, Fisiologia, estrutura,
IHlder e ação), e "ação do homem sobre a natureza" (Medicina, Química, as

rics visuais, os sentidos, as emoções, Arquitetura, imprensa e outros).
A quarta parte consiste de exemplos cuidadosamente trabalhados na

nplicação do método. Como exemplo, está impresso no Novum Organum o
relato cuidadoso sobre uma das etapas do método, a utilização de suas tabelas
indutivas, com relação ao calor. Uma lista de generalizações interessantes que
mostram o avanço permitido pelo novo método corresponde à quinta parte.

A sexta e última parte diz respeito à nova filosofia ou ciência propria-
mente dita. Segundo Bacon, é a apresentação do resultado final alcançado com
u utilização do novo método, organizado num sistema completo de axiomas.
Bacon não nutre esperança de que sua vida dure até concluir essa sexta parte,
destinada a contar a filosofia descoberta a partir da legítima interpretação da
natureza.

Essa minuciosa divisão, ainda de acordo com Cobra (1997), consti-
tuiu-se numa grande contribuição de Bacon na orientação do conteúdo das
enciclopédias nascentes, facilitando a sistematização e organização dos dife-
rentes ramos do conhecimento humano.

Como parte ainda de seu grandioso plano, Bacon critica os seguido-
res da Filosofia Escolástica, Platão e seus seguidores, os alquimistas e os
cmpíricos. Com relação aos primeiros, Bacon reconhece sua inteligência,
mas afirma que contribuíram para o atraso das ciências pelo fato de se
"enclausurarem nas celas dos mosteiros e nas universidades". Quanto aos
empíricos e aos alquimistas, acusou-os de apostarem no acaso no momento
de recolher materiais e de não organizá-los de forma coerente. Com suas
comparações, Bacon resume seu pensamento:

... os racionalistas, à maneira das aranhas, de si mesmos ex-
traem o que lhes serve para a teia filosofia que se serve
unicamente das forças da mente os empiricos, à maneira
das formigas, acumulam e usam as provisões ... filosofia que
se limita ao material fornecido pela história natural ou pelas
artes mecânicas, conservado intato na memória (Ibid., p.62).
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Bacon propõe então, "sólida aliança entre as faculdades, experimental
e racional". Segundo Barreto e Moreira (1993), Bacon defende o afastamento
do empirismo radical e do racionalismo exagerado, assumindo a necessidade
de um "equilíbrio harmônico" entre a razão e a experiência. Em seu exemplo,
Bacon assinala que

(... ) A abelha representa a posição intermediária: recolhe a
matéria-prima das flores do jardim e do campo e com seus
próprios recursos a transforma e digere. Não é diferente da
verdadeira filosofia (Ibid., p.62).

Novum Organum - Verdadeiras indicações acerca da
interpretação da natureza

Publicado em 1620, o Novum Organum é composto do prefácio do
autor e dos livros I e lI, intitulados ambos Aforismos sobre a Interpretação da
Natureza e o Reino do Homem. O próprio Bacon situa seu propósito:

Neste Organom foi nosso propósito tratar de lógica, não de
filosofia; mas, como a nossa lógica procura ensinar e guiar o
intelecto e não agarrar as abstrações da realidade com as frá-
geis escoras da mente (como a lógica vulgar) mas esquadri-
nhar a natureza ... (Ibid., p.229).

No Prefácio do Autor, Bacon deixa claro seu respeito pelos filósofos
antigos e pelas filosofias aceitas na época. Até augura que sejam bem-sucedi-
dos em seus objetivos, mas afirma que eles não são "verdadeiros filhos da
ciência" porque interromperam e extingüiram as investigações, não deduziram
suas afirmações de p~friCípTosverdadeiros e não estão preocupados na 'vitória
sobre a natureza, nem no conhecimento da verdade. Com efeito, ensina Bacon:

Todos aqueles que ousaram proclamar a natureza como as-
sunto exaurido para o conhecimento, por convicção, por vezo
professoral ou por ostentação, infligiram grande dano tanto à
filosofia quanto às ciências (Ibid., p.S).

Aos efetivamente preocupados e interessados na restauração do sa-
ber e da ciência, Bacon propõe o método por ele designado como Interpreta-
ção da Natureza, destinado não ao cultivo da Ciência mas à descoberta
científica. Segundo ele, esse método é fácil de ser apresentado, porém difícil
de ser aplicado porque exige muita paciência, serenidade, aceitação da com-
plexidade das coisas, a eliminação de hábitos pervertidos na mente e um
exercício intelectual.
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o Livro I Aforismos sobre a Interpretação da Natureza e o Reino do
Homem é composto por 130 aforisrnos (do grego aphorismós, pelo latim
aphorismus - significa sentença moral breve e conceituosa) e expõe o que
Bacon chamou de a "parte destrutiva" de seu método de interpretação da na-
tureza, núcleo central de seu projeto, a Grande Instauração. Essa parte consiste
em alertar a mente humana contra os erros que aparecem quando se busca
conquistar a ciência verdadeira, ou, de acordo com Bacon, os ídolos (a palavra
ídolo é uma metáfora de cunho religioso que diz respeito a um falso deus) ou
falsas noções. Sobre esses ídolos, que têm o objetivo de obstruir o acesso à
verdade e à instauração das ciências, Bacon sinaliza:

... Por decisão solene e inquebrantável todos os ídolos devem
ser abandonados e abjurados. O intelecto deve ser liberado e
expurgado de todos eles, de tal modo que o acesso ao reino do
homem, que repousa sobre as ciências, possa parecer-se ao
acesso do reino dos céus ... (Ibid., p.37-8).

-Qs ídolos da tribo têm origem nos preconceitos do homem, nas suas
limitações, na sua instabilidade, e estão fundados na própria natureza human~.
O hábito do intelecto humano supõe maior ordem e regularidade nas coisas do
que de fato nelas se encontram, ou o hábito' de acreditar cegamente nos senti-
dos, ou até mesmo o vício de reduzir o complexo ao mais simples, são exem-
plos desses ídolos.

Em segundo lugar estão os ídolos da caverna, que se referem aos erros
devidos à pessoa e têm origem, tanto na constituição da alma e do corpo de
cada indivíduo quanto na educação e nas diferenças de habilidades. Para Bacon,
cada pessoa possui a própria caverna particular que interpreta e distorce a luz
da natureza. Segundo Barreto e Moreira (1993), são assim denominados por
alusão ao mito da caverna de Platão, onde as coisas reais não são vislumbra-

das, somente suas sombras.
Considerados por Bacon os mais perturbadores, os ídolos do foro insi-

nuam-se no intelecto graças à característica ambígua das palavras e ao seu
caráter polissêmico. Para esses autores (J 993), esses ídolos provêm das rela-
ções entre os homens na sua vida social e, principalmente, no mau uso da
linguagem. Segundo Bacon, é da má disposição de palavras que surge a obs-
trução da mente e considera que até na linguagem dos matemáticos, com suas
definições, ainda existem controvérsias em torno das palavras e nomes, pois
"as definições constam de palavras e as palavras engendram palavras". Bacon
considera de duas espécies os ídolos que se impõem ao intelecto por meio das
palavras: os nomes de coisas que não existem, por exemplo, a fortuna e as
órbitas planetárias porque têm origem em teorias falsas e os nomes de coisas
que existem mas que são abstraídas das coisas de forma inadequada e se tor-
nam confusas e mal determinadas.
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Os ídolos do teatro também chamados por Bacon de ídolos das teorias
"foram incutidos e recebidos por meio das fábulas dos sistemas e das perverti-
das leis de demonstração". Para ele, esses sistemas não levam à descoberta da
verdadeira ciência. Barreto e Moreira afirmam que esses erros são da autorida-
de dos filósofos, das religiões e da Ciência, além dos oriundos das regras vici-
osas de demonstração.

Assim, afi/osofia se acha fundada, numa base de experiência
e história natural excessivamente estreita e se decide a partir
de um número de dados muito menor que o desejável .... são de
três tipos as fontes dos erros e dasfalsas filosofias: a sofistica,
a empirica e a supersticiosa (Ibid., p.31).

Após a explanação a respeito dos ídolos, causas dos erros, da inércia e
ignorância, principais obstáculos do progresso das ciências, Bacon aponta as
falhas das filosofias. Com relação à filosofia sofística, Bacon considera sua
falha o fato de ela ser fundada numa base de experiência e história natural que
utiliza como ponto de partida um pequeno número de dados. A empírica, por
utilizar número reduzido de experimentos para deduzir suas teorias, estas apre-
sentam-se vazias e indignas de crédito. Quanto à supersticiosa, esta embota o
intelecto com fantasias e lisonjas. Na sua mistura com a Teologia, seus filóso-
fos são levados pela vaidade e pretendem deduzir as ciências da inovação de
espíritos e gênios.

Eliminados os ídolos e entendidas as falhas do método que fundamen-
ta as filosofias o da antecipação da natureza, a mente humana estará, portanto,
preparada para aceitar o novo método proposto, o da interpretação da nature-
za. Informa, então, Bacon:

r
Aqui termina a parte destrutiva de nossa Instauração que com-
preende três refutações: refutação da razão humana natural e

I deixada a si mesma, refutação das demonstrações e refutação
I das teorias, ou dos sistemas filosóficos e doutrinas aceitos ....
\ tal refutação foi cumprida por meio dos signos e dos erros
\ evidentes ... E tempo pois, de passarmos à arte e às normas de
\ interpretação da natureza (Ibid., p.7S).

Considerado por Bacon como novo caminho para se chegar ao verda-
deiro conhecimento, esse novo método se fundamenta em experimentos orga-
nizados e cooperativos e em registros sistemáticos dos resultados. Em seguida
à coleta de dados suficientes produzidos nesses experimentos, se chega, se-
gundo Francis Bacon, aos axiomas gerais (que deverão ser postos à prova de
novos experimentos), através do raciocínio indutivo. Somente, então, se pode-
rá atingir o ponto final da indução, chamado de Forma pelo Filósofo.
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De acordo com Barreto e Moreira (1993), o objetivo do conhecimento
científico é, para Bacon, o descobri mento da forma de uma natureza dada,
através da compreensão tanto da estrutura de um fenômeno (esquernatisrno
latente) quanto da lei que regula seu processo (que é, por definição continua-
do) e que muitas vezes escapa aos sentidos .

.Ao admitir tratar-se de um novo caminho, Bacon entende que todo
esforço será despendido para que suas opiniões sejam consideradas verdadei-
ras e confiáveis. Adverte, inicialmente, para o fato de que não é sua pretensão
fundar alguma nova seita de filosofia, como fizeram os antigos gregos e alguns
filósofos modernos. Sua disposição é:

... investigar a possibilidade de realmente estender os limites
do poder ou da grandeza do homem e tornar mais sólidos seus
fundamentos (lbid., p. 76).

Considera, ainda, Bacon, não ser também sua intenção propor qual-
quer teori31universal ou acabada, pois, para ele, ainda não é o momento nem o
tempo dê sua vida seria suficiente para realizar esse objetivo. Basta para ele
agir COI~ proficiência nas partes intermediárias e "lançar as sementes de uma
verdade mais sincera aos pósteros".

Em seus planos, Bacon não se propõe desenvolver obras de caráter
particular, isto é, fazer uma invenção na forma de combinação de coisas co-
nhecidas. Pretende sim "deduzir as causas e os axiomas e depois, das causas e
princípios, novas obras e experimentos".

Admite Bacon que na sua História Natural e em seus experimentos,
serão encontradas coisas superficiais, algumas vis e outras meramente
cspeculativas e quase sem utilidade. Para ele, todas essas coisas devem ser
integradas a essa história e a esses experimentos, pois

(... ) Não será a história natural maculada: do mesmo modo
que também não se macula o sol que penetra igualmente palá-
cios e cloacas .... Pois tudo que é digno de existir é digno de
ciência, que é a imagem da realidade. As coisas vis existem
tanto quanto as admiráveis (lbid., p.79).

Bacon afirma que sua lógica, procedida por indução, deve ser estendi-
da a todas as ciências e não somente às Ciências naturais. Isso porque seu
método de interpretação, uma vez preparada e ordenada a história, se dirige à
natureza de todas as coisas, conduzindo a mente de tal modo que possa se
aplicar à natureza das coisas, de uma forma adequada a cada caso particular.
Bacon finaliza esse Livro l, admitindo ter chegado o "tempo de expor a arte de
interpretar a natureza". Para ele

( ... ) A interpretação da natureza, é com efeito, a obra verda-
deira e natural da mente, depois de liberta de todos os obstá-
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Nosso método, contudo, é tão fácil de ser apresentado quanto
difícil de se aplicar. Consiste no estabelecer os graus de cer-
teza, determinar o alcance exato dos sentidos e rejeitar; na
maior parte dos casos, o labor da mente ... Engendrar e in-
troduzir nova natureza ou novas naturezas em um corpo dado,
tal é a obra e o fito do poder do homem. E a obra e o fito da
ciência humana é descobrir a forma de uma natureza dada ...
(lbid., p. 5-93).
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culos. Mas com os nossos preceitos tudo será mais rápido e
seguro ... consideramos a mente não meramente pelas facul-
dades que lhe são próprias, mas na sua conexão com as coisas
... (Ibid., p.89).

o Livro Il Aforismos sobre a Interpretação da Natureza e o Reino do
Homem composto de 52 aforismos, inicia o que Bacon denominou de a "parte
construtiva" de seu método, incluída no projeto de reforma do conhecimento.
Essa parte consiste na formulação de um método de investigação da natureza-
o método indutivo - no qual, partindo-se dos fatos concretos, particulares e
sem interrupções, chega-se aos axiomas menores (não se diferenciam de sim-
ples experiência), dos quais derivam experimentos novos, para, enfim, ascen-
der-se às formas mais gerais. Sobre seu método. diz Bacon:

Para Bacon, a indução, em sua forma diferente da usada na época, é a
maneira de se infundir a esperança no progresso das ciências e na retificação
dos erros passados. O método indutivo propõe a sistematização, o estabeleci-
mento de padrões de observação e da prática experimental através do emprego
de técnicas principais: as três tabelas ou tábuas de descoberta ou investigação,
que têm o objetivo de ordenar os fatos para que as verdadeiras causas dos
fenômenos e as verdadeiras "formas" das coisas possam ser, indutivamente,
estabelecidas.

Bacon utiliza nesse Livro ll, uma investigação sobre a forma de calor
como exemplo das etapas a serem seguidas na indução, desde a obtenção dos
dados através das anotações das tabelas, dos procedimentos complementa-
res, para chegar a formar a verdadeira definição de calor.

Na primeira tabela, a de essência e de presença, são situadas todas as
instâncias conhecidas que concordam com uma mesma natureza, isto é, que
apresentam as mesmas características do fenômeno estudado. De acordo com
Barreto e Moreira (1993), essa tabela consistirá no registro de todas as situa-
ções em que o fenômeno está presente.

A tabela de desvio ou de ausência anota os casos em que o fenômeno
está ausente, ou seja, são registradas as instâncias negativas em correspondên-
cia com as positivas. A terceira tabela, denominada por Bacon, de comparação
e graus, anota os diferentes graus de variação ocorridos no fenômeno investi-
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)'11110, em busca de possíveis correlações. No exemplo do calor, são anotações
,1114 (ubclas: de presença "forma de calor nos raios do sol, sólidos em cornbus-
111\)"; da tabela de desvio ou ausência - "ausência de calor nos raios da lua", e
I111I exemplo da tabela de comparação - "comparação das diferentes formas de
1 ulnr entre os corpos incandescentes e não incandesccntes".

A indução propriamente dita inicia-se após as citações das tabelas de
uvcstigação. Bacon, nessa etapa, considera, então, passar aos outros auxílios

dll intelecto ou técnicas auxiliares para dar continuidade à interpretação da
nnlurcza. Esses outros auxílios referem-se às 27 instâncias prerrogativas que
I' relacionam em geral, ou com a parte informativa, instâncias que auxiliam os
cutidcs, como por exemplo, as solitárias, migrantes e as ostensivas ou com a

purtc operativa, instâncias que servem para ordenar a prática como as potestades
1111 indicadoras. Essas 27 'instâncias prerrogativas têm o objetivo ele testar a
vrrucidade das proposições anteriormente deduzidas através das citações das
11111 'Ias de investigação e após as rejeições ou exclusões devidas.

Bacon, após a explanação minuciosa sobre as instâncias prerrogativas,
runsidera a n;?cessidade de tratar, por ordem: dos adminículos da indução, da
urificação da indução, da variação da investigação segundo a natureza elo as-
suuto, das prerrogativas da natureza pertinentes à investigação, dos limites da
uivcstigação, da dedução à prática dos preparativos para a investigação, e por
ultimo, da escala ascendente e descendente dos axiomas, para, só assim, po-
li 'r-se afirmar:

... ter colocado nas mãos do homem, como justo efiel tutor, as
suas próprias fortunas, estando o intelecto emancipado e por
assim dizer. liberto da minoridade; dai, como necessário, se-
gue-se a reforma do estado da humanidade, bem como a am-
pliação do seu poder sobre a natureza (Ibid., p.230).

onsiderações Finais

Não reconhecer a importância de Francis Bacon na luta contra a ciên-
"ia e a filosofia de sua época, ou seja, na sua pretensão de "oferecer algo me-
lhor que os antigos", seria rebaixar sua "grandeza científica" e "fecundidade
literária". Nessa luta, no entanto, Bacon deixa claro que a "glória dos antigos"
permanece intacta e que seu papel não é de juiz e sim de guia. Na sua busca do
verdadeiro saber, Bacon, ao reivindicar uma nova ciência, pretendia a substi-
tuição da lógica medieval por um método experimental e indutivo, baseado em
experimentos organizados e registros sistemáticos dos resultados alcançados.
Seria através desse método, denominado por ele de interpretação da natureza,
que se "lançaria uma luz sobre a natureza".

Bacon proclamava que o destino da Ciência não era somente aumentar o
conhecimento, enriquecer as discussões entre os homens "doutos", mas também
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melhorar a vida do homem. Prova disso é o espaço em seu Novum Organum e na
Nova Atlântida, destinado a exaltar as invenções realizadas pelo homem - como
a bússola, a imprensa e a pólvora.

Sobre a Educação, Bacon criticava os mestres escolares por não ofere-
cerem nada além de palavras e "correntes estreitas de pensamento". Suas li-
ções e exercícios desinteressantes não propiciavam o "uso da liberdade de juízo"
do homem. Para ele, nessas instituições escolares, "tudo se dispõe de forma
adversa ao progresso das ciências", os estudos dos homens estão encerrados
em escritos de alguns autores, e os que discordassem, eram censurados como
"espírito turbulento".

A utilização de seu método implica uma atitude persistente, paciente e
um extremo envolvimento pessoal por parte do investigador e tem como obje-
tivo principal o conhecimento da forma (conhecimento da estrutura e lei regu-
ladora do fenômeno dado). Para Bacon, a forma é a matéria-prima para a
"utopia" descrita na Nova Atlântida, uma ilha que seria governada pela Casa
de Salomão e cujo fim seria o conhecimento das coisas e a "ampliação dos
limites do império do homem".

Será que Bacon, ao organizar seu projeto de dominação da natureza,
expresso em seu princípio de que "saber é poder", e que tem como objetivo a
"ampliação dos limites do império do homem", poderia supor que o homem
chegaria a tamanho desrespeito com a natureza, hoje observado?
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HISTÓRIA CíCLlCA E HISTÓRIA LINEAR EM
I~OUSSEAU E A ASTÚCIA DA NATUREZA NA IDÉIA
I E UMA HISTÓRIA UNIVERSAL DE UM PONTO DE

VIS7/! COSMOPOL/7/! DE KANT

JOSE GERARDO VASCONCELOS I

Introdução

No século XVIII, a Filosofia da História vive um grande dilema. A
11\' .cssidade de se pensar a história sob um ponto de vista filosófico ganha
IIII'<;a com a resenha escrita por Voltaire em 1764, a respeito Da história da
Inglaterra",de Hume, que insiste na necessidade de pensar uma história numa
Pl'rspecti\a eminentemente filosófica. De acordo com Terra ( 1986),

voltaire insiste em escrever a história de maneira filosófica, já
que o filósofo pode escrever de maneira livre, sem preconcei-
tos, pois, " le philosophie n'est d'aucune patrie, d'aucune
faction" (...). Para Yoliaire escrever a história en filosophie
significa, de um lado, criticar a história providencialista como
a de Boussuet e, de outro, procurar explicações racionais. Es-
sas explicações baseiam-se na análise da natureza, " na natu-
reza humana, cujo âmago é em todo lugar o mesmo ", o que
permite comparar os povos e encontrar semelhanças (Terra,
1986, p. 48-49).

Essa necessidade de buscar um sentido para a história encontra outro
dilema no pensamento moderno, dilema esse que se revela como a grande
nntinomia entre uma história linear e uma história cíclica. A idéia, portanto, de
progresso, como elemento constituidor de sentido, é de caminho e busca da
lclicidade, É nesse postulado que se tem a premissa de que a história linear
segue tranqüila e, ao mesmo tempo, gera nos conflitos um sentido que se esta-
hclece como a procura do "melhor". Todavia, a constituição de uma teleologia
IIlI história encontra forte tensão na idéia de retorno ou simplesmente em uma
história cíclica.

I Professor Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira' da Uni-
vcrsidade Federal do Ceará; Editor-Chefe da Revista Educação em Debate, da Facul-
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HISTORIA CiCLlCA E HISTORIA LINEAR EM ROUSSEAU .

Se de um lado a noção de progresso já se apresenta na Filosofia cristã,
particularmente no pensamento de Santo Agostinho, por outro, a idéia de re-
torno encontra um lugar no pensamento Renascentista.

De um ponto de vista cristão, o progresso é o elemento-chave que norteia
a vida dos homens. Esse progresso se constitui no conflito que se consubstancia
na disputa entre a fé e a sua ausência.

o progresso para Santo Agostinho é visto em termos
antinômicos. Mas esta antinomia, este antagonismo encontra
uma solução na superação do mundo histórico com o triunfo
da Cidade de Deus, com a consumação dos tempos - com o
"fim da história ". Há o triunfo último do bem, e por isso o

futuro não é indefinido (Terra, 1986, p. 45).

Isso nos leva a supor que a preocupação com uma suposta racionalidade
na história já se esboçava na Filosofia cristã. O cristianismo passa a articular o
passado, o presente e o futuro que se desenvolvem pela mediação da palavra e
pela morte e ressurreição de Cristo. A esperança de um mundo perfeito ou de
um reino eterno e divino se estende pela história que, na ânsirde perfeição,
busca um sentido nos acontecimentos, desfazendo as contingê;lCias, o risco e o
acaso das lutas. (

Essa concepção linear fundada na idéia de progresso encontraria forte
oposição na concepção cíclica de história. Todavia, o que parece antinôrnico,
na realidade, torna-se ambíguo e aparece no discurso de alguns pensadores
modernos. É visando analisar esses conflitos que dividiremos o texto em dois
momentos: inicialmente, mostraremos como a tensão entre uma história cíclica
e linear aparece nos textos de J.J. Rousseau. Em seguida, analisaremos o con-
ceito de história no pensamento de Kant a partir do seu texto de 1784, A Idéia
de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita.

A história cíclica e a história linear em Rousseau

A primeira diferença entre Rousseau e os seus antecessores
jusnaturalistas é a sua interpretação acerca do Estado de natureza. Em Hobbes
e Locke, não encontraremos qualquer possibilidade de formulação de percurso
histórico como sustentação do Estado de natureza. Já em Rousseau, há uma
preocupação detalhada, mesmo que de forma hipotética, em um telos que im-
pulsionasse o homem primitivo no sentido físico, metafísico e ético. Como
Rousseau (1983a) revela no seu segundo discurso - Discourse sur L'inégalité
parmi les hommes (Discurso sobre a desigualdade entre os homens, 1753)2,

2 Essa obra é o segundo escrito de destaque de Rousseau. O primeiro discurso, cujo
título abreviado foi Discours sur les sciences et les arts, ganhou o primeiro prêmio no
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I 1'11 'vidente a crítica aos seus precursores e integrantes da Escola do Direito
11I1111I'a I moderno.

Os filósofos que examinaram os fundamentos da sociedade sen-
tiram todos a necessidade de voltar até o estado de natureza,
mas nenhum deles chegou até lá. Uns não hesitaram em supor,
no homem, nesse estado, a noção do justo e do injusto, sem
preocuparem-se com mostrar que ele deveria ter essa noção,
nem que ela lhe fosse útil (... ). Outros, dando inicialmente ao
mais forte autoridade sobre o mais fraco, logo fizeram nascer
o Governo, sem se lembrarem do tempo que deveria decorrer
antes que pudesse existir entre os homens o sentido das pala-
vras autoridade e governo ( Rousseau, 1983a, p.235 -236).

Em seguida, após expor os limites dos filósofos que o antecederam,
npõe sua preocupação e objetivo.

Oh! Homens, de qualquer região que seja, quaisquer que se-
jam tuas opiniões, ouve-me; eis tua história como acreditei tê-
Ia lido não nos livros de teus semelhantes, que são mentirosos,
mas na natureza, que jamais mente (Rousseau, 1983a, p.237).

Eis o ponto de partida de Rousseau: a natureza. Não mais o seu movi-
111 mto mecânico ou experimental, não mais a natureza exterior, mas a natureza
que reside no homem, que consegue pulsar na vida medos e temores. É o que
',t' revela no seu projeto pedagógico.

Como pensador jusnaturalista, Rousseau utiliza o mesmo modelo
dicotômico formado pelo Estado de natureza e Estado civil, tendo como medi-
ndor o contrato. Entretanto, no Discurso sobre a origem e os fundamentos da
desigualdade entre os homens, é do homem e da sua história que Rousseau
lula, destacando forte traço individualista, demonstrado, por exemplo, na ori-
I '111 da desigualdade.

Em um primeiro momento, o homem é visto como um ser forte que
vive disperso pelo Planeta. Eram mais fortes e, principalmente, mais hábeis do
que os animais. Encontravam-se em harmonia, na liberdade e igualdade. Essa
Iiherdade, contudo, era uma espécie de imponderabilidade na vida, um copo
de dados do acaso, ou seja: ao mesmo tempo em que revela nossa supremacia,
poder de escolha e autonomia, ser livre é, para Rousseau (l983a), o princípio
de nosso desregrarnento.

Some-se a isso a busca da perfectibilidade, na qual reside a diferença
'ssencial entre o homem e o animal. Conforme revela Rousseau,

concurso promovido em 1749 pela Academia de Dijon. O segundo, que é publicado em
1753, não venceu o outro concurso promovido pela mesma instituição, mas, em com-
pensação, amplioua fama de Rousseau.
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o hábito de viver junto fez com que nascessem os mais doces
sentimentos que são conhecidos do homem, como o amor con-
jugal e o amor paterno. Cada família tomou-se uma pequena
sociedade ( Rousseau, 1983a, p.262).
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...haveria uma outra qualidade muito específica que os distin-
guiria e a respeito da qual não pode haver contestação - é a
faculdade de aperfeiçoar-se.faculdade que, com a auxílio das
circunstâncias, desenvolve sucessivamente todas as outras e
se encontra, entre nós, tanto na espécie quanto no indivíduo (
Rousseau, 1983a, p.243).

Nesse momento, encontramos a possibilidade de o homem sair de
sua posição primitiva, como revela Rousseau (l983a, p. 243). Abandonado
pela natureza unicamente ao instinto, vê-se diante da sua capacidade de
mover-se pela razão, planejando e detalhando os seus movimentos e apri-
morando as técnicas, inclusive de sobrevivência, visto que as benesses que
a natureza lhe fornecia começam a escassear. Esse homem passa a operar
aquilo que Rousseau denominou de revoluções técnicas e, ao mesmo tem-
po, põe em risco a sua liberdade, motivado pela grande busca guiada pela
perfectibilidade.

Surgem, com efeito, as primeiras dificuldades, conforme demonstra
seu historicismo natural: grandes inundações, terremotos, tremores, vulcões,
cataclismos e dilúvios forçam os homens, que antes ~iviam dispersos e solitá-
~'ios, a buscar ~m avivamento da sua racionalidade ~\: inventar os primeiros
instrumentos tecnrcos que possibilitem a sua sobrevi vencia, como a caça e a
pesca, para, em seguida, romperem com o seu nomadismo e, juntos, constitu-
írem as primeiras famílias, buscando assim, proteção mútua:

Temos aqui o começo da sociedade. Inicia-se a segunda revolução téc-
nica, com a construção das cabanas, passando, nesse caso, a ocorrer o germe
da divisão social do trabalho a partir do sexo. Esse seria o momento mais feliz
dos homens, visto que não havia traço de desigualdade, pois, cabendo às mu-
lheres a divisão dos alimentos conseguidos pelos homens, o patriarcado não
estava ainda instaurado.

As mulheres tornam-se mais sedentárias e acostumaram-se a
tomar conta da cabana e dos filhos, enquanto os homens iam
procurar a sobrevivência comum (Rousseau, 1983a, p.262).

Com a nova revolução realizada pelo homem, tudo começa a mudar de
aspecto. Formam uma espécie de nações particulares, ao juntarem as várias
cabanas não por leis ou regulamentos, mas pelas necessidades que se constru-
íram ao longo do tempo; necessidades traçadas pela natureza', que foram des-
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111111II1doO homem e, ao mesmo tempo, levando-o aos vários momentos de
I ~'(llha. Os laços e sentimentos vão aos poucos se ampliando.

Os homens habituaram-se a reunir-se diante das cabanas ou
em torno de uma árvore grande; o canto e a dança, verdadei-
rosfilhos do amor e do fazer, tornaram-se a distração, ou me-
lhor, a ocupação dos homens e das mulheres ociosos e
agrupados (Rousseau, 1983a, p.263).

Era tal a felicidade possível de ser partilhada, que aparentemente nada
IlIld 'ria abalar ou mover esse tempo. Era como se, na sua eternidade, jorrasse
111(')ria partilhada e vivida em instantes de prazer e de ócio. O lúdico passava a
11'1importância, tal qual a necessidade de sobrevivência. A natureza apresenta-
1'11se na sua quase eterna vigilância, dando aos homens a possibilidade de
'1llltinuarem sendo livres, sadios, bons e felizes.

Todavia, essa mesma felicidade que parecia eterna seria abalada pelo
111(lpriosentido de perfectibilidade e liberdade humanas. Foi o momento em
'111'um indivíduo rompeu essa felicidade natural e fundamentou-a na proprie-
IÍllde e, com esta, surgiu a necessidade de se criação a metalurgia e da agricul-
turu. A propriedade não é mais vista como fundamento de igualdade, conforme
ullnnavam teóricos liberais como Locke (1983), mas desencadeava todo um
l'ollrIito entre os homens que os levaria ao Estado de guerra.

Desde o instante em que um homem sentiu necessidade do so-
corro de outro, desde que se percebeu ser útil a um só contar
com provisões para dois, desapareceu a igualdade, introdu-
ziu-se a propriedade, o trabalho tornou-se necessário e as vas-
tas florestas transformaram-se em campos aprazivcis que se
impôs regar com suor dos homens e nos quais logo se viu a
escravidão e a miséria germinarem e crescerem com as colhei-
tas (Rousseau, 1983a, p.265).

Com a propriedade, surgem a sociedade e a desigualdade entre os ho-
incns, sendo que esta desigualdade foi construída e permitida pelos mesmos
homens. Não era mais uma idéia inata, como assinala Fortes (1989, p.62), mas
IIII/.Gidéia adquirida, resultante de um aperfeiçoamento das luzes. O grande
problema é que o homem não mais poderia retomar ao seio natural. Uma vez
imposta a intervenção do impostor - primeiro proprietário - os homens entram
\'111choque, utilizando a metalurgia, técnica que acompanha a agricultura, para
lorjar armas que possibilitem a dominação de seu semelhante.

Com a propriedade e com essas invenções técnicas, a desigualdade
estava consolidada no gênero humano para, segundo Rousseau (1983a, 268),
começarem a nascer, segundo os vários caracteres de uns e de outros, a domi-
Ilação e a servidão, ou a violência e os roubos.

'7)ilOS('fl1OlJdilos 37



HISTÓRIA CiCLlCA E HISTÓRIA LINEAR EM ROUSSEAU .

Esse é o momento de transição semelhante ao que Hobbes denominou
de Estado de guerra. É o lugar onde os homens se tornam senhores do mundo
e, sendo assim, querem, cada um ao seu modo, representar o seu reinado, con-
frontando-se com o seu semelhante, para que sua autonomia se revele na des-
truição da humanidade, sem que os seus integrantes pudessem voltar aos
momentos de felicidade propalados por J. J. Rousseau no Estado de natureza,
anterior à propriedade. Rousseau acrescenta:

... a sociedade nascente foi colocada na mais tremendo estado
de guerra; o gênero humano, aviltado e desolado, não poden-
do mais voltar sobre seus passos nem renunciar às aquisições
infelizes que realizara, ficou às portas da ruína por não traba-
lhar senão para sua vergonha, abusando das dificuldades que
o "dignificaram" (Rousseau, 1983a, p. 268).

Para acabar com esse Estado de guerra, suyge, então, a idéia de um
contrato: pacto de associação entre os indivíduo~a estabelecer regras e leis
que obrigassem todos os partícipes dessa comunidade a obedecer e igualmente
respeitar. Nesse sentido, pode-se afirmar que a sociedade estava criada pela
vontade livre dos indivíduos que, afirmando essa mesma vontade livre, resol-
vem abandonar a felicidade natural e ingressar na sociedade que agora passa a
existir e, não podendo mais retornar, devem encontrar mecanismos institucionais
que assegurem a liberdade e a democracia.

A idéia de uma história universal de um ponto de vista
cosmopolita de Kant

Em Kant, a história segue tranqüila o seu curso. Não pode ser ator-
mentada pelo caos da vida. É movida pela astúcia de um logos maior e se
insere na ação dos homens, empurrando-os para o melhor e para a felicidade.
É nesse caminho ajustado e conduzido pela natureza que se pode pensar a
história. As ações humanas passam pelo filtro de uma racional idade metafísica,
fundando a idéia de liberdade da vontade. É que a história é pensada em
Kant como um saber capaz de narrar os acontecimentos e as ações promovi-
das pelo homem.

Narrar o curso natural das coisas é seguir o seu telos, divinizado
pelo esplendor de acontecimentos selecionados e torneados nos limites de
uma racionalidade que se consubstancia no desenrolar das espécies. Os
sujeitos individuais tornam-se confusos e levados pelo turbilhão de acon-
tecimentos demudados. Pela trama caótica de interferências mudas, circun-
dam os lamentos e uivos de contentamento gerados pela inocência e
passionalidade humanas que devem ser interditadas pela "força" da razão.
Para Kant,
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A história, que se ocupa da narrativa dessas manifestações,
por um lado profundamente ocultas que possam estar as cau-
sas, permite todavia esperar que, com a observação, em suas
linhas gerais, no jogo da liberdade da vontade humana, ela
possa descobrir aí um curso regular - dessa forma, o que se
mostra confuso e irregular nos sujeitos individuais poderá ser
reconhecido, no conjunto da espécie, como um desenvolvimento
continuamente progressivo, embora lento, das suas disposi-
ções originais. (Kant, 1986, p. 9).

De acordo com Kant, o curso regular das coisas deve ser capturado
Il\'la vontade humana. Essa vontade que se descobre livre é, ao mesmo tempo,
I1serva de um fio condutor que segue os propósitos da natureza.

Os homens, enquanto indivíduos, e mesmo povos inteiros mal se
dão conta de que, enquanto perseguem propósitos particulares,
cada qual buscando seu próprio proveito e freqüentemente uns
contra os outros, seguem inadvertidamente, como um fio con-
dutor, o propósito da natureza, que lhes é desconhecido, e tra-
balham para sua realização, e, mesmo que conhecessem tal
propósito, pouco lhes importaria (Kant, 1986, p. 10).

Diante de um caminho já traçado, o que resta ao homem? Qual a pos-
rhilidade de intervir no mundo real se um fio condutor trespassa a história,

organiza o caos e aprimora progresso? O homem não tem saída. Encontra-se
1'111um campo minado em que a trilha é previamente constituída pelo desenro-
lar da razão. É que para Kant, os homens não podem ser levados pelos calor
dos instintos - eles atormentariam a calmaria racional. Devem, ao contrário,
.ubrneter os seus instintos às regularidades categoriais geradas pelo próprio
homem para subjulgá-Io. É o que Nietzsche denomina no Der antichrist ( O
nuticristo, 1984, p. 9) o último debilitamento da vida, a sutileza de Koenigsberg.
(lu, sendo mais preciso na crítica kantiana ao conceito de homem, afirmaria
Nictzsche ( 1984, p. 12):

O homem é, relativamente, o mais deficiente dos animais, o
mais enfermiço, o que se extraviou dos seus instintos mais pe-
rigosamente, certo de que, com tudo isso, é também o animal
"mais interessante!"

É que, na concepção kantiana, os instintos devem ser educados e regu-
lumcntados. Essa é a condição para se viver em sociedade. Não se pode, se-
1'1I11doessa matriz de pensamento, correr o risco do inesperado e do inusitado,
pois: Todas as disposições naturais de uma criatura estão destinadas a um dia
,\'('desenvolver completamente e conforme um fim. (Kant, 1984, p. 11).
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Para isso, um homem precisa ter uma vida desmesuradamente
longa a fim de aprender a fazer uso pleno de todas as suas
disposições naturais; ou, se a natureza concedeu-lhe somente
um curto tempo de vida (como efetivamente aconteceu), ela
necessita de uma série talvez indefinida de geraç~es que trans-
mitam umas às outras as suas luzes parafinalJente condurir;
em nossa espécie, o germe da natureza àquele grau de desen-
volvimento que é completamente adequado ao seu propósito
(Kant, 1986, p. 11).
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A espécie sobreviverá e desenvolver-se-á nas trilhas de um fio condu-
tor. Todos os atributos e conquistas da humanidade devem ser desenvolvidos
na espécie humana. O indivíduo necessita de ensinamentos para progredir. Isso
revela uma necessidade de transmitir às gerações futuras os saberes adquiridos
e acumulados pelas gerações anteriores.

Ora, se os resultados do esforço da ação humana não podem ser usu-
fruídos pelos indivíduos do presente - pois resultam em possibilidades futuras
- qual é então o sentido do próprio esforço? O esforço dessas ações seria então
inútil e sem finalidade? É que, para Kant, o resultado de todo esse esforço só
pode ser verificado na espécie. São as gerações futuras que ganharão com os
resultados do esforço de gerações passadas. É nesse terreno que a natureza
firma a sua meta de progresso. Assume o curso das coisas e impede que o caos
e o risco possam florescer. A natureza, proposta pelo pensamento kantiano,
não quer irregularidades. Ela não suportaria o peso do risco e a
externporaneidade do caos. Ela quer regularidade.

A natureza quis que o homem tirasse inteiramente de si tudo
que ultrapassa a ordenação mecânica de sua existência ani-
mal e que não participasse de nenhuma felicidade ou perfei-
ção senão daquela que ele proporciona a si mesmo, livre do
instinto, por meio da própria razão. A natureza não faz verda-
deiramente nada Supérfluo e não é perdulária no uso dos mei-
os para atingir seus fins. (Kant, 1986, p. 12).

O homem, neste caso, não pode seguir ao sabor irregular dos aconteci-
mentos. Seus instintos devem ser abortados e regulados pelo telos de uma
razão que se move em busca da verdade e do progresso. No entanto, segundo
Kant (1986, p.12), a natureza não atua aleatoriamente. O homem, em toda a
sua fragilidade, é o único ser dotado de razão. E, nessa racionalidade, emerge
a possibilidade de açambarcar a felicidade e seguir seu curso, deixar fluir, a
partir de seu esforço, os elementos constitutivos de uma vida sempre melhor
do que a anterior. Isso, inevitavelmente, liga-se à obtenção dos meios para
satisfazer as necessidades humanas.

40 'Dilos(Wou)dilos



HIST6RIA CiCLlCA E HIST6RIA LINEAR EM ROUSSEAU ...

A natureza parece ter se satisfeito aqui com o máximo de eco-
nomia e ter medido os dotes animais dos homens de maneira
estrita e exata em função das maiores necessidades da existên-
cia em seus primárdios, como se ela quisesse dizer que o ho-
mem devia, se ele se elevasse um dia por meio de seu trabalho
da máxima rudeza à máxima destreza e a perfeição interna do
modo de pensar (Kant, 1986, p. 12).

É a razão, movida pelo esforço das gerações, que eleva a vida humana,
I uruprindo as metas e as necessidades prescritas na história.

As gerações passadas parecem cumprir suas penosas tarefas
somente em nome das gerações vindouras, preparando para
estas um degrau a partir do qual elas possam elevar mais o
edifício que a natureza tem como propósito, e que somente as
gerações posteriores devem ter a felicidade de habitar a obra
que uma longa linhagem de antepassados (certamente sem esse
propósito) edificou, sem mesmo poder participar da felicidade
que preparou( Kant, 1986, p. 12-13).

o esforço humano passa a ter, então, um condutor de sua vontade, cujo
uxultado é a própria espécie. Se todos se esforçassem ao máximo em suas
I opacidades, o mundo seria o melhor dos mundos. As intempéries da vida
~I'riam amenizadas pela recorrente trilha que fora cuidadosamente construída
Ill'lo animal homem. Esse ser enfermo, diluído nos instantes, que abandona a
NIIII vida efetiva e se endurece no entardecer, anunciado como um hino inscrito
IIIIS agruras e nas tempestades instintivas. É nesse esforço e nessa ânsia de
~igniricações que se estorvam os caminhos marginais, deixando fluir o veio da
lustória, sereno e anunciador de um mundo melhor.

Entretanto, a natureza não poderia deixar espaço para a insociabilidade.
li que esse animal maravilhoso denominado homem é, ao mesmo tempo, uma
wr sociável e insociável. Ele é tenso em sua própria constituição e se mostra
intranqüilo diante do perigo e do risco. Ele quer, segundo Kant, segurança e
11110 pode aprofundar o instinto e a insociabilidade, embora deva conviver com
rlu. É por isso que Kant alerta para a insociável sociabilidade humana. É nesse
terreno que a astúcia da natureza se move e, ao mesmo tempo, atua de forma
que a insociabilidade seja regulada no momento em que empurra o homem
para a felicidade.

o homem tem uma inclinação para associar-se porque se sen-
te mais como homem num tal estado, pelo desenvolvimento de
suas disposições naturais. Mas ele também tem uma forte ten-
dência a separar-se (isolar-se), porque encontra em si ao mes-
mo tempo uma qualidade insociável que o leva a querer
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o maior problema para a espécie humana, a cuja solução a
natureza obriga, é alcançar uma sociedade civil que adminis- .
tre universalmente o direito (Kant, 1986, p.14).
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conduzir tudo simplesmente em seu proveito, esperando opo-
sição de todos os lados, do mesmo modo que sabe que está
inclinado a, de sua parte, fazer oposição aos outros. (Kant,
1986,p.13).

É isso que levaria o homem a superar a preguiça. O seu esforço é
contínuo e "só" pode cessar com a morte. Todavia, poder-se-ia perguntar:
qual o sentido do esforço humano? O progresso gera felicidade, necessaria-
mente? Qual o lugar da contingência? A preguiça é realmente tão maléfica
para os indivíduos? Para Kant, é esse esforço organizado e sistemático do
homem que, impulsionado pela natureza, elevaria o homem ao mundo da
"cultura":

Dão-se então os primeiros verdadeiros passos que levarão
da rudeza à cultura, que consiste propriamente no valor so-
cial do homem; aí desenvolvem-se aos poucos todos os talen-
tos, forma-se o gosto e tem início, através de uma progressivo
iluminar-se (aufklãrung], afundação de um modo de pensar
que pode transformar, com o tempo, as toscas disposições
naturais para o discernimenio moral em princípios práticos
determinados e assim finalmente transformar um acordo ex-
torquido patologicamente para a sociedade em um ato moral
(Kant, 1986, p. 13).

Kant insiste na necessidade de constituição dos sujeitos históricos sem
história. Em última instância, é a coabitação de um sujeito transcendental que,
na sua a-historicidade, revela-se preso aos caprichos de uma racionalidade, im-
pedindo-o de lançar-se ao mundo e/ou simplesmente transvalorar todos os valo-
res, pois acaba seguindo os caprichos da natureza. Essas vias de intratabilidade
geradas pela natureza é que moveriam o homem da insociabilidade para o pro-
gresso. Evidente se faz, portanto, a necessidade de uma comunidade política que
possa acolher os indivíduos. Pode-se denominar esse lugar de sociedade civil,
que segundo Kant é

É na sociedade civil que os direitos humanos seriam, segundo Kant,'
resguardados, pois essa organização política funda-se na máxima liberdade
para os seus membros. Todavia, é parte integrante desse modo de organização
social uma constituição civil que, além de regular a vida e os direitos dos
homens, deve acima de tudo ser perfeitamente justa.
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Uma sociedade na qual a liberdade sob leis exteriores encon-
tra-se ligada no mais alto grau a um poder irresistível, ou seja,
uma constituição civil perfeitamente justa, deve ser a mais ele-
vada tarefa da natureza para a espécie humana, porque a na-
tureza somente pode alcançar seus outros propósitos
relativamente à nossa espécie por meio da solução e cumpri-
mento daquela tarefa. É a necessidade que força o homem,
normalmente tão afeito à liberdade sem vínculos, a entrar nes-
te estado de coerção (Kant, 1986, p. 15).

Ora, de um lado a necessidade de viver em união civil uns com os
/lI/IIOS,ou seja, viver em comunidade. De outro, essa insociabilidade que gera
II competição entre os homens e os impulsiona para o melhor. Essa tensão
u.xunpanha o homem na história. Ele quer a liberdade e, ao mesmo tempo,
u.-ccssira viver em comunidade. Entretanto, viver em comunidade sob o jugo
di' instituições impõe ao homem um terrível dilema, pois sua liberdade passa a
1'1'urncaçada e sua autonomia vira pó. Isso é pelo menos admitido por Kant,

'1111111doutiliza a expressão estado de coerção.
Além desse dilema, que é viver em comunidade sob o controle

tnstitucional e coercitivo, que inegavelmente limitaria a liberdade, o homem
I ucorura-se diante de um novo e ainda mais complexo problema - a democra-
I 111ou a escolha de representantes. A democracia direta não é sequer cogitada
11USpostulados kantianos. Tem-se a representação política como elemento
uu-dlador da vontade humana que segue filtrando algumas determinações nas
lustâncias reguladoras das paixões. Instituem-se regras e normaliza-se a vida,
uupondo-se uma paidéia da alma disciplinada que adestra os instintos huma-
lllIS. Mas o problema torna-se ainda maior quando se trata de escolher os re-
plI'sentantes. Na realidade, Kant nos fala de um senhor:

Este problema é, ao mesmo tempo, o mais difícil e o que será
resolvido por último pela espécie humana. A dificuldade que
a simples idéia dessa tarefa coloca diante dos olhos e que o
homem é um animal que, quando vive entre outros de sua
espécie, tem a necessidade de um senhor (. ..). Ele tem neces-
sidade de um senhor que quebre a sua vontade particular e o
obrigue a obedecer a vontade universalmente válida (Kant,
1986, p.15).

Certamente, essa necessidade de obediência a uma vontade universal-
!/II'I/te válida, subserviência ao instituído e incorporação das normas passam a
1'1'lia realidade uma constituição heteronôrnica da vontade. É a dissolução da

pllixilo em nome da divindade normalizadora. E quão grandes são a surpresa e
11-lurcza dos postulados kantianos, mesmo que tentem se esconder definindo
11111lugar ou um nome para a liberdade! Tenta-se convencer que a liberdade

'Dilos('Jr1ou)dilos 43



É a saída da inevitável miséria em que os homens se colocam
mutuamente e que deve obrigar os Estados à mesma decisão
(ainda que só a admitem com dificuldade) que coagiu tão a
contragosto o homem selvagem, a saber: abdicar de sua Liber-
dade brutal e buscar tranquiLidade e segurança em uma cons-
tituição conforme leis (Kant, 1986, p. 17).
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humana só pode ser constituída no campo da norma e, ao mesmo tempo, anun-
ciando a morte do instinto.

Isso pode se tornar ainda mais dramático - no que se refere à escolha-
para os sujeitos partícipes da vida política, quando os dilemas emergem em
códigos de divindades. Porém, o "senhor" é humano e, sendo humano, é sus-
ceptível de enganos e passionalidades. O homem necessita de um senhor que
também é humano, logo, vulnerável. Necessita, assim, de códigos e normas
elaborados socialmente que possam regular a sua própria vontade.

Ele pode procurá-lo numa única pessoa ou num grupo de pes-
soas escolhidas para isso. Pois todos eles abusarão sempre de
sua Liberdade, se não tiverem acima de si alguém que exerça o
poder segundo as leis. O supremo chefe deve ser justo por si
mesmo e todavia ser homem (Kant, 1986, p. 16).

A constituição passa a ser um elemento essencial na organização da
sociedade normativa. Contudo, essa constituição só pode ser gerada na relação
de um Estado com outro. Kant propõe uma federação de Estados que assegure
os limites e o respeito mútuo. Da mesma forma que o homem necessita de um
senhor e de uma constituição que imponha regras aos instintos, os Estados
necessitam quebrar a tendência belicosa gerada em suas relações.

Conclusão

A história segue o seu curso. Nem sempre de forma tão segura como
declara a razão. Nem sempre de modo tão lento ou tão retraído. Nomear a
história é, acima de tudo, filtrar os seus acontecimentos e revelá-Ias como
históricos. Isso não significa que sejam os únicos ou verdadeiros como pregam
os filósofos da história ou os historiadores. A história linear anuncia a felicida-
de e o progresso. Tudo caminha para um futuro melhor. É a promessa de feli-
cidade que acena para o encanto de um mundo melhor ou, quem sabe, "perfeito".
Esse caminho deve ser perseguido pelos "homens" que, dotados de
racionalidade, encontram no fogo sagrado da razão, distribuída pelas mãos de
Prometeu, o "sentido" inviolável do progresso.

O preço é a morte do homem. Na ânsia de perfectibilidade, o homem
educou os seus instintos demolindo as transgressões da vontade. Alheia ao
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11111iI(iO, a vontade humana passa a ser subjugada pelas divindades criadas pelo
1IIIIJlIio homem. O caminho deve ser tão seguro, que Kant encontra, em certos
1111tu ludo s pré-determinados denominados de natureza, e na própria
I11IIvlabi lidade humana, o caminho da segurança da felicidade e da serenidade.

O ato de criar deve ser enquadrado em possíveis campos estéticos ei-
"lItloS 110lodo de uma razão miserável. A desobediência à lei deve ser encober-
111"11111a toga da Justiça e do Direito. A Ciência, por outro lado, vem legitimar
11'111' pode e o que não pode ter sentido. E o homem? Deve esperar que a
JlIIIIIVra lhe seja dada ou deve tomá-Ia? Deve aguardar pacientemente que a
I11 turiu descreva os acontecimentos selecionados do passado e anuncie um
1111111'0ou deve, no presente, construir uma filosofia do porvir? Deve ser anula-

"" P 'Ia astúcia da natureza? E qual o lugar da contingência e do acaso na
liI'dllria?

Pensar a história com os seus jogos de força, com seus acasos, é pensar
1111111história efetiva. Sem ter a pretensão de verdade, os acontecimentos se
, nnstituern em suas várias temporal idades e não atendem necessariamente aos
'1JII'los de uma razão esclerosada e fétida. Que se mate a razão e se dê um lugar
1'"1'" o seu criador. Que a morte do deus seja decretada em lugar determinado e
1IJIIIIUdida pelos seu algozes. Que a filosofia se transforme em arte e, nesse
1111111'0,floresçam os seus amantes com suas paixões. Que a Ciência seja
"1'~lIutorizada pelos múltiplos saberes marginais dos seus inventores. E, final-
111l'tl1C,que a história possa florescer com seus múltiplos sujeitos, símbolos,
1IIIIilis e acontecimentos díspares e os criadores de ídolos e anunciadores de
vi-rdudes padeçam no lodo de sua própria mentira para dar lugar ao homem,
1"lis ele é o próprio criador e demolidor de verdades e da história.
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A ILOSOFIA POSITIVISTA DE AUGUSTO COMTE
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IIIII dução

Esse estudo tem como objetivo revisitar a corrente filosófica positivista e
1IIIIIIIluênciana formação política, social, cultural e educacional do povo brasileiro.

Augusto Com te é um filósofo que representa o pensamento do século
I ,criou o termo positi vismo para designar uma diretriz filosófica que busca

I IINlundamentos nas ciências e na organização técnica e industrial da socie-
dlid\" moderna. Somente o método científico é usado para se chegar ao conhe-
IIIII mio. Reflexões oujuízos que não se pode comprovar pelo método científico,
1111,10os postulados da metafísica, não levam ao conhecimento e não têm valor.

Da obra de Cornte destacam-se três partes fundamentais. A Lei dos três
I sutdos onde considera que as sociedades humanas passam por três estágios ao
"111'o de sua evolução, o teológico, o metafísico e o positivo. A classificação
di" ciências, onde estabelece uma ordem para o estudo intelectual que vai do
IlIdis simples para o mais complexo. A reforma da sociedade que propunha
1111111rcestruturação intelectual e moral das pessoas para instituir a ordem.

O positivismo teve grande influência nos setores das elites brasileiras,
11'incipalmente junto aos militares, durante a campanha da Proclamação da
11,'pública. Defendendo um regime republicano que tenha uma estrutura forte,
I"(' iam uma "ditadura republicana" que vem acompanhando as elites militares
.11'longo da República e se manifestando até o golpe militar de 1964.

A partir dessas formulações este trabalho está organizado em partes que
"" forma sintética, descrevem as noções básicas do positivismo de Augusto Cornte,
11Mlemas centrais da filosofia comteana e a influência do positivismo no Brasil.

Noções Básicas Sobre o Positivismo e Seu Precursor - Comte

O pensamento positivista surgiu no interior do Iluminismo e da socie-
.ludc burguesa, no final do século XVIII e teve seu apogeu no século XIX, em
nnurgonismo ao movimento socialista ou Marxismo.

I )rientadora Educacional e Professora do ensino médio e superior. Mestranda da UFC.
I Professora da Universidade Estadual do Ceará - Uece e Diretora do Centro Regional
ti· Desenvolvimento Educacional- Crede 10, em Russas.
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Enquanto as inteligências individuais não aderirem, graças a
um assentimento unânime, a certo número de idéias gerais
capazes de formar uma doutrina social comum, não se pode
dissimular que o estado das nações permanecerá de modo ne-
cessário, essencialmente revolucionário, a despeito de todos
os paliativos políticos possíveis de serem adotados - compor-
tando realmente apenas instituições provisórias (COM TE,
1996, p. 40)

Augusto Comte foi o grande precursor da filosofia positivista. Inspira-
do em Saint-Simon, de quem foi secretário, que lhe passou o entusiasmo de
Turgot e Condocert, desenvolveu a idéia de que" os fenômenos sociais bem
como os físicos podiam ser reduzidos a lei científica e que toda a filosofia
devia concentrar-se no progresso moral e político da humanidade". É na ela-
boração dessas leis que reside o grande papel das ciências.

Segundo Augusto Comte, a derrota do \luminismo e o fracasso da Re-
volução Francesa foram ocasionados pela falta de concepções científicas. Para
ele, a política tinha que ser uma ciência exata.

Nesse contexto, Comte abordou como um dos temas centrais de sua
filosofia, a necessidade de uma reorganização completa da sociedade, partindo
da regeneração das idéias e das ações dos homens, portanto de uma
reestruturação intelectual das pessoas e não da revolução das instituições soci-
ais, como defendiam os socialistas da época, demonstrando assim o seu espíri-
to conservador, além de referendar a ideologia burguesa que estava no poder.
Esse tema demonstrava a filosofia comtiana como uma teoria da ciência, uma
organização da sociedade e uma religião, tendo como núcleo a afirmação de
que" a sociedade só pode ser convenientemente organizada através de uma
completa reforma intelectual do homem".(COMTE, 1996, p.8). Para isso seria
necessário fornecer aos homens novos hábi tos de pensar de acordo com o esta-
do das ciências do seu tempo.

Para elaborar a lei que rege toda a filosofia positivista, Comte partiu da
explicação do desenvolvimento da inteligência humana, ou seja, a evolução
histórica do conhecimento, desde os primórdios até os dias "atuais" e assim a
definiu:

Essa lei consiste em que cada uma de nossas concepções prin-
cipais, cada ramo de nossos conhecimentos, passa sucessiva-
mente por três estados histáricos diferentes: estado teológico
ou ficticio, estado metafisico ou abstrato, estado científico ou
positivo Em outros termos, o espírito humano, por sua natu-
reza, emprega sucessivamente, em cada uma de suas investi-
gações, três métodos defilosofar; cujo caráter é essencialmente
diferente e mesmo radicalmente oposto: primeiro o método te-
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ológico, em segundo, o método metafisico, finalmente o méto-
do positivo. Daí três sortes de filosofia ou de sistemas gerais
de concepções sobre o conjunto de fenômenos, que se excluem
mutuamente: a primeira é o ponto de partida necessário da
inteligência humana, a terceira, seu estado fixo e definitivo; a
segunda, unicamente destinada a servir de transição. (COM TE,
1996, p.22).

1\ lei dos três estados sintetiza o pensamento Comtiano sobre a evolu-
111luxtórica e cultural da humanidade.

Defendendo o estado científico ou positivo como o mais perfeito no de-
\I ulvimcnto da inteligência humana, passou a adotar o termo Positivismo para

I, 11' 11111'uma diretriz filosófica marcada pelo" culto da ciência e pela sacralização
IlIlIwlodo científico", (COTRlM, 1999, p. 181), gerando assim confiança e oti-

1111'li I\) muito forte em relação ao progresso guiado pela "técnica e pela ciência".
A principal característica do estado positivo é a " subordinação da irnagi-

11011II1I 'da argumentação à observação", (COMTE, 1996, p.9 ) reconhecendo que:

Somente são reais os conhecimentos que repousam sobre fatos
observados ... Considerando como absolutamente inacessível
e vazia de sentido para nós a investigação das chamadas cau-
sas, sejam primeiras, sejam finais. (COMTE, 1996, p. 24).

Essa renúncia ao conhecimento das causas e dos fenômenos torna a ci-
1111111como investigação do real, sendo a pesquisa das leis gerais que regem os
It IUIll1enOS naturais, residindo aí o grande ideal das ciências.

Baseado nessas leis, o homem torna-se capaz de prever os fenômenos
Uuurais, podendo agir sobre a realidade, gerando daí o lema da filosofia posi-
111" "ver para prever". Desse modo o conhecimento científico torna-se um
1I1~llumento de transformação da realidade e de domínio do homem sobre a
uutureza. Essas transformações visam o progresso, que deve estar subordinado
,I urdem e daí um outro lema positivista direcionado à sociedade "ordem e
I'llIgrcsso".(COTRIM, 1999, p.185).

Esse lema ficou muito claro, quando Cornte se refere à ciência social
I 111110a mais importante de todas e que a sua fundação teórica coincide com a
~'i onde necessidade de regeneração da Europa Ocidental, afirmando que:

Uma sistematização real de todos os pensamentos humanos
constitui pois nossa primeira necessidade social, igualmente
quanto à ordem e o progresso (COMTE, 1996 p.7l).

Para ele, uma verdadeira ciência deveria analisar todos os fenôme-
IIIIS, mesmos os humanos, como Jatos. Assim, a filosofia corntiana está base-
IId~1na certeza de que a ciência é o único conhecimento, a única moral e a
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única religião possível, explicitada em suas teses fundamentais, (conforme
ZILLLES, 1987, p.133):

1 - O único conhecimento verdadeiro possível é a ciência, e
seu método é o único válido. Não mais interessam as causas
ou princípios metafísicos, pois esses não têm valor porque são
inacessíveis ao método da ciência.
2 - O método da ciência é puramente descritivo. Como teoria
do saber, o positivismo nega-se a investigar uutra realidade
que não os fatos e a relação entre os mesmos. Quanto à expli-
cação, sublinha decididamente o como e evita responder ao
que, por quê e para quê.
3 - Sendo o método da ciência o único válido, deve ser estendi-
do a tudos os campos da pesquisa e da atividade humana em
geral. Desta forma, toda vida individual e social deve orien-
tar-se no método da ciência. O positivismo pretende, pois, ob-
servar toda manifestação do homem na ciência. A própria
filosofia reduz-se aos resultados da ciência.

Essas teses sintetizam os fundamentos do Positivismo que estão
explicitados na lei dos três estados no Discurso sobre o Espírito Positivo.

Nessa obra Comte aponta as principais características que diferenciam
o positivismo das demais filosofias:

Realidade: pesquisa de fatos concretos, acessíveis à nossa inteli-
gência, deixando de lado a preocupação com mistérios impenetrá-
veis referentes às causas primeiras e últimas dos seres.
Utilidade: busca de conhecimentos destinados ao aperfeiçoamento
individual e coletivo do homem, desprezando as especulações oci-
osas, vazias e estéreis.
Certeza: obtenção de conhecimentos capazes de estabelecer a har-
monia lógica na mente do próprio indivíduo e a comunhão em toda
a espécie humana, abandonando as dúvidas indefinidas e os inter-
mináveis debates metafísicos.
Precisão: estabelecimento de conhecimentos que se opõem ao vago,
baseados em enunciados rigorosos, sem ambigüidades.
Organização: tendência a organizar, construir metodicamente, sis-
tematizar o conhecimento humano.
Relatividade: aceitação de conhecimentos científicos relativos. Se
não fossem relativos, não poderia ser admitida a continuidade de
novas pesquisas, capazes de trazer teorias com teses opostas ao
conhecimento estabelecido. Assim, a ciência positiva é relativa
porque admite o aperfeiçoamento e a ampliação dos conhecimen-
tos humanos.



A FILOSOFIA POSITIVISTA DE AUGUSTO COMTE

I til) Três Estados: Centro da Filosofia Comtiana

A lei dos três estados fundamenta a Filosofia Positiva e sintetiza o pensa-
111lil" til' Cornte sobre a evolução histórica e cultural da humanidade.

l'lIra Cornte o mundo é transformado e conduzido pelas idéias e é a
,tlll~11(1tia inteligência humana que comanda o desenrolar da história. Ele

I" II 11'lU ' nós não podemos conhecer o espírito humano, senão através de
,I" I 11.cssivas, obras de civilização e história dos conhecimentos e das ciên-
I I 1/111'li inteligência produziu alternadamente no curso da história. A filoso-

II I' 1IIIIIlstada história é uma filosofia da história do espírito através das ciências.
1111\l espírito humano, para explicar o universo passa sucessivamente por

I, I suulo : O teológico, o metafísico e o positivo.
No estado teológico o homem compreende o mundo, a natureza a par-

II dll crença em seres sobrenaturais. As causas primeiras e finais de todos os
I II,',~sfío produzidas pela ação de agentes sobrenaturais, tornando o conheci-

11111111absoluto, pois o homem não coloca qualquer problema dando-se por
111leito com a explicação do mundo pelos deuses e pelos espíritos.

A mentalidade teológica desempenha também muita influência na co-
,111social e na vida moral, uma vez que gera a crença em poderes imutáveis

• I ,,,dos na autoridade, tendo na organização política correspondência com a
IIIIIIIIII'quiae militarismo.

Nesse estado, a experiência é muito pouca, tudo é apelado para a di-
Illdllde, seja na forma fetichista, transformação de objetos ou seres naturais
111divino, seja na forma politeísta, várias divindades, ou monoteísta, uma só

./1 lntlnde. Essa forma é a mais desenvolvida do espírito humano e serve de
11111'ição para o estado metafísico.

O estado metafísico caracteriza-se pela concepção de " forças" para
plicar os diferentes grupos de fenômenos, substituindo os deuses do estado

li' ilugico. Estas forças, químicas, vitais, reúnem-se numa só chamada" natu-
" li" equivalente ao deus único ( monotefsrno).

A metafísica diferencia-se do teológico, porque procura explicar a na-
11111'/[1Íntima das coisas, suas causas primeiras e finais, desfazendo a idéia de
uliordinação da natureza e do homem do sobrenatural. No plano político, o

• uulo metafísico corresponde a " substituição dos reis pelos juristas e a soei-
, d ulc metafísica origina-se de um contrato e tende a basear o estado na sobe-
11111111do povo". (SILVA, 1982, p.2).

O estado positivo é aquele que a humanidade só alcançou com o advento
dll Iilosofia positivista, e no qual passou a observar diretamente os fenômenos, a
lunitar-se aos dados do sentido e a guiar-se pela luz da experiência. É o estado em
1/111'o espírito renuncia a procurar os "fins últimos" e a responder aos "por quês".

noção de causa, transposição abusiva da experiência interior do querer para a
1IIIIIIreza,é substituída pela noção de lei.

Segundo Comte, o estado positivo caracteriza-se pelo reconhecimento
d,' que" somente são reais os conhecimentos que repousa~n sobre fatos obser-

0i1os{9r!tJu)dilos 51



A FILOSOFIA POSITIVISTA DE AUGUSTO COMTE

vados", (COTRIM,1999, p.185 ), subordinando assim a imaginação e a argu-
mentação à observação.

Em sua primeira lição no curso de Filosofia Positiva, ao definir a Lei
dos três estados diz que:

No estado positivo o espírito humano, reconhecendo a im-
possibilidade de obter noções absolutas, renuncia a procu-
rar a origem e o destino do universo, a conhecer as causas
internas dos fenômenos, para preocupar-se unicamente em
descobrir, graças ao uso bem combinado do raciocínio e da
observação, suas leis efetivas a saber, suas relações invari-
áveis de sucesso e similitude. A explicação dos fatos, redu-
zida então a seus termos reais, se resumem de agora em
diante na ligação estabelecida entre os diversos fenômenos
particulares e alguns fatos gerais, cujo número o progresso
da ciência tende cada vez mais a diminuir. (COMTE, 1996,
p. 22-23)

A Lei dos três estados é então o primeiro tema básico do positivismo,
isto é, a filosofia da história onde esclarece a evolução do conhecimento uni-
versal humano.

Classificação das Ciências - A Hierarquia do Saber

Conforme Augusto Cornte, as ciências devem ser classificadas conside-
rando o maior ou menor grau de simplicidade ou generalidade dos respectivos
fenômenos estudados. Partindo desse princípio ele estabeleceu uma ordem lógi-
ca para o estudo intelectual, que devia ser obedecida pela educação científica
pois sem a qual a média geral dos homens será incapaz de atingir o estado madu-
ro da racionalidade positiva. Até mesmo as inteligências superiores não podiam
dispensar essa ordem, pois correriam o risco de ficar com lacuna em sua forma-
ção racional e estas serem preenchidas por conhecimentos de origem teológica
ou metafísica.

Com o mesmo princípio de estudar os fenômenos partindo do mais
simples e geral para os mais complexos e específicos, Comte classificou as
ciências hierarquicamente assim: matemática, astronomia, física, química, bi-
ologia e sociologia.

A sociologia, para Comie, representa a " totalização do saber", que
culminaria com a "formulação de um sistema verdadeiramente indivisível, onde
toda decomposição é radicalmente artificial (...)".(COMTE, 1996, p.ll).

O· termo sociologia foi criado pelo próprio Cornte, que utilizava um
amplo sentido, compreendendo os estudos de psicologia, ética, direito, econo-
mia política e a filosofia da História. .
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1',11;1Corrue, a sociologia tem como aspecto fundamental, a distinção
11 11 1IIIIçasocial, representada pelo conceito de ordem, e a dinâmica social,
I' 1111,11111pelo conceito de progresso. A estática pesquisaria os elementos
1111111tlll" da sociedade, como a família, a propriedade, a linguagem, o direi-
I "' III"'!\), ~IC, c a dinâmica, por outro lado, pesquisaria as leis do desenvolvi-
111111"1'1'1'.ssivo da sociedade. Comte firma a idéia de que a dinâmica social

I I """lIdinada à estática, e que o progresso deve partir da ordem para aperfei-
1111 1'1"llIelllos sociais permanentes. Portanto, o seu projeto de reforma social

I1 I ,',/I//O/" por princípio, a ordem por base e o progresso por fim.
I' -ntão, a classificação da ciências, o segundo tema básico da filosofia

11I11.t1l11

I'f'/DI ma das Instituições

1\ reforma das instituições para Comte está baseada nos fundamentos
uu II~da sociologia e deveria seguir os seguintes passos: reforma intelectu-

li 111111ma moral e por último, reforma política e através destas, a reorganiza-
111tllI sociedade, Para ele, "as idéias governam e subvertem o mundo",

I I IMTU, 1996, p.39), isto é, " todo mecanismo social repousa finalmente so-
11' upiuiôcs" . (COMTE, 1996, p.39 - 40). Segundo ele, a "grande crise polí-
11," I moral das sociedades atuais provém em ultima análise, da anarquia
11111"I'Iual" ( COMTE, 1996, p.40).

onforme Comte, a Revolução Francesa destruiu muitos valores im-
,,"l.lIlIe. da sociedade européia e não foi capaz de oferecer fundamentos para
, 11'" gunização da sociedade burguesa emergente, sendo necessária uma nova
11111'.ientífico-industrial, para formular esses novos fundamentos e nisso con-
I 11'11grande tarefa da filosofia, só a filosofia positiva pode ser considerada a

111111'11base sólida da reorganização social" , (COMTE, 1996, p.39),
A Filosofia Positiva tem como finalidade maior restabelecer a ordem

I/li sociedade capitalista e industrial,
Em relação aos conflitos sociais existentes entre o proletariado indus-

111111e os capitalistas, Comte tem uma posição conservadora. Para ele, "todas
I medidas sociais deveriam ser julgadas em termos de seus efeitos sobre a
I II"se mais numerosa e mais pobre, concordando dessa forma com a divisão
tI,l' classes sociais, a exploração industrial, e legitimando a existência dos
I rnprcendedores capitalistas e dos operadores diretos, o proletariado".
Ii 'OTRIM, 1999, p,187).

Para os trabalhadores prega uma doutrinação positivista, com o objeti-
vo de inspirar o gosto por trabalhos práticos e mecânicos, preparando-os para
Jll'I'ccber que:

A harmonia afetiva, mesmo privada e, sobretudo pública, so-
mente é possível mediante a evidente necessidade de subordinar
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a existência humana a essa ascendência exterior, única a tomar
disciplináveis nossos instintos egoistas. (COMTE, 1996 p.84).

Nos últimos quinze anos de sua vida, Comte criou uma nova religião
denominada Religião da Humanidade, inspirado em sua deusa Clotilde de Vaux
e os santos eram os pensadores Dante, Shakespeare, Galileu, Adam Smith,
etc(COTRIM, 1999, p.188).

Para difundir a nova religião elaborou também um Catecismo
Positivista, onde deixou explícitas suas concepções dogmáticas, autoritárias e
conservadoras.

o Positivismo no Brasil e sua Influência na Educação

A corrente filosófica positivista exerceu considerável influência no
mundo inteiro, e em particular no Brasil, por ser um país de pouca tradição
cultural e com ideologia inconsistente para dar conta dos anseios
desenvolvimentistas que ocorriam naquela época.

As idéias positivistas chegaram ao Brasil por volta de 1850, durante o
Segundo Império, trazidas por brasileiros que completaram os estudos na França,
tendo alguns sido alunos do próprio Augusto Comte. Nesse período, a situa-
ção sócio-política no Brasil era de insatisfação entre os políticos e intelectuais.
O Imperador D. Pedro Il centralizava o poder em suas mãos de tal forma, que
tinha o comando dos partidos e estadistas, fazendo e desfazendo ministérios e
ministros, de acordo com o seu interesse. O imperador sempre neutralizava a
oposição e a luta política travava-se entre dois partidos, o Conservador e o
Liberal, que revezavam-se no poder.

A grande questão política da época era a escravatura, combatida pelos
positivistas e defendida pelos conservadores, que tinham o trabalho escravo
como suporte da economia basicamente agrícola.

As medidas adotadas pelo Imperador eram paliativas e visavam uma
"abolição progressiva", através da sanção de leis regulamentadoras, inicial-
mente em relação ao tráfico de escravos, depois quanto aos escravos idosos e
ainda a Lei do Ventre Livre, que a longo prazo acabaria a escravatura no país.

Juntamente com o problema da escravidão, começa a formação de uma
classe de profissionais, filhos, representantes ou herdeiros dos senhores de
engenho e das fazendas de café, cuja a formação intelectual originava-se geral-
mente de um curso de humanidades em Colégio Jesuíta e complementada na
Universidade de Coimbra, inicialmente, e depois, nas duas faculdades de Di-
reito brasileiras (Recife e São Paulo). '

Dentro do contexto exposto, percebe-se que o Brasil não possuía
uma filosofia definida e aspirava por idéias que oferecessem uma nova con-
cepção de valores e de orientações dos seus atos e o Positi vismo vem pre-
encher esta lacuna.
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dlHllrinas comtianas começaram a aparecer na Escola Militar do
I 111111111desde 1850. e posteriormente foram se difundindo no Colégio

" I 11 I IlIlll da Marinha, Escola de Mediana e Escola Politécnica. Aqui as
11 111'.ruvistas eram basicamente cientificistas e aplicadas aos campos da

I I t\1 1II'IIlútica e Biologia. A tendência apostólica se efetiva a partir de
I 1"'1 MI 11Iel Lemos e Raimundo Teixeira.

I nu etunto, o marco inaugural do Positivismo no Brasil foi a obra
I 111 1'1'1''ira Barreto - As Três Filosofias, onde apontava a filosofia
I I I tu como capaz de substituir a tutela intelectual, que a Igreja Católica
, I I 1111puís.

1'111importante também o papel dos ortodoxos como Miguel Lemos e
0111111111111'Icixeira Mendes, que tendo iniciado no positivismo através da ma-
1111111li " das ciências exatas, viram na ciência de Augusto Comte "as bases

I 1111111política racional e pressentiram, na sua coordenação filosófica o con-
, " '11111'1110definitivo da ordem e do progresso, como diria mais tarde o pró-

(lill t\lll'lIel Lemos". (COMTE, 1996, p.13).
Seguindo também os ensinamentos de Cornte, Benjamirn Constant de-

11 111vcu lima forte atividade doutrinária, tendo como principio a educação
I I I P ritos para organização da sociedade em nível positivo, instaurando
I 111111111regime de Ordem e Progresso. Essa doutrinação que Cornte preten-

101dirigir ao proletariado europeu, no Brasil foi voltada para a burguesia e
I uvolvcu-se prioritariamente nas Escolas do Exército.

Essas atividades originaram, entre alguns brasileiros, um ideal de re-
1"lhll, ti semelhante à ditadura sociocrática positivista, uma filosofia política,
'111I 1,'111como pressuposto que a "sociedade caminha necessariamente para
11111.1ice truturação racional ou científica". Segundo eles somente uma ditadu-

I ,"l'iocrática nos moldes positivistas, resolveria os nossos problemas. Daí
I' I urum a defender o republicanismo.

A campanha republicana no Brasil se travou entre anti-rnonarquistas e
uivcrvadores, bem como dentro do próprio Partido Republicano, reforçada

I" I" atividades da Igreja Positivista, que formava o grupo dos ortodoxos.
I 111I.ranto, a Proclamação da República deve ser creditada aos chamados dis-

Idl'i\ICS ou militares políticos que, como Benjamin Constant, realizaram uma
1.III,ra doutrinária.

O "apogeu do positivisrno" no Brasil, aconteceu imediatamente à Pro-
, lnmação da República, deixando marcas muito fortes nas medidas adotadas,
.1 quais podemos citar:

a bandeira republicana com o seu dístico ORDEM E PROGRES-
SO;
a separação da Igreja e do Estado;
o decreto dos feriados;
o casamento ci vil;
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Os positivistas influenciaram também a formação da Assembléia Cons-
tituinte organizada um ano após a Proclamação da República, alcançando re-
formas como liberdades religiosa e profissional, proibição do anonimato na
imprensa, abolição de medidas anticlericais, e depois, a reforma educacional
de Benjamin Constant, que expandiu as idéias positivistas.

A influência dessas idéias foram muito fortes no processo histórico
brasileiro e teve como núcleo irradiador dessa doutrina o Rio Grande do Sul,
através de Júlio de Castilho. Segundo ele, "a república é legítima, não por
direito divino nem por direito popular, mas por direito científico e
histórico".(SILVA, 1982, p.3). Nasce então uma facção política conservadora e
anti-democrática que dominou o Rio Grande do Sul durante 40 anos e conta-
minou o país todo. Dentre os pontos básicos positivistas adotados pelo
castinhismo estão:

o centralismo do poder em mãos do chefe do exército;
a continuidade administrativa garantida pela reeleição do
governante.

Essa atitude absolutista e antidemocrática perdurou por muito tempo,
chegando até Getúlio Vargas, que procurou implantá-Ia a nível nacional (1930-
1945), principalmente no chamado Estado Novo.

Após Getúlio Vargas, as idéias positivistas voltam ao ideário político
brasileiro no período da Ditadura Militar, que sob a égide da ordem para ga-
rantir o desenvolvimento e uma sociedade organizada, colocou mais uma vez o
poder centralizado, desta vez, nas mãos dos militares.

E hoje, encontraríamos ainda traços positivistas no Brasil? Se olhar-
mos o modelo político imposto pelo governo e o comportamento de alguns
políticos na condução das políticas públicas deste país, com certeza daremos
conta, que idéias positivistas ainda estão presentes no contexto sócio-político
brasileiro.

Positivismo e Educação Brasileira

Comte deixou claro, ao estabelecer a Filosofia Positiva, a ne-
cessidade de uma reforma geral do sistema de educação. Na Ia lição do seu
curso de Filosofia Positiva assim a defendeu:

Os bons espíritos reconhecem unanimemente a necessidade de
substituir nossa educação européia, ainda essencialmente te-
ológica, metafisica e literária, por uma educação positiva,
conforme ao espírito de nossa época e adaptada às necessida-
des da civilização moderna (COMTE, 1996, p.37).
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IIII como influenciou a vida política e social de muitos países, a
I I 1'11'invista foi marcante nos sistemas educacionais, inaugurando o

1I 111I uiu" na Educação.
I'"" (t(ldotti, o "pensamento positivista caminhou na pedagogia, para

I 111"" 1110,que só considerava válida a formação utilizada praticamente
101I i"I'Nl'ntc, imediata",(GADOTTI, 1995, p.Ll O), combinando assim

11111 IIII IIHlo positivo, que considera a experiência como base para o
11t, 1111111110.

NII I':ducação brasileira o positivismo repercutiu com maior intensida-
111di 11'1minados momentos históricos. No final do século passado, com a

1,111111111do primeiro projeto de formação do educador.
( "ulotti descreve a influência nesse contexto no seguinte trecho:

Apesar de pouco entusiasmo que os educadores progressistas
demonstram pelo pensamento pedagógico positivista, devido
suas implicações político-ideológicas, ele trouxe muitas con-
tribuições para o avanço da educação, principalmente pela
crítica que exerceu sobre o pensamento humanista cristão.
(GADOTTl, 1995, p. 111)

Outro momento de propagação do positivismo foi o da Ditadura Mili-
I li' tulada a partir de 1964. O modelo educacional adotado tinha como base
I" d Ij'ogia tecnicista calcada no princípio da neutralidade e a escola funciona
11I upcrfciçoar a ordem social vigente. As informações, os princípios e as leis
"I urbclecidas e ordenadas numa seqüência lógica e os conhecimentos são
.lu.ulos ao observável e mensurável.

Para referendar essa pedagogia, a reforma do ensino de 10 e 20 graus
," 1I1111izou-se com a LDB 5692/71, que ampliou a carga horária de disciplinas
,I, IIII'IIStécnicas, supervalorizando o ensino profissionalizante e em contrapartida,
"dll/inLlo as horas aulas das ciências humanas e sociais e objetivando a
I, uuinalidade dos estudos para a maioria dos alunos.

Apesar das reformas educacionais que aconteceram a partir de rrÍeados
,1,I unos oitenta, ainda é possível perceber algumas "nuances" do positivismo
1111pcusarnento educacional brasileiro, disfarçadas na proposta de educação
1"IIIIssional e na ênfase das ciências exatas no currículo das nossas escolas.

onclusão

O positivisrno manifestou-se de modo variado em diversos países oci-
",'''Iais a partir da segunda metade do século XIX, e reflete no plano filosófico
u cntusiasmo burguês pelo progresso capitalista e pelo desenvolvimento técni-
111 industrial, em contraposição a corrente marxista também muito discutida
IItI cpoca, o que caracteriza o conservadorismo de Comte e sua posição reacio-
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nária frente as questões conflitantes daquele período, defendendo uma doutri-
na baseada na consolidação da ordem pública para garantir o progresso da
sociedade.

Comte, ao desenvolver sua corrente filosófica trouxe uma base positi-
va, naturalista e materialista, para as ideologias econômico sociais admitindo
como fonte única do conhecimento a experiência, os dados sensíveis. A filoso-
fia é reduzida à metodologia e a sistematização das ciências, inaugurando "o
culto a ciência e a socialização do método científico".

Entretanto, exerceu influência benéfica no desenvolvimento das ciên-
cias da natureza.

Por falta de uma ideologia sólida a influência do positivismo foi muito
forte no pensamento político e social brasileiro sendo refletida principal-
mente no movimento da Proclamação da República, na elaboração da pri-
meira Constituição republicana, deixando marcas até no símbolo brasileiro
mais significativo que é a Bandeira Nacional com o seu dístico ORDEM E
PROGRESSO.

A repercussão do Positivismo no Brasil se deu também no plano edu-
cacional, consolidando a concepção burguesa na educação, reproduzindo o
estereótipo de aluno condizente com os filhos da classe alta, e controlando o
acesso dos filhos dos trabalhadores. Essa repercussão é também sentida no
currículo escolar com a supremacia das disciplinas da área de ciências e a
introdução da sociologia, que é a base da filosofia comtiana.

Em diversos momentos históricos do Brasil desde a primeira repúbli-
ca, como no período ditatorial de Getúlio Vargas, e no golpe militar de 1964,
as idéias positivistas são percebidas nas ações políticas e conseqüentemente
no campo educacional e consolidadas em Leis, como é o caso da Lei de Refor-
ma de Ensino de 10 e 20 Graus, a Lei 5692/71, onde o tecnicismo e a neutrali-
dade eram a base de todo processo educacional.

Hoje, ainda é possível notar em algumas práticas de políticos, educa-
dores, governantes resquícios de uma concepção positivista.

Entretanto, é importante considerar que toda corrente filosófica tenta
explicar o conhecimento, e não pode ser negada ou exaltada de forma extrema.
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( ) QUE ME DIZ NIETZSCHE - TENTATIVAS DE
I I)I~EENSÃO DE SEU CANTO EM ASSIM FALOU

ZARATUSTRA

ANA CRISTINA DE MORAES I

I 1I I' Nietzsche

Muitas leituras nos trazem formas de aprendizado (ou, mais além, des-
I, '"1 muito do que já aprendemos). A leitura de algumas idéias de Nietzsche,
I" 11' cmplo, está fazendo com que eu conheça um pouco mais de mim mesma,
1I1111lil'Sprisões e meus anseios de libertação. Incessante vir a ser. E é essa
111111111de pensar que está me instigando a ousar; a desconstruir/construir esti-
10, d,' vida mais desprendidos das formas institucionalizadas, quase engessadas,
, '1Il"l'stão inseridas num conjunto de normas lidas como "corretas" e "boas".

ob a influência de Nietzsche, venho mantendo uma comunicação cons-
I 11111'comigo mesma, como um monólogo que se cria a partir de um diálogo
1111' alguns de meus "Eus",

Assim, corneço a "vomitar" palavras impulsivamente, com uma certa
, -u-ssividade. expressando meus estados de espírito momentâneos, resultando

'" ,eI lias que estão presentes nos parágrafos seguintes.
Desejo, instinto, pulsão de morte. Felicidade, também suicida e mes-

11111homicida. Dioniso'', sujeito que é parte de nós, clama por manifestar-se.
I Ir quer festejar a existência da existência. Mas, por quê deixamos ApoIo
111umbi-Io? Dioniso ainda não conseguiu vencer essa batalha contra ApoIo.

I li' luta deverá se prolongar por muito tempo. Um embate constante. Sem
, nccdor ou perdedor. _

Nós, que insistimos em hipervalorizar nosso lado apolíneo, precisa-
'''"S ser esmagados pela pata do maior e mais pesado animal! Ainda agimos em
1111111'da moral!

Moral que aprisiona. E pouco nos abandona. Nos nega a vontade de
1"'ll'ncia, de vida. A 'velha'/ 'nova' moral, geradora de hipocrisia e produtora
.I,' máscaras fantásticas, fanáticas. Como palavras ditas que omitem pensa-
1III"1I0Se sentimentos sendo meras fantasias carregadas dessa mesma moral. E

I Mcstranda em educação UFC.
I Nlctzsche estabeleceu uma distinção entre o apolíneo e o dionisíaco. Apoio é o deus
1111clareza, da harmonia e da ordem; Dioniso, o deus da exuberância, da desordem e da
muxica. Segundo Nietzsche, o apolíneo e o dionisíaco, complementares entre si, foram
,'pllrados pela civilização.
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nesse mar de aparências, os desejos permanecem latentes latem, latem, ...como
o cão com fome e com raiva, aprisionado no quintal chegando mesmo a
incomodar os vizinhos! Desejo impulsivo. Ensaio de um sentir-se vivo.
Vivências de uma criança que engatinha e que quer logo andar e correr ... sem
medos, no gozo de sua pulsão de vida e de morte. São Apoio e Dioniso em
êxtase, manifestando-se nesta criança que se esforça para caminhar sem achar
que pode sentir dor ao cair.):ar;u:la, o cair no chão é também uma grande
descoberta. Quase chega a ser divertido! Criança que cansa, que dança e que
adormece com toda a sua simplicidade e sua liberdade. Onde está meu ser
criança? Oh, adulto infame, que invade este universo, impondo valores, mas-
sacrando aos horrores! Terríveis educadores!!! Eternos disciplinadores? Cas-
trações, frustrações, corrupções. Tudo em nome da moral! Por que essa 'ordem'
tanto atrai os Homens? Qual o seu sentido? O reforço e a manutenção do poder
(eclesiástico cristão) ... talvez. Pois que seja extinta a Igreja!!!

A humanidade - e tenho consciência de que sou parte dela - parece
gostar de cultivar esse câncer (maligno para os instintos) chamado moral.

Moral cristã, que Nietzsche tanto execrava e desejava mesmo que os
homens a fizessem sucumbir. Ela constitui uma rebelião contra a vida, como
ele mesmo declama:

Suposto que se tenha compreendido o que há de sacrílego em
uma rebelião contra a vida, tal como na moral cristã se tomou
quase sacrossanta, então, com isso, porfelicidade, também se
compreendeu algo outro: o que há de inútil, aparente, absur-
do, mentiroso, em uma tal rebelião (Crepúsculo dos Ídolos, s5.
Tn: Cal. Pensadores:333).

Somos presidiários (as) dos nossos valores. Culpa, medo, rancor, pie-
dade, submissão. Somente perceber e executar o próprio desejo nos faria
vivenciar a liberdade. Mas, que é a liberdade? Pois vemos que o ser humano
manifesta esse incessante conflito entre a busca de liberdade e o exercício de
seu oposto, sendo a liberdade um devir, da mesma forma que o cárcere. Daí
não haver plenitude. Minha impressão é a de que nossas atitudes oscilam entre
a busca de liberdade e de encarceramento, ambas desejadas e cultivadas. Sobre
liberdade, encontrei em Nietzsche o seguinte: ... algo que se tem e não se tem,
que se quer e que se conquista ... (Idem, S38: 341). Além disso, liberdade,
numa perspecti va nietzscheana se expressa como:

Ter a vontade de responsabilidade própria. Manter firme a
distância que nos separa. Tomar-se indiferente a cansaço,
dureza, privação e mesmo à vida. Estar pronto a sacrificar à
sua causa seres humanos, sem excluir a si próprio. Liberdade
significa que os instintos viris, que se alegram com a guerra e
a vitória, têm domínio sobre outros instintos, por exemplo, sobre
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o da "[elicidade", O homem que se tornou livre, e ainda mais
o espírito que se tornou livre, calca sob os pés a desprezível
espécie de bem-estar com que sonham merceeiros, cristãos,
vacas, mulheres, ingleses e outros democratas. O homem livre

éym guerreiro. (Idem: 341).

o bem estar desprezível a que Nietzsche se refere vincula-se às atitu-
I, I ~I reis, cômodas, as quais as pessoas se submetem com a perspectiva de
loIljllllil' 'estabilidade', 'segurança' e 'felicidade'. Essa 'felicidade', segundo
I, 11110 representa nada além _qu~urnailusão.pois os instintos humanos ansei-

1111 1',11' liberdade e ela, ao contrário, castra esses instintos, refletindo apenas
11111 I'NlUdode felicidade monitorado e controlado por outras pessoas. Para
jl' I/Nl.:hc, o ser humano deve adquirir atitudes de guerreiro, cheio de si, com
",1" motivadas pelos próprios desejos. Isso geraria uma aproximação maior
, 111 11 felicidade, numa perspectiva de manifestação dos desejos; em outras

I dIlVI'iIS,uma não-castração humana.
Mas, como efetivar um projeto humano instintivo diante de tanta di-

'1 kludc de desejos dos indivíduos? Sobreviveria a espécie humana diante
,I, 11 explosão de instintos (que, para mim, são fortemente condicionados pela
1"11111 lu racionalidade desses seres, pois instinto e razão não se separam total-
1111111(')'1 Há, para Nietzsche, limites nas atitudes dos homens civilizados?

Estas e outras questões ficam flutuando em meus pensamentos en-
.vu crrados ainda - quando leio os escritos deste sujeito. Sinto um desejo lou-
, 11 di' gritar, de correr, de sair..Um turbilhão de valores se manifestam. Apenas
11111 I prciações tuteladas por uma série de valores morais.

crutQ, de herança - é a nossa moral! Peso que cansa. Peço que saia.
li, I~ i-me em paz! Só quero agarrar esse vento que vem trazendo folia, di-
I lido bom dia, menos amém ... O meu deus não diz amém. O MEU DEUS

',( II/IW!

1I11'V diálogo entre alguns de meus "eus" -
(11)inspiração de Nietzsche

É, pois, diante de uma necessidade existencial que converso constante-
1111 111(' comigo mesma. Um misto de prazer e de luta contra valores morais que
1111110 me incomodam e que estão ainda bastante impregnados:

- O que há? Pra quê tanto sentido? Seu corpo está perdido. Sua fé
I I1 11, cternizadora, dorninadora e vã não te liberta dos horrores, nem dos amo-
I1 Quantos rancores! Quase todos os pensares estão impregnados pelos pesa-
11' rutólicos! Culpa. Pecado. Misericórdia. Perdão.

- Por que você não perdoa? Mesmo que doa ...
- Mas, para quê perdoar? Deixa como está. Logo vai passar.
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- Passa?
- Nem peça, nem me impeça de voar!
- Trair, cuspir, subverter, matar. São também verbos tipicamente hu-

manos. Rurais e urbanos.
- Pra quê esconder? Por que não dizer?
- Nada de sentido lógico, linear, católico.
- Convença-me disto! Quero aproximar-me dos outros. Quero apaixo-

nar-me pela mesquinhez e pelo narcisismo dos outros! ... Para também reco-
nhecer-me: os outros são meu espelho!

- Ruínas. Propinas. Como morfina em meu peito, eu me deleito com
esta tragi-comédia. Com uma poesia partida e sua máscara caída não há defesa
nem mesmo certeza para você se segurar.

- Só mais sete dias para eu me curar.
- Existe cura? Existe CURVA no teu pensar? Para quê se justificar?

Existe mesmo o TEU pensar? Que dificuldade é essa para criar? Cadê você?
Consegue dizer quem é você? Ou também vai deixar este feitio para outra
pessoa? Não me atrai esse você. Mas, quem sou para julgar? Apenas jogar
deve me interessar. Nem ganhar, nem perder.

- Algumas vezes ando na escuridão; outras, na contramão; em outros
momentos ainda cultivo o caos. Aí não manifesta somente destruição.

- Aonde quero chegar? Algum resultado concreto? Reto?
- Necessidade humana! ...
- Civilização exigente!!! Luta para ser coerente, detergente, inteligen-

te, instituinte, ... Nada de ponto final: só quero chegar até depois do começo e
continuar com ponto e vírgula ... ou três pontos ... Como aquele recente poema
que escrevi e que fala de uma certa 'organização caótica': Nem sempre eu ando
/ Um passo atrás do outro / Nem sempre eu canto a mesma música / Nem
sempre eu falo a mesma língua / Existe um caos que às vezes nos constrói /
Existe um caos que às vezes nos corrói. / Nem sempre eu danço quando a
chuva cai / Às vezes quero que fique um pouco mais / Existe um caos que às
vezes nos constrói / Existe um caos que dói, dói. dói .... / Dentro da alma baila
a fantasia / A harmonia de um caos plural/Um turbilhão de dicotomias / A
inevitável/Organização caótica.

"Assim falou Zaratustra": tentativas de interpretação e de
apreensão de sua mensagem (ou de seu canto!)

A transgressão é uma ação ou um elemento importantíssimo para a
liberdade do espírito. Para mim, esta parece ser a proposta mais presente no
pensamento de Nietzsche. Em Assim falou Zaratustra, ele expõe uma idéia
que, de certa forma, explicita o que pensa sobre o desejo latente de transgredir:
"Teus cães selvagens querem sair para a liberdade; ladram de prazer em seu
porão. quando teu espírito trata de abrir todas as prisões". Essa libertação,
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I 11111,llldiv(duos viciados ao comodismo e à alienação, parece ser bastante
I 111111II/I/lSI.:irrcalizável, meramente utópico. No entanto, este fato se con-

1I I 11/l1('dida que o nosso desejo grita e se torna sujeito, clamando por
11110 1/11SL',desatando as amarras do dever.

MlllltlS vezes me percebo recriminando a mim mesma por não cumprir
I, 1IIIIIIIIdos deveres ou obrigações institueionalizadas como fazer o 'bem'

111/1""", rotnportar-se de acordo com padrões gerais, ... e, no entanto, quan-
I 111111sobre MEU próprio desejo, vejo que essas obrigações são muito

'1"1 1111',1110são suficientemente capazes de satisfazer-me naquele momen-
1'11111"', então, continuar transformando meu espírito em Camelo, com

11111111'turdos sobre as costas, caminhando responsavelmente, com toda sua
I I 11,1/11110ao deserto? Quero ir mais além. Que se transforme o Camelo em

",j I 1',11que me diz Nietzsche: "Criar liberdade e um sagrado Não, mesmo
11/11"li dever: para isso, meus irmãos, é preciso o leão" (s9. In: pensadores:
"I lrunsformar o espírito em leão, guerreiro, transgressor e cheio de si: eis

111I 1111li 11110para a libertação humana! Mas o leão, segundo Nietzsche, tem
1111111111nprcnder com a criança, trazendo para si algumas de suas formas de

I llilis: Inocência é a criança, e esquecimento, um começar-de-novo, um
, ,I, 1111/(/roda rodando por si mesma, um primeiro movimento, um sagrado

I, 'I .\/II/(ldem:230).
I)izer sim à vida é concretizar desejos; é inquietar-se incessantemente na

I 11I 11du prazer, em seu fervilhante impulso por eternidade: "O prazer quer de
I ,,111us coisas a eternidade, quer profunda, profunda eternidade!" (sl1: 265).

/\ exaltação e eoncretização do desejo é, para Nietzsche, o que prorno-
• u pruzcr; um sentir-se livre. É, como proclama (Segunda parte. In: Pensado-

) \ 'i):

Querer liberta: eis a verdadeira doutrina da vontade e da li-
berdade - assim Zaratustra a ensina a vós.
Não-mais-querer e não-mais-estimar e não-mais-criar! Ai, que
esse grande cansaço fique bem longe de mim!
Também no conhecer sinto somente o prazer de gerar e de vir-
a-ser de minha vontade; se há inocência em meu conhecimen-
to, isso acontece porque há nele vontade de gerar.
Para longe de Deus e deuses me atraiu essa vontade; o que
haveria para criar, se deuses - existissem!

[ ...]

I t unielo, Leão e Criança - figuras metafóricas, utilizadas por Nietzsche em Assim
1,lltI/I Zaraiustra para designar as formas de manifestação ou transmutação do espírito.
I) viunelo representa o espírito fone, que suporta carga, que renuncia e é respeitoso: o
1,',70 é o guerreiro que luta pela liberdade; já a criança expressa o espírito que brinca
11I.,.'SSHntementecom o jogo da vida; que com sua leveza e simplicidade vê o mundo
1111110novidade. E que vive um constante começar-de-novo.
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o conteúdo e a forma de Assim falou Zaratustra - Escrevendo de
forma bastante poética, Nietzsche buscou transformar sua escrita em música,
com toda sua perfeição. Para ele, a música é uma arte superior que transmite
mensagens de forma muito mais marcante e consistente: Comparada com a
música, toda comunicação por palavras é vergonhosa; as palavras diluem e
brutalizam; as palavras despersonalizam; as palavras tomam o incomum co-
mum (Fragmentos póstumos. Citado por Machado. 1997:25).

Nesta obra, Nietzsche utiliza uma linguagem repleta de metáforas e
esse estilo é também um esforço para romper com o peso da racional idade na
filosofia. Ele reclamava uma postura trágico-filosófica que seria a expressão
das pulsões artísticas dionisíaca e apolínea, como alternativa à essa
racional idade. Ele apontou esta dificuldade não só para si, mas para toda filo-
sofia argumentando que, para adquirir esta postura trágica, ela precisa se ma-
nifestar numa linguagem coerente com essa visão de mundo: uma linguagem
mais artística e não científica, metafórica e não conceitual.

Analisando esta obra nietzscheana, Roberto Machado expõe o seguinte:

Por que Assim falou Zaratustra seria uma tragédia? Por que
Nietzsche, na época em que escreveu seu livro mais importan-
te, considerou-se o primeiro filósofo trágico? Isso pode ser
compreendido quando se compara seu Zaratustra com sua
primeira obra, O nascimento da tragédia, cujo principal obje-
tivo é a crítica da racionalidade conceitual através da apre-
sentação da arte trágica, expressão das pulsões artísticas
apolinea e dionisiaca, como grande estimulante da vida. Pos-
teriormente, Niettsche percebe a incompatibilidade entre o
conteúdo da denúncia - a morte do trágico pelo saber racio-
nal - e a linguagem em que ela é formulada, mais próxima do
racionalismo do que da poesia trágica que ela pretende
enaltecer; chegando mesmo a exclamar: "Que pena eu não
tenha ousado dizer, como poeta, o que tinha então a dizer:
talvez eu tivesse sido capaz" (...) ... Assimfalou Zaratustra é o
canto que Nietzsche lamentou não ter cantado com seu pri-
meiro livro, constituindo-se por isso sua tentativa mais radi-
cal de fazer a forma de expressão artística criar sua temática
filosófica trágica (Idem: capa/ introdução).

É com Zaratustra que Nietzsche se encontra, e realiza um de seus dese-
jos, expondo sua própria linguagem - uma linguagem desejada - para expres-
sar seus pensamentos.

Entendo Nietzsche, no momento da criação de Zaratustra, como uma
pessoa que se permite a trazer seus devaneios para a filosofia; ele compõe o
que chama de filosofia trágica a partir do movimento fervilhante de seu imagi-
nário. Nietzsche sonha, nos convida a sonhar e ainda nos desvela a essência e
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I 1III I'Hsidade mesma do canto e da poesia. Ele brinca com suas idéias e, para
1111111.",,11 atitude é dotada de forte intencionalidade: sua intenção é a de insti-

11II P .ssoas para a transgressão dos padrões ou das normas do pensar e do
, 11,rum a pretensão de valorizar a vida e elevar (leia-se também libertar) o

1'111111humano.
/\ forma e o conteúdo de Assim falou Zaratustra me motiva a forjar a

,I" 11111li de di versas possibi Iidades para pensar, escrever, agir, ... pois esta obra
"li minha ótica, um instrumento de ataque às instituições, criadas e mantidas

I" 111 homens, com a função de discipliná-Io, castrá-Ia, mortificá-lo.
Nesse sentido, a leitura desta obra também me sugere uma tentativa de

, 11111" c de distanciamento dos padrões filosófico-acadêmicos tradicionais.
/\ esse respeito, resgato um pequeno texto que escrevi recentemente,

11111 mesmo da leitura de Assim falou Zaratustra:
Pelos interstícios da vida, ando, corro, falo, leio. Pelos mais diversos

1I11111hos(e descaminhos?!) do mundo busco coisas dotadas de significados.
, ,ti' "s úteis. lnúteis. Coisas que podem dar um sentido à vida. Mas não um
I ututo qualquer: um sentido "sentido". Um sentido meu, teu e nosso. Cores,

"""'S 'amores. Idéias sãs e vãs. Aquilo que você falou. Aquarelas que você
1""lml. Todas as ações. Essas ações humanas. Noções e nações são constante-
'li' 1111'eonstruídas e dinamitadas.

Professores, pesquisadores. Quero ver seus bastidores. Quero apren-
di I ,quero saber os segredos, os medos e os dedos. Recitem seus poemas. E
r.uulx'm os seus dilemas. Falem. Gritem. Ou apenas silenciem. Talvez eu con-
'1'" .ntcnder, .. "O silêncio grita" ? É o que diz Artaud. O silêncio também

,1111,suplica, mortifica ... O pensamento em movimento. Minha idéia, que não
, iotutmenie minha, faz-me um favor. Que horror! Não é só isso. É só o come-
I II hléias que querem ser publicizadas. Jamais idolatradas. Idéias que anseiam
1"" S' constituir num fio para tecer outras tantas. Idéias que clamam por liber-
",IIk e por libertar. lnsaciabilidade. Um estilo. Mais um percurso e alguns
I" II'illços. CRIAÇÃO! Cria + ação. Cria - ti - vida - de. Personalidade. Opor-
ruuulude. Vontade. Um lugar ou um fato pouco explorado. Manifestações do
111111iinário que quer e precisa fluir, dançar, correr e pular. Esse imaginário não
1""'" ser sufocado: - "Por favor, não tape a minha boca, não feche os meus
"I"os, não me abandone !!!" - diz o imaginário numa linda noite fria e chuvo-
li, ,'111 [ue ele quer sair ... para tomar banho de chuva. Que coisa divertida!

Para quê aprisionar o pensamento? Ele precisa ser manifestado e
Ivcnciado, de formas di versas.

1'.Ira concluir: Um pouco do canto (ou do grito!)
111' Nietzsche

Nestas últimas linhas irei transcrever algumas idéias presentes em As-
11111 falou Zaratustra e que muito me despertaram, tocando-me a ponto de
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'desarmonizar' O que em mim parecia ser 'perfeitamente linear': "verdades"
que se transportaram para além das "mentiras". Simplesmente deixaram de ser.

As linhas que se seguem referem-se a uma concepção nietzscheana
acerca do homem:

a homem é urna corda, atada entre o animal e o além-do-ho-
mem - uma corda sobre o abismo.
Perigosa travessia, perigoso a-caminho, perigoso olhar-para-
trás, perigoso arrepiar-se e parar.
a que é grande no homem, é que ele é um passar e um sucumbir:
Amo AqueLes que não sabem viver a não ser como os que su-
cumbem, pois são os que atravessam. (. ..)
Amo AqueLes que não procuram atrás das estreLas uma razão

para sucumbir e serem sacrificados: mas que se sacrificam à
terra, para que a terra um dia se torne do além-do-homem
(Prefácio de Zaratustra, s 4. In: os pensadores: 227).

A grandiosidade do homem, para Nietzsche, é que ele tem a possibili-
dade de se constituir numa ponte para um atravessar e um sucumbir. A con-
cepção de homem presente no pensamento nietzscheano é a de que ele vive
num constante movimento de superação de si mesmo; um esforço incessante
para a busca do além-do-homem, ou seja, uma transposição dos limites do
homem; isto propriamente representa estágios de transgressões. Atitudes própri-
as do homem guerreiro, autônomo, dotado de vontade.

Esse guerreiro, que enfrenta a simesmo, chega a adorar e a odiar tam-
bém o seu deus, por desejo e por necessidade de superação de si próprio:

Amo Aquele que açoita seu deus, porque ama seu deus; pois
tem de ir ao fundo pela ira de seu deus (Idem: 228).

o deus, amado e execrado pelo homem, faz parte do próprio homem; é
ele mesmo:

Ai, meus irmãos, esse deus, que eu criei, era obra humana e
delírio humano, iguaL a todos os deuses!
Homem era eLe, e apenas um pobre pedaço de homem e de eu:
de minha própria cinza e brasa eLe veio a mim, esse espectro,
e - em verdade! Não me veio do além (Idem: 230).

o deus, o bem, o mal e todas as outras manifestações humanas são,
para Nietzsche, somente criação do próprio homem:

Em verdade, os homens se deram todo o seu bem e 'mal, Em
verdade, eies não o tomaram, eLes não o encontraram, não
Lhes caiu corno uma -voz do céu,
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Valores foi somente o homem que pôs nas coisas, para se con-
servar - foi ele somente que criou sentido para as coisas, um
sentido de homem! Por isso ele se chama de "homem ", isto é:
o estimado r (Idem: 232).

o guerreiro, o criador, aquele que se esforça para destruir os instru-
mentos de castração, é para Nietzsche o mais interessante, pois o faz se sentir
realmente enquanto ser humano, um ser que vive, que possui instintos e que
deve efetivar seus desejos, colocando-se além dos valores:

Vede os bons e justos! Quem eles odeiam mais? Aquele que
quebra sua tábua de valores, o quebrador; o infrator: - mas
este é o criador' (Idem. S 9:228).

-Que vosso espírito e vossa virtude sirvam ao sentido da terra,
meus irmãos: que o valor de todas as coisas seja renovado por
vós! Para isso deveis ser combatentes! Para isso deveis ser
criadores! (ldem:233).

Ai, meus amigos! Que vosso eu esteja na ação, como a mãe
está na criança: seja esta para mim vossa palavra de virtude'
(Idem:236).

Assim, porém, vos aconselho, meus amigos: desconfiai de to-
dos em quem o impulso de castigar é poderoso! (Idem: 237).

Ele expõe a necessidade de satisfação dos próprios desejos, e isto se dá
também com a libertação das sensações de 'culpa', 'castigo', 'recompensa',
'piedade', 'Vingança'. Para Nietzsche esses valores não são virtudes, são ati-
tudes impostas, castradoras dos instintos humanos e geradoras de infelicidade.
O trecho que se segue revela essa ânsia por liberdade e por satisfação dos
desejos, condição a qual ele tanto deseja para os homens:

Sabedoria cansa, nada vale a pena; não deves desejar! - essa
nova tábua encontrei pendente mesmo em praças públicas.
Quebrai, ó meus irmãos, quebrai-me também essa nova tá-
bua! Os cansados do mundo a penduraram ali, e os pregado-
res da morte, e também os guarda-chaves: pois, vede, é
também uma pregação de servilismo: - Porque eles aprende-
ram mal, e não o melhor, e tudo cedo demais e tudo depressa
demais: porque eles comeram mal, por isso veio-lhes esse
estômago estragado - um estômago, sim, é seu espírito: é ele
que aconselha a morte!
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Nietzsche me fala como quem anuncia o fim do mundo; o fim desse
mundo ilusório, mentiroso, fútil, aparente. Fala como quem narra uma aventu-
ra, e se vê dentro dela. O que é tido como "bom", "correto" e "válido" é, para
ele, apenas uma interpretação unilateral.

Sua fervilhante percepção das coisas, que para uns incomoda, para
outros satisfaz, me faz compará-Io metaforicamente a um vulcão; sua bele-
za fantástica, seu perigo, sua força e sua revolta constitui um ato avassalador,
gerando novas paisagens. Outras possibilidades. Um misterioso e inces-
sante devir.

É isso pois, o que, parcial e sutilmente, Nietzsche me diz.
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RESGATANDO O SENTIDO HISTÓRICO-
AGÓGICO DO PENSAMENTO NIETZSCHIANO

LILA.><AVIER

lntroduçâo

o presente trabalho pretende analisar a filosofia nietzscheana numa
111Ixp criva pedagógica, considerando, principalmente, suas críticas aos "mé-
,,'do.\' atuinaturais de educação" propagados pelo sistema educacional
.rlt-uião.

Nietzsche não admitia e se recusava terminantemente a considerar
1IIIIividade educativa-criadora como uma obrigação intelectual, cuja finali-
dllJlc era a formação de homens tanto quanto possível úteis e rentáveis à
ncicdade. Para ele a educação tinha outro caráter, devia ter em mente a

1IIIIIlação de personalidades harmoniosamente amadurecidas e desenvolvi-
IIIIN. Acreditava na educação como um dos meios de desenvolver a vontade
dt· potência latente nos homens estimulando-o a ser tal como é e não como
.h-v 'ria ser.

O ponto de partida para a reflexão do pensamento nietzschiano foi o
11110da filosofia provocar "um sentimento de alegre liberdade, como se o ho-
/11I'1/1 se pusesse sobre a ponta dos pés e, graças a um júbilo interior, fosse
obrigado literalmente a dançar". (Nietzsche, 1878) Usufruindo dessa liberda-
111'c de posse de seus livros que ensinam a dançar, recortei, os aspectos que
1I'l'ol'çam a idéia de Nietzsche como educador, bem como de procedimentos
Ilt'dugógicos, ou de técnicas libertadoras que assumirão o desafio de educar o
luuncm para serem "águias", com instintos, habilidades e sentidos aguçados
]llIl'aenfrentarem os perigos de frente. De posse. dos recortes não intentamos
Itllná-las exeqüíveis, no nosso tempo, ou aplicá-Ias de modo excessivamente
ustcmático. pois esbarraríamos nos limites impostos pelas tendências pedagó-

I1klls centralizadas, nas idéias que pregam a racionalidade e a produtividade
110sistema e do trabalho.

De um lado, há a nossa realidade, o nosso tempo, com valores, costu-
Illl'S, ideais constituindo a identidade de nosso povo, elementos que devem ser
]ll't'scrvados como o cerne de qualquer projeto educativo; de outro, ainda te-
IIIOSas exigências socioeconômicas que determinam necessidades, de condi-
~'!I 'S de vida, de mercado e de trabalho no contexto das quais o cidadão deverá
(' desenvolver e se educar.



RESGATANDO O SENTIDO HISTÓRICO-EDAGÓGICO DO PENSAMENTO NIETZSCHIANO

Como desvencilhar-nos de todos estes indicadores para nos concen-
trarmos em nossa formação humanística em detrimento às necessidades
mercadológicas?

São, aspectos a considerar, mas que não invalidam a análise e o substrato
de Nietzsche como educador.

Com base nessas premissas, enfocamos as dificuldades históricas com
as quais o nosso sistema educacional vem se debatendo, seja nas questões de
gerenciamento das instituições escolares, seja na formação inadequada de nos-
sos professores ou nas questões curriculares.

O fato é que nossas escolas procuram educar o homem para desenvol-
ver apenas o instinto da tartaruga, que se caracteriza por ensinar o medo, a
submissão às normas, às instituições, ao Estado. Não tem o instinto da águia,
por isso não é capaz de alcar vôo por cima das montanhas das dificuldades, ou
de afiar suas garras e atacar aquilo que seja considerado como inimigo. O
pensamento nietzschiano é um convite ao homem de permanecer ao lado da
vida e jamais "fugir à vida", sejam quais forem as circunstâncias.

O desenvolvimento do pensamento pedagógico moderno está voltado
para a prática que atribui condições ao homem de ser o que deve ser, ou seja, a
escola terá como função elevar a consciência de força de todos os jovens, fa-
zendo triunfar em cada um a vontade de potência.

No seio do artigo, faz-se uma alusão ao tipo de educação, defendida
por Nietzsche, que implica no reforço a "vontade de poder" ou seja vai ofere-
cer todos os recursos que façam o homem viver acima do bem e do mal, do
certo, do errado, e sobretudo das instituições e do Estado.

A criação do super-homem ou do pleni-homem pela escola ou não,
ainda suscita muita polêmica.

O certo é que a criação do homem perfeito serviu de premissa para o
surgimento da "pedagogia da existência" que é o resultado de uma luta trava-
da para mostrar a profundidade ignorada no processo educativo e revelar a sua
ligação com a vida real além de manifestar uma revolta a submissão do ho-
mem, aos valores e aos dogmas tradicionais e eternos.

O pensamento de Nietzsche tornou-se ponto de partida da "pedagogia
da existência", por ter sido considerado como o precursor da filosofia da vida.
Nesse contexto, considerou-se o fato de Nietzsche ter colocado abaixo uma
lista de "preceitos morais" os quais considerava uma criação da fraqueza e do
ressentimento, defendendo assim uma educação que formasse a "vontade do
poder". O bem e a verdade para Nietzsche são barreiras erguidas pelos fracos
contra a audácia dos fortes. .

A obra de Nietzsche pretende sacudir-nos, arrancar-nos deste torpor,
mostrando-nos as maneiras pelas quais negamos cada vez mais a nossa huma-
nidade, submetendo-nos, em vez de nos afirmarmos. O seu objetivo é lançar as
bases de uma nova ética, acessível aos "homens que se obtêm" - homens supe-
riores que alargarão até os outros, aquilo que conquistaram penosamente, cau-
terizando em si a herança de uma civilização desvirtuada.
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11/, 'lI. che Educador"

Ilxperienciando a função de professor na escola secundária e na Uni-
I I liI/ldc de Basiléia, revelou-se um educador, preocupado com o futuro de
111 II1l1110S,dentro de um sistema alienante. Nietzsche percebeu estar diante

,li 11111sistema educacional que abandonara o objetivo primordial da formação
11111111111ista em proveito de uma formação cientificista. Para Nietzsche isso cons-
11111111S' na vulgarização do ensino, pois esse sistema formava homens úteis e
11 1IIIIvcis socialmente, mas jamais personalidades harmoniosamente
uumlurccidas.

Ao fazer esta constatação NIETZSCHE começa a denunciar os "méto-
/,'\ untinatur ais de educação". Afirma que educação e cultura são
11/1""1I1'6veis, ou seja "não existe cultura sem um projeto educativo, nem edu-
, ,,, ,111 sem uma cultura que o apóie." (Dias, 1993, p. 17)

1 unccpção historicista que caracteriza a educação das escolas alemãs favo-
II I I' 11origem de uma pseudocultura, que nada mais é do que o simulado de
IIIIIIIIS culturas. Nessa perspectiva, cultura e educação são sinônimos de "ades-
/1111111'1110coletivo" e "formação de si". O ideal nietzschiano busca o pensador:

"que passeia livremente pela vida e recusa a considerar a ati-
vidade criadora uma obrigação intelectual e que para fecun-
dar a si e aos outros, suprime o hiato existente as mais das
vezes entre conhecer o viver". (Souza, 1978, p. 413)

Nietzsche não poupou suas críticas ao ensino ministrado aos jovens no
I VIIII1Usium, principalmente no aspecto concernente ao ensino da língua ale-
11111,Achava que os professores deveriam ensinar os jovens a escreverem bem,
,111i11vés de se preocuparem em analisar a língua como se esta fosse um corpo.

Na Universidade, critica principalmente o "método acromático", con-
uh-rando inaceitável que um ensino se caracterize essencialmente pela expo-
li.' o oral do professor e pela participação pouco expressiva do aluno. Já nesta

I I"H:a, Nietzsche acreditava que ensinar é propor desafios, devendo se aborni-
11111'o ensino que não vivifica e o saber que esmorece a atividade.

Acreditava que o educador devia educar-se incansavelmente; adquirir
1 upucidadc crítica pessoal, compreendendo a si mesmo, construindo e recons-
1IIIIn 10 velhos conceitos e paradigrnas. Afirma ainda que "cada conquista,
I lido passo adiante no conhecimento, é conseqüência da coragem, da dureza
I onsigo, da limpeza consigo ... nitimur in vetitum" (Lançamo-nos ao proibido)

(Nictzsche, 1986, p. 40 e 41)
Nietzsche é eminentemente um educador, mas não um educador tal

'1"/110 conhecemos, na figura do velho repositório de conhecimentos prontos e
nrubados. Educador aqui tem uma outra conotação, é aquele que propõe tare-
IlIs que desenvolvam o raciocínio, o pensar, o inteligir. E NlETZSCHE como
I'illlcador, propõe uma série de técnicas libertadoras, levando-nos ao paradoxo
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"Em Leiprig, limitei-me a observar como se ensina, como se
transmite aos jovens o método de uma ciência. Também me
esforcei em aprender como deve ser um mestre, e não estudar
apenas o que se estuda na universidade. Meu objetivo é tor-
nar-me um mestre verdadeiramente prático e, antes de tudo,
despertar nos jovens a reflexão e a capacidade crítica pessoal
indispensável para que eles não percam de vista o porquê, o
quê e o como de uma ciência" (Nietzsche, 1975, p. 132).
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de pensar que a sua influência importa mais que a sua obra. Em Gaia Ciência
exclamou: "Para que serve um livro se não for capaz de nos transportar além
dos livros?" Parafraseando o próprio Nietzsche indago: Para que serve um
professor se este não for capaz de formar indivíduos aptos a exercer plenamen-
te todas as potencial idades de seu espírito?

Nietzsche experienciou atitudes como estas, é o que revela quando
afirma:

Nietzsche insistia no desenvolvimento do senso crítico e da atividade
criadora de cada aluno, incitava os alunos a exprimirem livremente suas opini-
ões, incentivava-os a fazerem suas leituras pessoais e as controlava
freqüentemente. Não precisava castiga-I os, porque punha para trabalhar mes-
mo os alunos mais relapsos I.

Segundo Nietzsche todo homem deveria pelo menos uma vez na
vida se dar ao trabalho de consagrar ao estudo, um ano inteiro, fazendo da
noite o dia. Acreditava que chegaria um dia onde todos teriam um único
pensamento: Educação. Como professor tinha uma postura clássica, não
considerava sua turma como um bloco, ou uma classe ou um rebanho, mas
como jovens individualidades, considerandoas características e peçuliari-
dades pessoais de cada um. A forma como tratava cada aluno, a maneira de
abordar alguém, de cumprimentá-Io era realmente harmoniosa, levava em
consideração as limitações de cada um e ficava feliz quando via o progresso
dos seus pupilos.

Preparava os alunos para serem de fato livres, e ao serem chamados a
opinarem, Nietzsche os incentivava a falarem espontaneamente, sem recorrer
às anotações.

Incentiva seus discípulos a vencerem o medo, a insegurança, a timidez,
a vencerem os desafios. Um de seus maiores objetivos era de estimulá-Ios para
uma atividade pessoal, além disso, "o pensador nietzschiano é o Peregrino, o
Wanderer, cuja sombra se projeta pelos quatro cantos e nunca vende a alma
ao estável, ao tranqüilo, porque deseja manter-se fiel ao desconhecido, en-
frentando-o com a coragem da aventura." (Claret, 1997, p. 30) Educação deve

1 Depoimentos como estes foram extraídos do livro dc Geneviêve Bianquis, Nietzsche
Devant ses Contemporaines e da Biografia de Nietzsche por Curt Paul Janz.
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I I I I' caráter, segundo as concepções nietzschianas. A educação é portadora
j, 11101'S, graças ao qual o conhecimento se encarna e flui no gesto de vida.

Na perspectiva de Nietzsche, a cultura só pode nascer, crescer,-desen-
," " S' a partir da vida e das necessidades da vida. Uma história, um pensa-

11111110que não serve para engendrar a vida e impor um novo sentido às coisas
li 1"IIk'm ser úteis àqueles que querem manter a ordem estabeleci da e o rnaras-
1111rlu vicia cotidiano.

Nietzsche pretendia educar seus alunos para agirem e viverem a liber-
"1111 Para isso, não poderiam ser meros curnpridores das leis ou dedicados

, , utorcs cios deveres. Precisavam ir além dos muros escolares e das próprias
1.1,1IS de seus mestres para se alcançarem ao desconhecido, dando razão os
111IIIIIOS e sentimentos, rompendo os limites da moral e dos "bons costumes".
I 111 IIUSações, deveriam unir pensamento e vida real. Encontravam alegria na
1", ." e na transitoriedade, procuravam ver de diferentes pontos de vistas os
, .uurnstes que a própria vida lhes oferecem.

Nesse contexto, considerava ser necessário uma disciplina austera, ele-
uuuto importante no processo de crescimento e na formação de homens com-
"II'II)S, tanto intelectual, quanto fisicamente.

A busca de conhecimento impõe uma vontade severa, mas o educando
.I, VI' estar atento para não acumular um saber dissociado da vida. A árvore do
, '11111'cimento não pode estar separada da árvore da vida. Dessa forma ajuven-
Illdl' leria condições de criar uma humanidade rica e transbordante de vida.

Nietzsche tinha aversão pela cultura enciclopédica e livresca com as
quuls alguns professores pretendiam educar seus alunos visando promover o

homem teórico" que acreditava dominar a vida pelo intelecto, separando vida
, 11.nsamento, corpo e inteligência. Em lugar de colocar o conhecimento a
"1 viço de uma melhor formação de vida, coloca-o em função de si próprio, de

, 11111'mais saber, independentemente do que isso possa significar para a vida.
" analisar um estudo dos pré-platônicos, Nietzsche percebeu o quanto era

1IIIIIil à vida a compulsão do saber, a qualquer preço.
A filosofia educacional nietzschiana está ancorada nas experiências de

vulu dos indivíduos, onde os modos de vida inspiram maneiras de pensar e os
IIIOUOSde pensar criam maneiras de viver, tornando-os capazes de recriar a
lida a partir de suas experiências. Nessa proposta NIETZSCHE convida os
llivens a educarem a si mesmos, de tal modo que se desfaçam de seus hábitos e
jll ineipalmente da educação que lhes fora inculcada.

Enquanto Educador, Nietzsche critica os historiadores de sua época,
vendo neles seres empanturrados de saber, meros expectadores do passado e
1110criadores de vida e cultura. Tais historiadores "condenam tudo o que vive,
" viver o último ato". A cultura histórica padece de uma crença paralizante.
Hsse sentimento de inércia, de desesperança ensombrece toda a educação e
cultura superiores e impede que o novo venha a existir .

. Nietzsche não pretendia negar o sentido histórico da vida, mas de con-
I 'r o seu domínio, de conduzi-lo a uma justa medida. Para ele o artista, homem

'lJilos('Jrlou)di tos 75



RESGATANDO O SENTIDO HISTÓRICO-EDAGÓGICO DO PENSAMENTO NIETZSCHIANO

ativo por excelência, não deixa que a massa do saber histórico o submerja,
porque sa.be que ele retiraria de si o único poder que lhe cabe na terra: o da
criação. Ele acreditava ser necessário conhecer a "força plástica" de um ho-
mem, de uma nação, de uma civilização, quer dizer, a capacidade de crescer
por si mesmo, de transformar e de assimilar o passado e o heterogêneo de
cicatrizar suas feridas, de reparar suas perdas, de reconstruir as formas
destruídas.

Seguindo a máxima de Stendhal que aconselha a fazer a entrada na
sociedade com um duelo, Nietzsche escreve quatro textos polêmicos os quais
chamou de "Considerações Extemporâneas". Tais textos foram inspirados em
um projeto nitidamente educativo, pois lhe parecia suficientes para alertar e
advertir ajuventude sobre aspectos importantes de sua vida .. Se não, vejamos:

l" Externporânea - "David Strauss, o Devoto e o Escritor" - Nietzsche
ataca as idéias e a forma da obra de STRAUSS: "A antiga e a nova fé". Mas, ao
criticá-Io, é a cultura alemã que NIETZSCHE visa, cultura que a seus olhos,
nada tem de próprio, "sendo desprovida de sentido, sem substância, sem meta,
uma mera opinião pública."

2" Externporânea - "Da Utilidade e Desvantagem da História para a
Vida". Aqui Nietzsche denuncia o enfraquecimento da cultura causado pela
expansão sem limites da "ciência histórica", que estaria esterilizando a vida.

3" Extemporânea - "Schopenhauer como Educador" - Exalta a exis-
tência de Schopenhauer enquanto filósofo, capaz de fornecer um exemplo e
servir como modelo para os que pretendem educar-se. Insiste no papel crítico
da filosofia e no seu poder de transformar a ordem estabelecida.

4" Externporânea - Richard Wagner em Bayreuth - Critica os merce-
nários da arte - os empresários gananciosos, o público ávido de prazer e de
diversão, a mediocridade e a presunção dos artistas que transformavam a arte
em mercadoria de luxo.

A tese principal de Nietzsche quando este se referia a educação era a
de que o verdadeiro educador deveria se tornar o libertador de seus alunos, ou
seja, deveria criar condições para que o educando consiga torne-se o seu pró-
prio educador dizia:

"ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisa-
rás passar para atravessar o rio da vida, ninguém, exceto tu,
somente tu. Existem, por certo, inúmeras veredas e pontes e
sernideuses que se oferecerão para levar-te do outro lado do
rio; mas isso te custaria a tua própria pessoa: tu te hipoteca-
rias e te perderias. Existe no mundo um único caminho, por
onde só tu podes passar. Para onde leva? Não perguntes,
segue-o".

Nietzsche não se conformava com o preconceito de que adquirir cultu-
ra significaria necessariamente capacitar os indivíduos a ganharem dinheiro
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para então serem jogados no mercado de trabalho. Segundo Nietzsche tal pen-
samento seria o grande empecilho para a humanidade na criação dos grandes
homens. Por que se dedicar a alguns, quando o objetivo da educação deve ser
o desenvolvimento de todos?

Não há dúvida quanto à singularidade do homem, por isso mesmo os
sistemas educacionais devem encorajá-Io a viver segundo sua própria lei e
medida e estimular cada um_ousar ser ele mesmo, pois é preciso o triunfo sobre
si mesmo, isto é, o homem precisa estar sobre a natureza que lhe foi inculcada
e o tornou inepto para a vida. Ele deve respeitar uma única instituição: sua
própria alma. ~

Como filósofo-educador e "médico da cultura", Nietzsche adotou a
_vida como critério fundamental para todos os valores da educação, tendo sido
ele próprio um exemplo de educador.

Escolas para a "Formação de Tartarugas"

As escolas vêm sendo submetidas a alguns problemas sérios, seja pela
incompetência de gestão, seja pelos programas de formação de professores,
seja pela inadequação e desatualização dos currículos e principalmente por
preparar os escolares para um mundo que já não existe.

Do ponto de vista pedagógico, nossas instituições escolares são idênti-
cas às de 100 anos atrás. Alunos confinados numa sala, frente ao quadro-ne-
gro, e professores recitando textos e normas de conduta moral.

As transformações nesse meio, vêm ocorrendo, é claro, se bem que em
passos mínimos. O fato é que nossas escolas ainda estão à margem da grande
revolução tecnológica que se vislumbra em todos os setores da vida humana. A
utilização dos satélites e dos computadores nos diversos setores é amplo, mas
tais recursos encontram as escolas em plena era pré-Gutenberg. Por uma ironia
histórica, a "Galáxia de Gutenberg" contaminou tudo, menos grande parte de
nossas escolas, onde se previa sua maior influência.

Espera-se que a parcialização ou fragmentação dos conteúdos, a espe-
cialização dos professores e o condicionamento dos alunos, elementos carac-
terísticos da educação tradicional cedam lugar para a busca da integral idade do
homem através da diversificação de procedimentos de forma que haja um
engajamento real do indivíduo à vida.

Neste sentido, é oportuno que passemos a refletir sobre as obras do
filósofo Nietzsche, sobretudo as que fazem referências ao sistema educacio-
nal da Alemanha. Se observarmos atentamente veremos quantas semelhan-
ças há entre este sistema, muito criticado por Nietzsche e o nosso, brasileiro.
Sua obra, então deve ser tomada como ferramenta propulsora das mudanças
que sonhamos ocorram dentro de nossas escolas, principalmente no que diz
respeito à postura de nossos mestres, de nossos professores diante de seus
discípulos.
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Mudanças nesse sentido, poderiam alterar a idéia de que os alunos
devam capacitar-se para terem mais acesso aos bens de consumo, ao "vil me-
tal", tendo dessa forma acesso aos bens culturais.

Nietzsche combate, com veemência, a difusão inescrupulosa dos ditos
bens culturais e os interesses imediatos que ela visa satisfazer, para ele a cultu-
ra consiste no trabalho árduo e penoso de cultivo do próprio espírito, igual-
mente entende que a educação tem de levar ao desenvolvimento integral e
harmonioso de todas as capacidades do indivíduo.

Para isto ocorrer de fato em nossas escolas, precisaria haver todo um
trabalho de desconstrução, ou seja, precisaria se desvincular a produção cultu-
ral de qualquer intenção utilitária e a formação do indivíduo deveria ser livre
de qualquer objetivo prático.

Isto seria possível? Vislumbrar possibilidades de transformações edu-
cacionais dentro da realidade economicamente opressiva que enfrentamos, tal-
vez não seja fácil. Mas penso que seja possível!

Primeiramente nosso professor deveria deixar de ser "como o cão de
Pavlov: que quando toca a campainha começa a 'salivar' " ... (Lima, 1982, p.
23) ou seja o professor, ao toque da campainha, começa a falar, falar, a dar a
sua aula. Geralmente são conteúdos sem a menor significação para os alunos e
completamente descontextualizados da realidade onde estes estão inseridos. O
pior é que, quanto mais "eficiente" nessa arte, mais débeis produz.

Nesse caso, o professor deve sair das prescrições pedagógicas que vi-
raram senso comum e assumir com fervor os princípios da escola nova, fugin-
do da pedagogia oficial que prega a racional idade e a produtividade do sistema
e do trabalho, com ênfase ao tecnicismo (meios).

De acordo com o pensamento nietzschiano as novas gerações deverão
educar-se a- si.mesmos e contra si mesmas - isto é, terão de formar novos
hábitos e uma nova natureza, devem desfazer-se de sua primeira natureza, ou
seja, devem forçar a ruptura com aquilo que lhes foi inculcado ano após ano,
pois os valores que todos devem buscar não estão no conhecimento que podem
adquirir, mas na qualidade de vida que podem sugerir, pois o saber não pode
estar dissociado da vida.

O maior desafio do aluno é a autosuperação, é a desconstrução de valo-
res ortodoxos que não impulsionam o ato recriador da própria vida. Além disso
deve ousar ser ele mesmo, com todos os seus elementos constitutivos, bons ou
maus. Deve acreditar ser ele o criador dos valores, para isso precisa esquecer sua
própria criação e ver nesses valores algo de "transcendente", de "eterno" e "ver-
dadeiro", pois "os valores não são mais do que algo humano, demasiado huma-
no". Deve compreender que o mundo passa indefinidamente pela alternância da
criação e da destruição, da alegria e do sofrimento, do bem e do mal. O aluno
deve perseguir o objetivo de ser "grande", de ser uma ponte e não um fim; pois
"o que pode ser amado no homem é que ele é um passar e um sucumbir".

Diante do exposto, como transformar nossas instituiçõesescolares para
acolher o novo homem que há de vir?
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As escolas devem ter objetivos bem explícitos, no sentido de não só
realizarem a elevação intelectual dos jovens alunos, mas possibilitar a todos os
outros, do mesmo caminho, que ultrapassem a visão do "senso comum" de
mundo, que possibilitem-Ihes a construção de pensamentos válidos, de ações
socialmente necessárias e que os conduzam a um compromisso de ação, em
função de um envolvimento a uma concepção de mundo, claramente explicitada.

Nietzsche teceu graves críticas à civilização ocidental, dizendo que:

"ela educa os homens para desenvolverem apenas o instinto
da tartaruga. A tartaruga é o animal que, diante da surpresa,
diante do perigo, recolhe a cabeça para dentro de sua casa.
Anula assim todos os seus sentidos e esconde, também na cas-
ca, os membros, tentando proteger-se contra o desconhecido.
Este é o instinto da tartaruga: defender-se, fechar-se ao mun-
do, recolher-se para dentro de si mesma e, em conseqüência,
nada ver; nada sentir, nada ouvir; nada ameaçar." (Rodrigues,
1984, p. 11 O)

Neidson Rodrigues ainda afirma que:

"formar boas tartarugas parece ter sido o objetivo dos proces-
sos educacionais e políticos de educação desenvolvidos no
mundo ocidental nos últimos anos. Temos educado os homens
para aprenderem a se defender contra todas as ameaças exter-
nas, sendo apenas reativos.Énsinamos o espjrito da covardia
e do medo". (Rodrigues, 1984. p.llO) ~-

Propõe ainda que eduquemos o "homem para desenvolver o instinto
da águia. A águia é o animal que voa acima das montanhas, que desenvolve
seus sentidos e habilidades, que aguça ouvidos, olhos e competência para
ultrapassar os perigos, alçando vôo acima deles. É capaz, também, de afiar
suas garras para atacar o inimigo, no momento que julgar mais oportuno."
(Rodrigues, 1984, p. 1I O)

Segundo as concepções nietzschianas, pode-se, claramente concluir
que nossas escolas vêm de fato "ensinando às nossas crianças que se reco-
lham para dentro de si e percam a agressividade, sentimento que impulsio-
uará tais crianças a alçarem vôo diante da indignação que nos assalta,
propondo soluções alternativas para os problemas que nos afligem."
(Rodrigues, 1984, p. 111)

"Temos ensinado às nossas crianças que os nossos instintos
são pecaminosos. A parte mais rica do indivíduo, que é a sua
sensibilidade - sua capacidade de amar e de odiar, sua capa-
cidade de se relacionar de maneira erótica com o mundo - tem
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sido desprezada. Temos ensinado o homem a ser obediente,
servil, pacifico, incompetente e depositar todas as suas espe-
ranças num poder maior. ou no fim das tempestades", é o que
Rodrigues. (1984, p. 111)

Nietzsche reitera este pensamento ao afirmar que "os homens não têm
que fugir à vida, como os pessimistas, mas como alegres convivas de um ban-
quete que desejam suas taças novamente cheias, dirão à vida: uma vez mais."

Educação e vontade de potência

Através do desenvolvimento do pensamento pedagógico moderno, a
prioridade deve ser dada às concepções que atribuam a educação a função do
encontro do homem ao que ele deve ser.

Na concepção nietzschiana, seria elevar a consciência de força, pois
isso geraria o super-hornern. Esse super-hornem não deve ser entendido como
um ser cuja vontade "deseje dominar", pois o forte, é aquele em quem a
transmutação dos valores faz triunfar o afirmativo na "vontade de potência". O
negativo subsiste nela apenas como um agressividade própria à afirmação. Se
se interpreta vontade de potência, como desejo de dominar, faz-se dela algo
dependente dos valores estabelecidos. Com isso desconhece-se a natureza da
vontade de potência como princípio plástico de todas as avaliações e como
força criadora de novos valores. Vontade de potência significa, "criar", "dar" e
"avaliar".

Entendendo dessa forma, a vontade de potência o situa muito além do
bem e do maio super-homem nietzschiano e o faz despreender-se de todos os
produtos de uma vida decadente.

Nesse contexto, a pedagogia moderna outorga aos homens o direito de
viverem de acordo com os seus pensamentos, sem a sua submissão aos valo-
res, a moral e aos dogmas tradicionais e eternos. Assim, exige que a educa-
ção identifique desde cedo o ponto forte de cada aluno e dirija então todas as
suas forças, todas as suas energias e todo o brilho do sol sobre ele, a fim de
tornar madura e fecunda todas as suas virtudes. Que o educador tire proveito
de todas as forças existentes, cultive-as e faça reinar entre elas uma relação
harmoniosa.

Nietzsche defende uma educação que seja capaz de formar a "vontade
de poder", quer dizer, de favorecer a arte de viver acima do bem e do mal e
mesmo acima do verdadeiro e do falso. Unir educação e vida de modo que não
seja necessário um ideal - ou definir um ideal tal que a vida real não seja
necessária - eis os dois extremos do pensamento pedagógico da nossa época.

Nietzsche acredita que a vontade última da natureza é a criação do
homem perfeito, o super-hornern. Dizia: "Morram milhares e milhões de infra-
homens, ou semi-homens - contanto que apareça o pleni-homem",
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Pedagogia da existência

Permeando toda a obra de Nietzsche, encontramos muito bem caracte-
rizada a pedagogia da existência, assim como também nas obras de Kierkegaard?
e de Stirner-'. Toda a sua filosofia tem um caráter existencial, ou seja procura
mergulhar nos problemas fundamentais da vida humana. Tem como expoente
a idéia de que o indivíduo é uma pessoa que não se repete, é única e é conde-
nada a ser ela mesma, devendo recomeçar perpetuamente uma luta dramática
para se tornar ela própria, porquanto aspira a algo mais elevado do que ela. É
um processo dramático do homem tornando-se interiormente um homem.

"A pedagogia da existência incita o indivíduo a opor-se cora-
josamente às pressões interiores e exteriores e, resolutamente a
só si apoiar em si mesmo. Por que concebe que nem todos são
capazes de o realizar, divide sem hesitação os homens em fra-
cos e em fortes; põe à margem os fracos, que cedem a diversas
formas de ideal, e faz a apoteose dos fortes que vivem de acor-
do com a sua própria vontade, da qual extraem os critérios de
bem, e de mal e, mesmo, os de verdade e erro". (Suchodolski,
1992, p. 60)

A pedagogia da existência alcançou notoriedade com o pensamento
nietzschiano. Ele atacou a pedagogia da sua época, nomeadamente as ten-
dências democráticas do ensino e as tentativas realizadas para ligar mais in-
timamente a escola às necessidades econômicas e sociais do país: defendeu,
assim, um ideal de escolas -santuários destinadas aos eleitos, nas quais seri-
am administradas uma "ciência alegre" e, portanto, livre de qualquer laço em
relação à verdade objetiva e à moral humanista, escolas-santuários para "al-
mas nobres", capazes de viverem à sua maneira e de se entusiasmarem pelas
sublimes conquistas.

Nietzsche rejeita uma "lista de preceitos morais" que considera ser uma
criação da fraqueza e do ressentimento, defendendo assim uma educação que
deveria formar "a vontade de poder", quer dizer a arte de saber viver acima do
bem, do mal e mesmo, acima do verdadeiro e do falso.

No plano pedagógico, os pensamentos deste filósofo foram utilizados
om muita moderação, não foram feitas referências aos super-homens, aos for-

tes e aos fracos, as "almas nobres", nem à vontade de poder.

2 A pedagogia da existência preconizada por Kierkegaard queria destruir todos os refú-

gios "objetivados" da vida religiosa, com o fim de suscitar o máximo esforço pessoal de
cada homem.
1 A filosofia de Stirner implica uma pedagogia da existência segundo a qual a vontade

.gotsra dos eleitos e do menor número deveria ter a coragem de se opor a qualquer ideal
COl11um, ou a qualquer norma comum.
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A pedagogia da existência, teoria radical da pedagogia colocada a ser-
viço da individualidade, foi defendida na Alemanha por Gaudig, mas teve sua
origem em Nietzsche. "Deriva deste filósofo um dos argumentos fundamentais
que defende a tese de que aos alunos mais dotados devem ser dedicados cuida-
dos especiais, em detrimento de todos os outros; o princípio que impõe que a
escola se desligue das necessidades sociais e que se empenhe em cultivar as
personalidades excepcionais, inspira-se igualmente em Nietzsche."
(Suchodolski, 1992, p. 62)

Conclusão

"Não sou, por exemplo, nenhum bicho-papão, nenhum mons-
tro de moral - sou até mesmo uma natureza oposta à espécie
de homem que até agora se venerou como virtuosa. Entre nós,
parece-me que precisamente isso faz parte de meu orgulho.
Sou um discípulo do filósofo Diontsio, preferiria antes ser um
sátiro do que um santo. Mas simplesmente leia-se este escrito.
Talvez eu tenha conseguido, talvez este escrito não lenha tido
nenhum outro sentido, do que trazer à expressão essa oposi-
ção, de uma maneira serena e humanitária. A última coisa que
eu me prometeria seria "melhorar a humanidade". (Nietzsche,
1986, p. 39, 40)

Nietzsche apresentou-se assim para a humanidade, além de fazer um
apelo a leitura de seus escritos. Li Nietzsche e não pude furtar-me as seguintes
indagações:

o que de fato pretendia Nietzsche? Conquistar o sentimento de
uma plena irresponsabilidade, tornar-se independente do louvor e
da censura, do presente e do passado?
Como sistematizar os princípios Nietzscheanos referentes a educa-
ção, se estes consistem na manutenção do espírito livre, se critica a
imposição de normas de comportamento e maneiras de pensar?
Talvez o caráter de extemporaneidade ainda venha a permanecer
por mais umas longas décadas, mas com certeza subsidiará novas e
necessárias tendências pedagógicas que abrirão novos horizontes,
pois "recordar o futuro" faz parte do projeto de Nietzsche. Poderá
vir a ser o nosso projeto de educação?

São questões pertinentes que deverão ser ruminadas pelos educadores
de hoje objetivando recuperar Nietzsche e toda a sua filosofia, toda a sua
inquietude irremediável, toda a sua loucura necessária, para que se instale o
homem na sua pura humanidade, na sua legítima existência.
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Concluo essa reflexão rememorando "A Senha de Ouro" de Nietzsche,
que prevê: "Ao homem estão impostas muitas cadeias, para que desaprenda
til' se porta r como um animal: e efetivamente ele se tomou mais suave, mais
espiritual, mais alegre, mais atento, do que são todos os animais. Mas agora
de ainda sofre por ter carregado tanto tempo suas cadeias, por ter-lhe faltado
tanto tempo ar mais puro e movimentação mais livre: - essas cadeias, porém,
('110repito sempre e sempre de novo, são aqueles graves e significativos erros
tias representações morais, religiosas, metafisicas. Somente quando a doença
das cadeias esliver superada, estará alcançando inteiramente o primeiro grande
alvo: separar-se o homem dos animais. - Agora estam os no meio de nosso
trabalho de retirar as cadeias e precisamos de máxima cautela nisso. Somente
00 homem enobrecido pode ser dada a liberdade do espírito; somente dele se
avizinha a [acilitação da vida e unge suas feridas; ele é o primeiro que pode
dizer que vive em função da alegria e de nenhum outro alvo; em qualquer
outra boca seria perigoso seu lema: paz em torno de mim e uma satisfação
com todas as coisas mais próximas". (Nietzsche, 1978, p. 150 e 151)

Que nossas escolas possam ajudar o homem nessa tarefa árdua de reti-
rar as cadeias permitindo-lhe alçar vôo, rumo a um futuro mais promissor.
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A HISTÓRIA EM NIETZSCHE: UM TEATRO A SER
RECOMPOSTO J

ANDREA PACHECO DE MESOUITA2

Introdução

o texto aqui desenvolvido tem como objetivo analisar o conceito de
história no pensamento de Nietzsche a partir de jogos de forças que se
consubstanciam nos acontecimentos. Para tal, faz-se necessário selecionar o
que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. É que para Nietzsche não
existem fatos cristalizados, mas interpretações. Isso possibilita ao homem des-
cobrir novos sentidos para a vida, tornando-o supra-histórico. Desta forma a
história deve ser reinventada. Isso só poderá ser feito através da genealogia
que desvela os lugares clandestinos, não-ditos e personagens que apesar do
anonimato, construíram a história.

Sobre o conceito de História: reconstruindo os cenários

Para Nietzsche a história não pode ser vista de forma linear ou
evolucionista, como se o futuro fosse algo ou um bem que caminhasse a partir
de estruturas lógicas articuladas entre passado e presente. Para o referido au-
tor, esta é uma perspectiva míope que acomoda e castra os homens, bem como
sua vontade de potência:'. É visando exprimir sua paixões que o homem pode
sobreviver e lanças suas pontes, pois através da razão, da moral e da religião o
homem é domesticado e, consequentemente, perde os seus instintos.

I Este texto faz parte de uma sistematização dos estudos realizados nas disciplinas
Correntes Filosóficas e nos Estudos Orientados sobre Memória.
2 Bacharel em serviço social pela Universidade Estadual do Ceará e aluna do mestrado
de educação brasileira pela Universidade Federal do Ceará.
3 A vontade de Potência é a autonomia que deve ser buscada. mesmo que para alcança-
Ia o homem deva matar o deus, ou seja, destruir as verdades prontas e acabadas que
vem no sentido de acorrenta-lo ao passado na espera de um presente e de um futuro
prometidos a partir de sua linha evolucionista. Diz ele, "onde encontrei vida, ali ell-
contrei vontade de Potência; e até mesmo na vontade daquele que serve encontrei
vontade de ser senhor." Assim o homem seria senhor de seus desejos. Continua, "so-
mente, onde há vida, há também vontade de vida, e sim - assim vos ensino - Vontade de
Potência!" (NIETZSCH E: 238)
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E assim foi construída a nossa história a partir dos interesses dos no-
bres e poderosos. De acordo com a utilidade, com as vantagens e desvantagens
que poderia acarretar na utilização dos conceitos, vão determinado sua origem
e seu juízo. De acordo com Nietzsche o conceito de "bom" é criado pela no-
breza para dominar, pois relaciona bom ao indivíduo submisso, adestrado que
reclama a compaixão. O nobre, ao contrário, representa uma autodeterminação
de superioridade, de divindade pois trazem para si o direito de criar valores e
de cunhar nomes dos valores.

(... ) o direito dos senhores, de dar nomes, vai tão longe, que
se poderia permitir-se captar a origem da linguagem mesma
como exteriorircção de potência dos dominantes: eles dizem,
"isto é isto e isto", eles selam cada coisa e acontecimento
como um som e, como que tomam posse dele. (NIETZSCHE:
1983: 300)

A tese principal de Nietzsche é a negação de uma verdade absoluta.
Para o referido autor existem várias origens para os valores morais. Por isso é
necessário desacreditar o dito e a unicidade da verdade. Para melhor compre-
ender a construção da moral ao longo da história Machado coloca em seu livro
Nietzsche e a Verdade, que existem dois tipos de moral:

... uma "moral dos mestres" e uma "moral dos escravos", ou,
para usar as expressões do Crepúsculo dos Ídolos, uma "mo-
ral sadia ", natural, regida pelos instintos de vida e uma "mo-
ral contranatural" voltada contra os instintos de vida. Dois
tipos de moral, afirma Nietzsche, mas que na realidade são
totalmerue heterogêneas, nada têm em comum, implicam uma
diferença de níveis, uma hierarquia, mesmo que, como tipos,
existam em uma mesma sociedade e até em um mesmo indiví-
duo. Em outros termos, a "moral dos mestres", a "moral sa-
dia ". mais propriamente do que uma moral, é uma "ética ".
(1999: 61)

Para Nietzsche a construção da moral está diretamente relacionada à
potência do homem e, ao mesmo tempo, ao que ele pode é capaz de realizar.
Desta forma a "moral dos nobres" atua como se fosse um princípio eterno ou
uma ética do bem e do mal que foi transformada em valores imanentes e
incontestáveis.

A imagem do passado é transformada em algo absoluto pela história,
por isso o passado traz consigo um índice misterioso, que o impele à redenção.
O mesmo ocorre com a imagem de felicidade que está indissoluvelmente liga-
da à salvação. Para Nietzsche, ao contrário, a felicidade está diretamente rela-
cionada ao poder do esquecimento:
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(. ..)Quem não se instala no limiar do instante, esquecendo to-
dos os passados, quem não é capaz de manter sobre um ponto
como uma deusa da vitória, sem vertigem e medo, nunca sabe-
rá o que é felicidade e, pior ainda, nunca fará algo que torne
outros felizes. (NIETZSCHE:58)

o homem sem a sua faculdade de esquecer estaria condenado a ser um
eterno vir-a-ser, pois não acreditaria mais em si e passaria a ver tudo a partir de
um sentido histórico, o que levaria um indivíduo, um povo ou uma civilização
inteira à ruína. Este homem ressentido sobreviveria exclusivamente da rumi-
nação transformando o seu presente e seu futuro numa repetição das desgraças
do passado. Vejamos a seguinte passagem do livro Considerações
Extemporâneas,

o homem do ressentimento não é nem fraco nem ingênuo, nem
mesmo honesto e direto consigo mesmo. Sua alma se enviesa;
seu espírito gosta de escaninhos, vias dissimuladas e portas
dos fundos, tudo o que é escondido lhe apra: como seu mundo,
sua segurança, seu refrigério; ele entende de calar, de não
esquecer; de esperar, de provisoriamente apequenar-se, humi-
lhar-se. (NIETZSCHE: 1983:302)

o homem do ressentimento vive a sua desgraça, justificada pelo mun-
do ao seu redor. A sua vida é movida pela busca de culpados pelas desgraças
vividas no passado por ele ou por seus ancestrais - o que acaba por estagná-Io
no tempo e num passado sofrido.

A história ensina sempre a acreditar que o estado de origem é o estado
de perfeição, da verdade absoluta, como mostra Foucault nos seus estudos
sobre a genealogia,

...gosta-se de acreditar que as coisas em seu início se encon-
tram em estado de perfeição; que elas saíram brilhantes das
mãos do criador, ou na luz sem sombra de primeira manhã. A
origem está sempre antes da queda, antes do corpo, antes do
mundo e do tempo; ela está ao lado dos deuses ... (l979: 18)

A verdade não está em disputa com a falsidade. Ela está relacionada ao
ideal de verdade, ao valor que lhe é atribuído em cada tempo. O que caracteri-
za a concepção nietzschiana é o sentido de relação, é o ambiente de redes, é a
sintonia com outros fenômenos que lhe servem de motivação direta ou indire-
ta. Vejamos o que é colocado em Além do Bem e do Mal,

Seja qual for o valor que se venha atribuir à vontade, à vera-
cidade ou ao desinteresse, pode ser que se deva dar à aparên-
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cia, à vontade de enganar, ao egoísmo a aos apetites em valor
mais alto e mais fundamental para qualquer vida.(. .. ) deva-
mos, no entanto, acreditar na verdade deles como uma fé que
se contenta com a fachada e a aparência, uma crença que per-
tence à ótica da vida e á sua perspectiva.

Assim, para que a história não seja contada de forma atrelada a uma
moral constituída pelos "nobres", a idéia nietzschiana é ir além do bem e do
mal, é ultrapassar as fronteiras das verdades estabelecidas. É preciso dar asas
ao homem para que ele resgate os seus instintos, paixões, vontades e desejos,
ou seja, como é designado no Assim falou Zaratustra, como vontade de
potência.

o homem supra-histórico: a criança que entra em cena

Para ele, existem dois tipos de homens: o homem histórico, preso ao
passado com o sonho de um futuro já delineado, o qual submete a história a
uma suposta racional idade; e o homem supra-histórico, que nunca estiveram
de acordo entre si, pois para ele a história é cheia de signos, de códigos que
precisam ser compreendidos.

O homem ressentido é o homem histórico que de olho no passado
não consegue viver o presente e caminhar para o futuro, tornando-se uma
pessoa presa aos acontecimentos do passado. E o pensador supra histórico
ilumina toda a história dos povos e dos indivíduos de dentro para fora,
adivinhando com clarividência o sentido primordial dos diferentes hierôglifos
e pouco a pouco afastando-se, cansado, até mesmo da escrita de signos que
continua a jorrar sempre nova: pois como, na infinita profusão do aconteci-
mento, não chegaria ele à saciedade, à saturação, e mesmo ao nojo! ...
(NIETZSCHE:59)

O homem moderno é o homem histórico que vê a história como algo já
contado, linear e, por isso, não desperta o desejo de saber, a ânsia do conhecer
e desvendar. Como podemos observar nesta passagem da obra Considerações
Extemporâneas:

o homem moderno acaba por arrastar consigo, por toda par-
te, uma quantidade descomunal de indigestas pedras de sabe r;
que ainda, ocasionalmente, roncam na barriga, como diz no
conto. Com esses roncos denuncia-se a propriedade mais pró-
pria desse homem moderno: a notável oposição entre um mun-
do exterior, a que não corresponde nenhum interior, oposição
que os povos antigos colhem. O saber, que é absorvido em
desmedida sem fome, e mesmo contra a necessidade, já não
atua mais como motivo transformador; que impele para fora, e
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permanece escondido em um certo mundo interior caótico, que
esse homem moderno, com curioso orgulho, designa como a
"interioridade" que lhe é própria.
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Para Nietzsche, o homem pode ser supra-histórico. Nesse caso, não
pode pensar no futuro unicamente a partir do passado. Ele tem que romper
as normas e valores e correr riscos. Não pode simplesmente repetir o insti-
tuído, esperando que a idéia sucessível da história se realize. Ele tem que
viver suas paixões, revisitar o passado para compreender a história e não
ficar preso a história oficial que em nome de um seleto da história, ou seja,
um recorte de um determinado momento histórico, deixa uma imensidão de
fatos, que não são colocados á tona e por isso não existem. O homem tem
que compreender que,

o passado e o presente são um e o mesmo, ou seja, em toda
diversidade são tipicamente iguais e, como onipresença de ti-
pos imperecíveis, uma formação estável de valor inalterado e
significação eternamente igual.

Para se chegar ao homem supra-histórico o ser humano precisa passar
por três transmutações onde o espírito se torna camelo, que se transforma em
leão e depois em criança. A idéia colocada é que o camelo representa o sobre-
vivente, o piedoso, sempre esperando a carga para carregá-Ia para o deserto - o
que possibilita correr para o seu deserto. "mas no mais solitário deserto ocor-
re a Segunda transmutação: em leão se torna aqui o espírito, liberdade que
ele quer conquista, e ser senhor de seu próprio deserto ''. Mas, criar novos
valores - disso nem o leão é capaz: mas criar a Liberdade para nova criação -
disso é capaz a potência do leão ''. A criança seria o estado de ruptura, de
transvaloração, onde a ingenuidade, o esquecimento, o começar-de-novo esta-
ria em constante evidência. Como pode ser observado nesta passagem do As-
sim falou Zaratustra,

Inocência é a criança, e esquecimento, um começar-de-novo,
um jogo, uma roda rodando por si mesma, um primeiro movi-
mento, um sagrado dizer sim. Sim, para o jogo do criar, meus
irmãos, épreciso um sagrado dizer sim: sua vontade quer agora
o espírito, seu mundo ganha para si o perdido do mundo.
(NIETZSCHE: 230)

Neste sentido Nietzsche faz a sua crítica aos historiadores que se apro-
priam da história. Para ele a história tem sempre uma verdade, mas múltipla
em dizeres e reconstruções, um caminho a ser percorrido, uma ponte a ser
ligada, uma cena a ser refeita, um teatro a ser recomposto. Atores, cenas, ver-
dadeiras "novelas", mas reais, coisas que aconteceram. O pensamento carni-
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nha no sentido de que uma cena pode ser contada diversas vezes diferentes por
diversas pessoas que a presenciaram, assim como, uma só pessoa poderá con-
tar a mesma cena de diferentes formas, cada vez que ela for lembrando. Ao
reconstruir o acontecimento através da memória poderá vir a tona fatos antes
esquecido, detalhes não percebidos, ou fatos que por forças de interesses não
tinham significados ou não deviam significar.

Todo respeito, pois, pelos bons espíritos que possam reinar
nesses historiadores da moral! Mas o que é certo, infeliz-
mente, é que o próprio espírito histórico lhes falta (. ..). A
incompetência de sua genealogia da moral vem à luz logo no
início, quando se trata de averiguar a proveniência do con-
ceito e juizo "bom".

É neste sentido que se funda a idéia de que os conceitos produzidos
não são e nem devem ser considerados eternos, pois são frutos de momentos
de disputa, consequentemente estão expostos para serem revisitados,
reconstruídos, reelaborados visto que são fruto de relações de força e de poder
que se constituem história. A crítica vai no sentido de que não se pode ter
como única e exclusiva verdade, como tenta fazer a história oficial, pois ela é
resultante de interesses de um escrevente "privilegiado". Esta idéia pode ser
reforçada a partir do seguinte trecho de Foucault,

... o grande jogo da história será de quem se apoderar das
regras, de quem tomar o lugar daqueles que as utilizam, de
quem se disfarçar para pervertê-Ias, utilizá-Ias ao inverso e
voltá-Ias contra aqueles que as tinham imposto (1986, p.25).

o que Nietzsche apresenta na sua proposta da genealogia é a recons-
trução, é a busca de outros caminhos nunca antes percorridos, pois para ele
não existem fatos cristalizados, existem interpretações, leituras, formas de apre-
ender os acontecimentos. E para apreender esses acontecimentos a memória é
o elemento fundamental pois ela é inesgotável, cada visita aos acontecimentos
anuncia um novo saber que fora desapercebido. A saber,

o saber histórico jorra de fontes inexauriveis; sempre de
novo e cada vez mais; o que é estrangeiro e desconexo entre
si se aglomera; a memória abre todas as portas e no entan-
to ainda não está suficientemente aberta; a natureza se es-
força ao extremo para acolher esse hóspede estrangeiro,
ordená-Ias e honrá-Ias, mas estes mesmos estão em comba-
te entre si, e parece necessário dominar e vencer todos eles,
para não perecer, ele mesmo, nesse combate entre eles
(NIETZSCHE:62).
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A genealogia: o passaporte de visita à História

o projeto genealógico parte de que o conceito de verdade nasce no
bojo da moral, e que não se pode fugir da moral sem tirar as amarras da vonta-
de de verdade. Neste sentido, a genealogia é a pesquisa sobre o valor da verda-
de, é a tentativa de superar a metafísica a partir de uma história descontínua
dos valores morais que busca tanto a origem - compreendida como nascimen-
to, como invenção - quanto o valor atribuído a esses valores. O que demarca
bastante esta perspectiva é a desconstrução dos conceitos eternos, é a descren-
ça em valores eternos.

Para Nietzsche a genealogia é o portal para se compreender a história
pois só através dela é possível revisitar os fatos e perceber para além do que é
repassado pela história oficial, contada nos livros. Para ele essa história se
contrapõe a história dos grandes homens, da única verdade. Pois bem coloca,

... a genealogia é cinza; ela é meticulosa e pacientemente
documentária. Ela trabalha com pergaminhos embaralhados,
riscados, várias vezes rescritos. (FOUCAULT, 1979: 15)

A grande crítica está no fato de que a "coisa" se liga ao discurso e
assim se torna verdade, ou seja, a verdade está no discurso que é falado, que é
repassado. A genealogia caminha exatamente no seu contrário pois ela propõe
vasculhar as minúcias dos acontecimentos e dos não-acontecimentos.

A genealogia não se opõe a história com a visão altiva e pro-
funda do filósofo ao olhar toupeira do cientista; ele se opõe,
ao contrário, ao desdobramento meta-histórico das significa-
ções ideais e das indefinidas ieleologias. Ela se opõe a pesqui-
sa da origem. (FOUCAULT, 1979 :16)

A proposta do genealogista é ter o cuidado de escutar a história em, vez
de acreditar na metafísica, pois só assim poderá apreender o fato de forma como
ele aconteceu em movimento, com os seus acasos. Apreender a "coisa" como
uma verdade, é descartar a forma exata como ela aconteceu, as relações que
foram estabelecidas, os acasos, os desencontros. Desta forma é impossível pro-
curar a origem das "coisas" como uma imagem, ou melhor como uma fotografia
preto e branco do momento exato do acontecimento. Pelo contrário, a proposta é
compreender os fatos em movimento, antenado com outros fatos, com outros
acontecimento que também estavam em cena. É impossível ler a realidade a
partir de uma foto preto e branco, pois não é possível ver a sua relação com a
realidade, com outros fatos, o jogo de poder que possibilitou colocar o aconteci-
mento em evidência - tornando-o "história" oficial, real, verdadeira - ou ser es-
quecido num canto qualquer - resistindo e sobrevivendo apenas na memória dos
que viveciaram, transitando na contra mão da "história".
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A genealogia se apresenta como um furacão que abala a compreensão
de espaço e de tempo, percorrendo as esquinas mal iluminadas do acaso. É a
valorização do que foi propositadamente esquecido ou talvez desapercebido
diante da diversidade de outros fatos. Para ele somente na genealogia o não-
dito poderá dialogar com o discurso oficial, o esquecido ganhará o seu direito
a existência e assim poderá contar sua história. Mas do que isso, é neste mo-
mento que é possível se escutar as vozes perdidas, tirar as mordaças das bocas
dos que tentaram falar, escutar o grito preso de milhares de pessoas que perde-
ram sua identidade, sua história e até mesmo sua vida.

Destarte, Nietzsche propõe a genealogia como forma de compreen-
der os fatos como realmente aconteceram, pois para ele a história é contada
por homens que estão embutidos de interesses, de relações de força e de
poder. O escrevente "privilegiado" seleciona o que vai por em evidência, o
que deverá ser contado, publicado e o resto é deixado de lado, sobrevivendo
na memória clandestina dos que viveram mas não tiveram o destaque dos
grandes homens. A genealogia possibilita visitar os lugares mais inusitados-
que "historicamente" não existiram, mas que antropologicamente e social-
mente foram palco de um emaranhado de histórias. Podemos assim, através
do processo genealógico, saber o que foi calado, esquecido pela a história
oficial, mas que sobrevive até hoje nos circuitos informais; desta forma po-
deríamos escutar o grito dos negros das senzalas ao ir para o tronco, os gemi-
dos dos torturados nas prisões, os choros dos judeus nos campos de
concentrações, o gemido dos gozos dos senhores nos quartos das emprega-
das. Este é um processo de reconfiguração de rostos esmagados pelo trem da
"história", da suprema e absoluta verdade. É neste sentido que Nietzsche
fala sobre a emergência dos fatos,

A emergência se produz sempre em um determinado estado de
forças. A análise da HERKUNH deve mostra seu jogo, a ma-
neira como eles lutam umas contra as outras, ou seu combate
frente as circunstâncias adversas, ou ainda a tentativa que elas
fazem - se dividindo - para escapar da degenerescência e re-
cobrar o rigor a partir de seu próprio enfraquecimento.
(NIETZSCHE:23)

A genealogia não pretende recuar no tempo para restabelecer uma
verdade, a idéia é compreender outros acontecimento que não foram dito, as
falhas, os desvios, os erros - escutar outros heróis que por circunstância fo-
ram apagados da história, arrancados seu rosto, sua identidade, sua voz e até
mesmo foram mortificados em nome de um outro recorte da história; a
genealogia resgata o papel de se compreender a história não contada, porque
ela não foi contada, o que tem por traz dos fatos, a quem beneficiou o silên-
cio de milhares de pessoas, qual o significado do desaparecimento de inúme-
ros fatos.
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Conclusão

o método genealógico em Nietzsche desperta para uma outra forma
de ver o passado e construir o presente numa perspectiva de futuro, pois
possibilita uma compreensão mais ampliada do conceito de história e de ver-
dade. É neste sentido que a perspectiva Nitzschiana assume um papel funda-
mental, não de disputa pela verdade mais de apontar os diversos caminhos
para fazer uma leitura das várias verdades, das várias histórias, dos vários
acontecimentos; para ele, uma verdade não está em contrapartida a outra,
mas sim os fatos estão articulados, estão permeados por outros acontecimen-
tos, por acasos inusitados.

A genealogia assume um papel importantíssimo para a reconstrução da
história, para que se possa trazer à tona o que não foi dito, tirar do anonimato
os inúmeros heróis, violentar os ouvidos dos nobres com seus gritos presos na
garganta, violar os códigos estabelecidos no jogo da verdade.

Um ponto importante em Nictzsche é a autonomia humana, que ele
denomina em Assim falou Zaratustra, - "vontade de potência ", onde ele co-
loca o homem enquanto construtor de sua realidade, um homem supra-históri-
co; para ele a efetivação cotidiana dessa autonomia é o pressuposto de sua
liberdade; outro aspecto de grande importância nesta mesma obra é o processo
de transvaloração. A criança para Nietzsche significa a ingenuidade, o esque-
cimento, o começar-de-novo que deve estar sempre presente nos indivíduos, é
neste momento que o homem torna-se senhor de seu atos, construtor de seus
caminhos pois ele desnuda-se das verdades pré-concebidas, dos ressentimen-
tos, da moral dos nobres e passa a definir seus próprios valores, suas próprias
normas de conduta, sua própria forma de conhecer a história. Contudo, ele não
propõe assimilação de suas idéias de forma subserviente, mas sim que se reali-
ze um processo de construção de sua próprias idéias a partir de suas paixões,
de seu desejos, de sua vontade de potência.

Enfim, a genealogia apresenta a história como um teatro a ser recom-
posto e os fatos como cenas que podem ser montadas e desmontadas, feitas e
refeitas, vistas e revistas; é a proposta de um grande passeio aos bastidores dos
acontecimentos para que se possa compreender como e porque foi elaborado,
como se deu a sua construção histórica, quais os caminhos e descarninhos
enfrentados.

Desta forma, pensar a genealogia é entrar no "cemitério dos vivos",
onde a memória representaria uma enxada - um instrumento para desenterrar
os acontecimento passados. E assim encaminhar um verdadeiro processo de
necropsia, que busca em corpos desfalecidos os motivos, as causas para com-
preender o que se passou antes da sua morte. A diferença está no fato de que na
necropsia os corpos estão mortos e só poderão expressar aquilo que ficou re-
gistrado, marcado em seus próprios corpos. O que na genealogia é bastante
diferente pois os corpos estão bastante vivos e podem expressar o que está
marcado no seu corpo mais também o que está marcado em sua memória. E
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desta forma eles podem recontar e reconstruir sua história a partir de suas
várias lembranças.

A filosofia de Nietzsche como percebemos neste breve estudo é um
instrumento fundamental para se compreender a história, subsidiando teorica-
mente para uma critica radical a história oficial. A atualidade de seu pensa-
mento estar no fato de que podemos cotidianamente ver essa luta de interesse,
os jogos de disputa, onde hoje na comemoração dos 500 anos de Brasil temos
a história dos grandes fatos, dos grandes homens, dos ricos palacetes, das jóias
da coroa, na qual foi apresentada apenas um seleto da história que interessava
aos poderosos. Cabe então a nós recompor esta história, mostrar os milhares
de heróis que sobrevivem nas ruas sem roupa, sem trabalho, sem comida, sem
casa, sem lazer, sem dignidade, sem nome e sem identidade. Não podemos
compactuar com essa exterminação de seres humanos que são mortificados,
que são calados, que são arrancados até o direito de existir.

Assim, poderemos compreender como é construída a história oficial,
como são construído os valores e nos instrumentalizar para a crítica, pois a
disseminação de valores prcconceituosos, machistas, racistas, sexistas é uma
construção social que vem sendo imposta a sociedade contemporânea. É inad-
missível aceitar que uma pessoa possa ser queimada por ser índio - como acon-
teceu em Brasília, ou devorada por cães por ser homossexual - no caso brutal
acontecido numa praça de São Paulo, ou não poder freqüentar uma escola por
ser negro, ou ser espancada por ser mulher - como presenciamos todos os dias
nas delegacias de mulheres e muitos outros casos que ficam no anonimato.

Como podemos perceber Nietzsche está à frente do seu tempo, mas
com o olhar direcionada para reconstruir o passado; assim, devemos nos tornar
criança e deixar fluir a vontade de potência. Mais ainda devemos nos tornar
pesquisadores supra-histórico para revisitar os 500 anos de Brasil e contar a
história da dona Maria, do seu Joaquim. da Severina. do João da venda, etc. e
então recompor os diversos cenários e resgatar os diferentes personagens.

Com isso podemos ver claramente o prejuízo causado a história e ao
homem que castrado de suas paixões, de seus desejos coloca a história a mercê
de sua utilidade, inventando normas, conceitos a partir de seus interesses. Esta
vontade exacerbada de verdade, uma vontade de verdade a qualquer preço -
trouxe danos irreparáveis e custos imensuráveis, em que o homem paga até
hoje com sua liberdade, com sua potência de criar, com sua própria felicidade
ou até mesmo com sua própria vida.
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JOSE MAURiCIo MAClEL CAVALCANTE

Introdução

Um dos últimos trabalhos de Nietzsche, o Anticristo procura entender
como a moral cristã, tida pelo próprio Nietzsche como uma moral decadente e
negadora da vida em prol de um além, se tornou a moral dominante,
influênciando toda a cultura ocidental. Daí a importância de inserir a crítica do
Anticristo dentro de uma crítica maior da cultura. De forma contundente e
ironia voraz, o Anticristo, ao contrário que o próprio título nos deixa
transparecer, não objetiva fazer uma crítica direta à Cristo e sim à tradição
cristã que se seguiu: pelo contrário, Nietzsche mostra que o próprio evangelho
original de Jesus chegou mesmoJl ser deturpado pelo instinto sacerdotal que se
manifestou na igreja cristã nascente, que, movido pelo ressentimento ejieces-

.-Si.dad~e domínio, constrói novos valores morais e consegue se firmar na cul-
tura como a moral por excelência, um nobre valor.

Neste trabalho é feito uma leitura da obra, mostrando como Nietzsche
vai construindo sua crítica ao cristianismo numa tentativa de dcsmistificar e
fazer compreender o pensamento de um filósofo para quem esta obra "destina-
~a muitissimos poucos".

o Anticristo, escrito em 1888, foi publicado só postumamente. Não
difere, em termos de estilo, dos demais escritos de Nietzsche: crítica mor-
daz com ironia sarcástica que deve ser vista como parte integrante desta
mesma crítica.

Apesar do título da obra, o Anticristo não se atém exclusivamente ao
cristianismo em si, mas também em sua ~vontade de verdade" tSIe crença, que
impregnou outras formas culturais que não necessariamente JUcligios.a, tais
como a fé na ciência, na moral e na evolução das estruturas sociais e políticas
do ocidente (em especial nos pressupostos da demogac@. e do so~mo).
Assim, a crítica ao cristianismo se acha no interior de uma crítica ainda mais
abrangente da própria cultura ocidental burguesa I .

Esta, como as demais obras de Nietzsche, se insere num contexto his-
tórico europeu da segunda metade do século XIX, caracterizado pelo entusias-

I Morao, A. in Nietzsche.F. O Anticristo - Col. Textos Filosóficos, Edições 70 - adver-
tência do tradutor.
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mo e otimismo do desenvolvimento técnico-científico e da razão, que exerce
influências profundas na dinâmica da cultura e das relações sociais: é a época
da 2ll revolução industrial, onde não apenas a Inglaterra, mas também a Fran
ça, Estados Unidos e particularmente a Alemanha se lançam no desenvolvi
mento de seus parques industriais c no liberalismo econômico. Novos achados
no campo científico vem reformular antigos conceitos, como a publicação do
livro A Origem das Espécies, de Charles Oarwin, em 1859. Marx publica os
três volumes de O Capital em 1867, 1885 e 1894, com sua crítica à dinâmica
do capitalismo, enquanto que o positivismo passa a ser divulgado Com te, com
publicações como o Catecismo Positivista, de 1852.

Em um ambiente cultural, político, social e econômico como este,
Nietzsehe ousou a ir contra tudo isto. Mais: ousou a classifica-Io como deca-
dente, a "Era de Sócrates". Compreende-se assim o reduzido número de leito-
res de suas obras e sua baixa repercussão (e quando obtinha, eram freqüentes
as críticas mais severas). Esta situação reflete-se logo no prólogo do Anticristo:
"Este livro destina-se a muitíssimos poucos. Talvez nem sequer um deles viva
ainda. < ... > Só o depois de amanhã me pertence. Alguns já nascem póstu-
mos "(# 1)2. Nietzsche reconhecia que o ambiente cultural em que vivia não
era propício às suas idéias e que estas iam de choque com esta mesma cultura.
Apesar da dureza desta realidade (da falta de reconhecimento e de leitores de
seus livros), Nietzsche não se deteve: "Há que ser íntegro até a dureza nas
coisas de espírito para agüentar a minha seriedade e a minha paixão; estar a
feito a viver nas montanhas - a ver abaixo de si o mesquinho charlatanismo
atual da política e do egoísmo dos povos-c ... > Necessária é também uma pre-
ferência daforça por questões a que hoje ninguém se ateve; a coragem para o
proibido "(#1). E mais adiante no texto comenta: "Só esses são meus leitores,
meus predestinados leitores: que importa o resto? O resto é simplesmente Hu-
manidade"(#1 )

Com este prólogo, Nietzsche nos introduz a uma crítica mordaz da
sociedade e de sua cultura positivista. Não pretende apenas criticar o Cristia-
nismo, mas também o estado cultural em que se insere. Esta crítica inicia-se
com a própria noção do "bom" e de "mau", já trabalhado anteriormente nas
obras Genealogia da Moral e Além do Bem e do Mal. Nietzsche inverte seu
significado considerando que tudo o que implica numa vontade de potência e
sentimento de poder deve ser entendido como "bom", enquanto que o "mau"
abrange tudo que nasce da fraqueza, da falta de potencial. A redefinição destes
conceitos (ou transvaloraçãov; está calcado na própria valorização da vida e
de toda a sua potencial idade, instinto, vigor. O bom deveria ser entendido como
bonus, isto é, por aquilo que é afirmativo da vida, que possibilite sua livre
manifestação. Assim sendo, tudo que negligencia o viver, debilita a vontade,
"domestica" o instinto de vida, são valores de decadência da vida, portanto

2 O número entre parênteses referem-se a numeração dos aforisrnos conforme em
Nietzsche, F. O Anticristo, Portugal, Edições 70, 1989.

98 0ilos('JrltJu)dilos



o ANTICRISTO DE NIETZSCHE: UMA LEITURA

opostos ao que é "bom" - em outras palavras: "mau". Seguindo esta linha,
Nictzsche declara: "Os fracos e falhados devem perecer: primeiro princípio
dI' nossa caridade. E há mesmo que os ajudar a desaparecer"(#2). Já se situa
lima oposição irônica à própria moral cristã ao usar o termo "caridade" para
desaparecer os fracos e falhados no sentido nietzscheano, ou seja, tudo aquilo
que denigre a vida e a vontade de bem viver, e não exatamente no sentido
cristão como é amplamente entendido. Nietzsche, entretanto, não se contenta
apenas a isto e nomeia o cristianismo, entendido como compaixão p.cla5ra-
q~, o maior de todos os vícios.

Cabe então a pergunta: como a moral cristã se tornou em uma moral
universalmente aceita? Para Nietzsche, isto nem sempre foi assim. A própria
história mostra que povos nos mais diversos lugares e épocas manifestaram
valores superiores em suas culturas. Mas foram eventos pontuais, "golpes de
sorte". Mas para se firmar, o cristianismo teve que intervir na cultura dos po-
vos que eram cristianizados (evangelização), retirando deles valores que pro-
moviam o homem (homem superior), introduzindo em seu lugar uma moral
negativa à vida (#5). Desta forma, a moral cristã se efetivou, suprimindo todas
as demais formas de se entender a vida, e em sua hcgernonia se tornou a moral
por excelência. Com a supremacia da moral cristã, todos os valores morais
estavam a ela relacionados e a torrnaram como um ideal a ser alcançado. A
própria idéia de progresso foi redefinida de modo a s-e afirmar os valores mo-
rais do cristianismo: uma cultura é tanto mais desenvolvida quanto mais ela se
baseia em ideais cristãos. Nietzsche vai então criticar esta idéia de progresso
ao afirmar que "o europeu de hoje vale menos que o europeu do
renascimento "(#4).

A vida é para Nietzsche, "um instinto de crescimento, de duração, de
acumulação de forças, instinto de poder"(#6). Mas falta à cultura ocidental
esta vontade de vida: na verdade, os mais caros valores morais são na verdade
valores decadentes, pois Ihes faltá a vontade, o instinto, a potência. Por no
Fundo negarem a vida, tirar seu valor, reduzi-Ia a nada, são valores niilistas.

Nietzsche entende a compaixão como o mais alto valor do cristianis-
mo. Mas o identifica como um valor decadente. Esta identificação reside no
fato de se manter elementos ern declínio, em franca decadência vital, a se re-
signar com a situação negadora da vida. Não busca centrar forças, desenvolver
potencialidades, lutar pela vida: ao contrário, a compaixão pulveriza os esfor-
ços, sufoca vontades, aceita-se a vida como está, isto é, negada. E ao se negar
a vida, o que resta? O nada? Não exatamente. Ao homem é insuportável o
nada: algo deve haver que não seja esta vida - talvez um além-da-vida. Daí a
necessidade dos homens em criar o além, seja ele na noção de redenção, Nirvana,
ou mesmo Deus. Se falseia o mundo, opõe-se ao que é natural, aos sentimentos
de prazer, criando uma "teologia imaginária'Ts l S), calcado nas esperanças
do além (Reino de Deus, juízo final, vida eterna).

Neste processo de negação da vida, há uma figura central: o sacerdote.
É o sacerdote que cria novos valores, mas os cria para si, elaborando novos
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juízos de valor, invertendo o "verdadeiro" e o "falso", conforme sua necessi-
dade: "Enquanto o sacerdote surgir como um tipo superior de homem, esse
negador; caluniador e envenenador da vida por profissão - não haverá res-
postãpl1m a pergunta - o que é a verdade? "(#8)

Entretanto o que é alvo de críticas da filosofia nietzscheana é a noção
de Deus criada pelo cristianismo. Para Nietzsche, a cultura religiosa é reflexo
da própria vida de uma povo e este mesmo povo reflete sua condição em sua
vivência religiosa: "Um povo que ainda acredita em si tem também ainda o
seu Deus próprio. Nele venera as condições que o tornam vitorioso, as suas
virtudes - projeta o prazer que tem de si, o seu sentimento de poder; num ser a
quem por isso pode dar graças. "(#16) Uma concepção positiva de divindade
que é expressão de seu próprio povo. Um Deus para todas as ocasiões: um
Deus para os tempos de guerra e para os tempos de paz; um Deus para as
épocas dos cultivos e das colheitas; um Deus para os campos e cidades. Enfim,
um Deus que abraça tanto o bem como o mal, a fartura e a miséria, o perdão e
a vingança.

Mas o que acontece com a noção de Deus quando este povo entra numa
época de declínio, como, por exemplo, se sujeita a uma dominação externa? A
própria concepção de Deus também entra em decadência, responde Nietzsche.
Da mesma forma que de um povo auto-afirmativo, potente, passa a ser um
povo em franca decadência, fraco, submisso; Deus passa também a ser impo-
tente, "castrado" em suas virtudes e virilidade, apenas um deus-bom. Torna-
se um Deus de um povo enfraquecido, regredido, que se sente vítima dos seu
dominadores. Entra em cena a criação de novos valores morais: eles, vítimas
de seus opressores, são autoproclamados como bons.justos, Deus, agora como
o bem-em-si, estaria do seu lado, do lado dos mais fracos, dos "bons", a prote-
ge-Ios de seus senhores. Vistos agora como "maus", o Deus de seus dominadores
é por isso demonizado. Assim, Nietzsche vê que a passagem de um Deus capaz
de tanto bem como o mal, dajustiça e da vingança, para uma noção rnaniqueísta
de um Deus-bom caRaz ~nas do bem e da.j~tiça, e um Deus-mau, injusto,
diabolizado, seria fruto de uma moral decadente.

Com esta reformulação de uma nova moral, temos agora um Deus-
Salvador, Deus-Redentor, Deus-Misericordioso, que socorre (e perdoa) seu
povo que de tão decadente se torna impotente e incapaz: estes necessitam de
um Deus pi\ra todo seu sofrimento, médico de suas dores, mesmo se fossem
capazes deles mesmos de enfrentar suas vissicitudes.

Algo mais ocorre. Tal como o povo judeu vai ao exílio e não mais
retorna à sua pátria, tornando-se cosmopolita, Deus torna-se um deus não ape-
nas de UI~l povo, mas sim de toda a humanidade. Deus deixa de ter uma identi-
dade cultural com seu povo para abarcar a humanidade inteira. Mas seu caráter
decadente continua: permanece um Deus dos fracos, dos vitimados, dos que
perderam a força, a potência e a virilidade pela vida.

Nietzsche trata então da origem.do cristianismo. O cristianismo, antes
de ser um movimento que surgiu em oposição ao judaísmo, deve ser entendido
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corno nascido deste, como sua consequência: há aí uma continuidade (#24).
I:ste continnum se estabelece pela moral judaica e pelo tipo sacerdotal herdado
ao cristianismo. Para esclarecer isto, Nietzsche traça como o povo judeu que
outrora possuía uma cultura afirmativa e dominante, entra em decadência, es-
tabelecendo para si uma moral negadora. Originalmente, o povo judeu estabe-
lecia uma relação natural e autoafirrnativa em todos os aspectos de sua vida.
Esta característica era refletida em sua visão de Deus, como manifestação da
consciência de poder, prazer, esperança: esperava-se de Javé a vitória em suas
batalhas, a abundância em suas colheitas, a riqueza em suas realizações, o
crescimento de seu povo. E essa relação era celebrada em cultos festivos. Ape-
sar da grandeza alcançada como povo, Israel entrou em decadência (e com ele
sua cultura), graças a distúrbios internos de sua economia, política e sociedade
c invasões estrangeiras. Um povo que outrora rendiam graças a seu Deus pelas
bênçãos obtidas, agora se encontra em um dilema: o que aconteceu? Deus.nos
abandonou? Crer no abandono de seu Deus, Deus da Aliança com seu povo
era pesado demais para uma gente agora tão enfraquecida em moral e espírito:
a noção de Deus se modifica - Ele é o Deus da Justiça: não Deus, mas-seu
própriopovo.que oabandonou, ao quebrar a aliança feita pelos seus antepassa-
dos: e por conta disso, Ele lança seu castigo, entregando-os aos seus inimigos
c sua própria sorte.

Este novo conceito de Deus (justo mas que impõe condições), é elabo-
rado pela nova classe que ascende ao poder: o sacerdotal. Estes estabelecem
uma nova moral, onde a infelicidade, a miséria e escravidão são entendidas
como castigos do Deus-justo pelos nossos "pecados", enquanto que a felicida-
de, riqueza e liberdade são bênçãos divinas por termos seguido suas leis. E
quem estabelece estas leis? Ora, o sacerdote, que avalia o que é o certo e o
errado aos "olhos de Deus" para manter-se no poder: ir contra o sacerdote é
como ir contra os desígnos de Deus ...

Surge a noção de causa-efeito, o antinatural prevalece: "um Deus
que exige, em vez de um Deus que ajuda.i, ..) A moraljá não é a expressão
das condições de vida e de crescimento de um povo, já não é o seu instinto
subjacente de vida, mas tomou-se abstrata, a oposição à vida "(#25). E
não bastou-se criar uma nova moral; para seus propósitos tiveram que
reinterpretar a própria história do povo judeu: "fizeram dele um estúpido
mecanismo de salvação da culpa perante Javé e castigo, de piedade para
com Javé e recompensa"(#26). O sacerdote, em "nome" de Deus mas em
proveito próprio, passa então a dar e a criar valores morais. Aí reside seu
poder, sua manutenção como tal: "o sacerdote vive dos pecados, tem ne-
cessidade de que se peque ... Princfpio supremo: 'Deus perdoa a todo o que
faz penitencia' - em vernáculo: que se sujeita ao sacerdote "(#25). E foi
neste ambiente que surgiu o cristianismo, como uma continuação da moral
sacerdotal judaica.

Mas como efetivamente ocorreu esta transição? Para Nietzsche, o des-
tino do Evangelho se fez durante a crucificação de Cristo: ao ver a morte de
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seu Mestre, seus seguidores viram suas expectativas rnessrarucas se
esvanecerem. Por que isto aconteceu? "Como podia Deus permitir isso? "(#41 )
- esta era a indagação aflita dos discípulos. A resposta para esta agoniante
pergunta desta absurda situação, éncontrariam nos sentimentos de culpa e de
ressentimento: Deus entregou seu filho único para a remissão dos pecados -
nossos pecados. nossa culpa. Mas há uma indignação a se acrescentar: quem
efetivamente o matou foram os judeus, a elite sacerdotal judaica! Nietzsche
conclui que à esta culpa e ressentimento, criou-se na figura de Jesus, de manei-
ra semelhante ao que os sacerdotes fizeram com a história e moral judaica, a
doutrina do juízo, da segunda vinda, a morte sacrificial, a doutrina da ressur-
reição. Da mesma forma que fez ao apontar Sócrates como aquele que deu o
golpe final na cultura trágica grega, à esta concepção de cristianismo Nietzsche
identificou seu criador: Paulo de Tarso. Por meio de Paulo perpetuou-se o
instinto sacerdotal judaico no cristianismo, na Igreja cristã: utiliza-se concei-
tos, doutrinas, símbolos que justificam o poder sacerdotal cristão (#42).

Mais uma vez, a vida deixa de ser o centro e este passa a ser o além. O
agora perde seu valor para a promessa do amanhã, o advento do Reino. A
diferença entre os homens que geram a cultura e todo o avanço é substituído
pela igualdade de todos. Mas que igualdade? A igualdade da prevalência dos
sentimentos de ressentimento e culpa, que travam guerra contra tudo que há de
nobre, alegre, magnânimo, isto é, tudo que é valorativo da vida. E com o ins-
tinto sacerdotal aflora-se novamente a necessidade ressentida de se ter o poder,
que é exercido não em nome do sacerdote, mas em nome de algo maior: Deus
- "'Não julgueis!, dizem eles, mas mandam para o inferno tudo o que se en-
contra em seu caminho. Ao deixar Deus julgar; são eles próprios que julgam;
ao glorificarem Deus, é a si mesmo que glorificam" (#44). Constrói-se uma
nova moral, tomando para si as noções de Deus, verdade, luz, espírito, vida,
associando-os a si próprios. É com esta moral que seduz e leva para toda a
humanidade. Como finaliza Nietzsche: "O cristão é somente um judeu de con-
fissão mais liberal"(#44).

Mas a crítica a Paulo não se encerra aí. Para Nietzsche, Paulo, como
também os demais escritores neo-testamentários, deturparam o próprio evan-
gelho, "do que pôs na boca do seu Mestre"(#45), introduzindo valores nega-
tivos que não expressam a liberdade, franqueza, lealdade prevalecem os maus
instintos. "Paulo foi o maior de todos os Apóstolos davingança ... "(#45)

Além de formular novos valores morais que o justifique, o instinto
sacerdotal vai de encontro também com o saber científico. Isto porque a ciên-
cia permite questionar as "verdades" elaboradas pelo instinto sacerdotal - "O
sacerdote conhece apenas um grande perigo: a ciência "(#49). Entretanto, o
sacerdote não pode reinventar a ciência, como o fez com-a moral - deve entrar
em combate de modo ferrenho contra a ciência, contra seus achados e
teorizações, acusando-a de ser uma ámeaça à fé e à "revelação de Deus". Este
combate tem sido travado por séculos, sendo notórios os casos de Galileu Galilei
com sua cosrnologia que retira a centralidade da Terra (e do homem); e de
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Darwin com seu trabalho sobre evolução das espécies, ambos indo frontal-
mente ao defendido pela Igreja.

Contra tudo isto o sacerdote faz uso dos sentimento de pecado e de
culpa. Ao incutir tais sentimentos, cria-se no homem a necessidade de cura,
libertação - salvação, obtida pela "graça e misericórdia infinita de Deus". E
quem serve-se de meio para isto? - o sacerdote! É ele que "concede" esta graça
e que "redime" o penitente. Há uma situação, ainda que negada, de subserviên-
cia entre o fiel e o sacerdote. Não temos mais um homem como potencial de
ação, de efetivo de domínio por sobre sua vida: temos agora a figura do fiel,
penitente, subjugado pelo peso de se considerar pecador, da ameaça do peca-
do. Pecado, ou, em outras palavras, transgressão às regras morais instituídas
pelo sacerdote. O homem, sentindo-se tal pecador e sob o receio de pecar, cria
para si resistências a mesmo questionar a moral religiosa.

Compreende-se, portanto, o sentimento de Nietzsche para com o ins-
tinto sacerdotal: "Um atentado de sacerdotes! Um atentado de parasitas!
Um vampirismo de sanguessugas pálidas e subterrâneas! "(#49). Em resu-
mo: "O pecado, diga-se mais uma vez, essa forma de autopoluição do ho-
mem 'par excellence', inventou-se para impossibilitar a ciência, a civilização,
toda a elevação e nobreza do homem; o sacerdote reina graças à invenção
do pecado. "(#49)

Nietzsche considera então que o Cristianismo tem necessidade de uma
cultura decadente que a justifique, servindo-se de uma "razão doen/e"(#52),
induzindo o homem a necessitar do sacerdote, tal como um doente necessita de
um médico: o homem (fiel, penitente) se torna dependente do sacerdote. "O
Cristianismo precisa da doençai. .. nomar alguém doente é a verdadeira in-
tenção recôndita de todo um sistema de procedimento satvtficos da Igreja. "
"O homem religioso, tal como a Igreja o quer; é [1//1 'décadeni' típico" (#51)

A fé cristã como pregada pela Igreja, não se baseia na verdade. Pelo
contrário,jalseia a verdade. Não se busca o cristianismo pelas ações e sim pela
fé. Daí a Igreja fazer uso dos mártires: são os grandes propagandistas da fé
cristã. Por terem morrido por eausa de sua fé, a Igreja pretende, por isto, fazer
da fé uma verdade, dar-lhe um valor: "Os mártires prejudicaram a
verdade ...Modificar-se-a em parte o valor de uma causa por alguém dar por
ela sua vida? ". "A mulher cai de joelhos perante um erro, porque se lhe disse
que alguém por ela morreu na cruz. É pois a cruz um argumen/o?"(#53)

A fé leva a uma outra forma de obscurecimento da verdade, do real: a
convicção. Apesar de toda apologia ao ceptisrno. Nietzsche não condena de
todo a convicção: "A grande paixão (... ) permite-lhe convicções em deter/ni-
nadas circunstâncias". A convicção é necessária, mas não a ponto de se tornar
absoluta, inquestionável: "A grande paixão precisa de e usa de convicções,
não se submete a elas - sabe-se soberana"(#54). O que se critica é a
ab olutização das convicções, nos deixando escravos dela, impedindo-nos de
ver o que há a frente, o que existe de fato. Daí a necessidade da fé pelas convic-
ções: é preciso ter convicção para se crer e a crença precisa da convicção para
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não ser questionada e não se esvanecer ao primeiro "Por que?": "O homem de
fé, o crente de toda espécie, é necessariamente um homem dependente"(#54).
O crente, não mais dono de si, autônomo no pensar, não discerne o "verdadei-
ro" do "falso" - pelo contrário, seu discernimento se baseia nos valores impos-
tos. A moral cristã construída por sobre o instinto do sacerdote obtém sua
dupla vantagem: arrebanha crentes extremamente fiéis à sua doutrina e não é
questionada. Daí o fato de Nietzsche considerar a conv~o e n,ª-o a mentira
co . o a maiorjnimiga d~ verd e. Aliás, o que se esconde por sobre uma con-
vicção é exatamente uma mentira, entendida como "um não querer ver algJJdo
modo con se vê "(#55), isto é, da realidade. A convicção seria um mentir a si
mesmo, o modo mais habitual de se difundir um falseamento do real.

O instinto sacerdotal, com sua necessidade de se apoderar, não se res-
tringiu apenas ao campo religioso. Sua abrangência atuou também em outras
áreas da cultura (particularmente européia), como a filosofia e movimentos
sociais. Aqui se vê que o Anticristo não se limita apenas a uma crítica da reli-
gião, mas a insere dentro de uma crítica da cultura. O ressentimento, o instinto
sacerdotal, não são exclusividades das religiões: estão presentes nos mais vari-
ados campos do saber e agir humanos.

"A quem é que mais odeio na ralé de hoje? É escuma lha dos soci-
alistas "(#57). Nietzsche criticava o socialismo não precisamente em suas
críticas à burguesia e à economia capitalista, mas da natureza dos senti-
mentos que moviam suas reivindicações. Nietzsche via aí novamente o
afloramento do ressentimento, da vingança que sucumbiam o "instinto, o
prazer, o sentimento d-; moderação ;t;;lrabaUrador com seu pequeno
ser"(#57). A moral do rebanho, do igualitarismo onde se anulam a indivi-
dualidade de cada operário enquanto homem. O operário não deve pensar
em si - não deve privilegiar sua família, suas poucas horas de lazer, suas
amizades - em detrimento da militância: acima de tudo está a coletividade,
o sindicato, a causa trabalhadora. O trabalhador, que já não era possuidor
de sua força de trabalho, também já não é autor de suas lutas e do resto de
sua vida - tudo isto pertence ao movimento proletário! A igualdade na
maneira pensar, na maneira de agir, sem abrir espaços para novas formula-
ções, diferentes práticas. A individualidade é mais ujna veuJllila.da.-des-
prezada, considerada como um mal em.si.

Nietzsche critica o protestantismo alemão de Lutero, "a menos limpa
espécie de Cristianismo", que apesar de se levantar contra as disposições da
Igreja Católica Romana, o fez com os mesmos instintos de vingança sacerdo-
tal, repetindo a mesma corrupção que condenava: "E Lutero restabeleceu a
Igreja: atacou-a "(#61) Também lança críticas contra a influência do protes-
tantismo na filosofia alemã, em particular a de Kant. Para Nietzsche, o pensa-
mento kantiano é "o instinto que tudo se engana, a contra-natureza como
instinto, a decadence alemã como filosofia - eis o que é Kant"(#ll). Aos
demais fi lósofos, sua crítica mais aguda vai de encontro ao fato destes toma-
rem como argumentos os valores morais decadentes entendidos como absolu-
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tos, os "belos sentimentos", adotando-os como critério de verdade: "qjJl!jso-
[o é apenas o prolongamento do tipo sacerdotal"(#J2).

Entretanto, podemos nos perguntar a respeito de quem, a julgar pelo
título do livro (Anticristo), deveria estar sendo destinado a crítica de Nietzsche:
Jesus de Nazaré. Toda a crítica que Nietzsche faz ao cristianismo se concentra,
num misto de indignação e ironia, à Igreja Cristã, aos apóstolos (particular-
mente Paulo de Tarso), e ao poder sacerdotal. Mas e Cristo? Como Nietzsche
insere Jesus em sua crítica?

Apesar da obra entitular-se "Anticristo", não é a Jesus a quem Nietzsche
dirige sua crítica e sim ao que se seguiu depois dele, isto é o cristianismo com
seu ressentimento do instinto sacerdotal contrário a vida. Nietzsche irá, de
certa maneira, contrapor Jesus ao próprio cristianismo. O que ocorreu, no en-
tender de Nietzsche foi uma deturpação do próprio evangelho, a ponto de tor-
na-lo completamente diverso do pregado por Jesus. É de se perguntar, portanto,
como isto foi possível e por que.

Para Nietzsche, em todo o evangelho, entendido aqui como ensinamento
original de Cristo, não há a preponderância da noção de culpa e pecado e de
modo semelhante o da recompensa; de que o cumprimento da vontade de Deus
nos reservaria o direito ao "Reino" futuro, noção esta tão comum na catequese
cristã. Assim, "o pecado, toda a relação de distancia entre Deus e o homem,
se suprime - é essa justamente a Boa Nova "(#33)

Logo, a beatitude não é algo que se prometa para o amanhã, mas é uma
realidade que se deva viver hoje, sem condicionamentos prévios. A Boa Nova
implicaria mais em uma prática (e por isso algo para o agora), que propriamen-
te algo em que crer somente: "Não é a fé que distingue o cristão: o cristão
age, distingue-se por um agir dijerente"(#33) Esta prática consiste, dentre
outras, em uma universalização de suas ações ("Nela faz distinção alguma
entre o estrangeiro e o indígena, entre o judeu e o não judeu" )(#33), e em não
responder o mal que recebe na mesma medida ("nclo se aborrece com nin-
guém, LI ninguém menospreza")(#33). Faz de tudo isto um princípio,
consequência de um instinto e esta foi a marca, a vivência de Jesus. Nesta sua
prática não havia necessidade de ritos, fórmulas, doutrinas - ou mesmo oração
excessiva - para efetivar sua comunhão com Deus. E foi justamente esta práti-
ca que se conflitou com instinto sacerdotal judaico da culpa e do fardo em
buscar a reconciliação com Deus: não que Jesus tenha adotado esta prática
para se contrapor aos sacerdotes, o que seria uma outra forma de se manifestar
o instinto sacerdotal. Disto resultou em um confronto final que culminou em
sua morte. Não só sua vida, mas sua morte também foi consequência desta
prática evangélica. Ou seja, é estranho ao evangelho a noção de sua morte na
cruz pela remissão da culpa e pecado dos homens como foi formulada pela
Igreja a partir de Paulo de Tarso. A morte na cruz foi consequência direta do
conflito de sua prática evangélica, incompatível com as normas vigentes no
judaísmo de então. "Este 'alegre mensageiro' morreu como viveu, C0ll10 ensi-
nara - não para redimir os homens, mas para mostrar C0ll10 se deve viver"(#39)
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Em-suma, a Boa Nova de Jesus consiste genuinamente em uma prática
e não em uma fé no sentido doutrinal: "A penitencia, a oração peLo perdôo,
não são caminhos para Deus: só a prática evangéLica le-ucL.!:Lpeus"(#33).

Há um simbolismo nas coisas de Jesus: em seus dizeres, seus
ensinamentos, sua prática; longe do temporal, do espacial, do histórico. Preva
lece as realidades interiores. A noção de FiLho do Homem não deve ser enten
dida como algo concreto e sim como um "símbolo psicológico liberto do tempo",
um estado de ser, de viver. Neste contexto que se entende que o "Reino dos
Céus é um estado do coração - não aLgo que vem para além da Terra ou após
a morte "(#34) Esta concepção de Nietzsche sobre o cristianismo não é nova.
Numa autobiografia escrita durante sua juventude, quando ainda se considera-
va cristão, Nietzsche escreveu: "O cristianismo é essencialmente uma questão
do coração; é somente quando eLe se incorpora a nós, quando faz parte de
nossas entranhas que podemos dizer que somos verdadeiramente cristãos. A
doutrina cristã fundamental do cristianismo exprime as verdades profundas
do coração humano - não é senão simbolo delas "3 . Nietzsche entende então
o evangelho como uma experiência, uma prática pessoal, exercida de maneira
subjetiva, particular e que por isso não se pode querer enquadra-Ias no campo
cultual, como se só pudesse expressar por meio de ritos.

Uma prática que se vive e não uma promessa que se aguarda - é o que
constitui a boa nova: "O Reino de Deus não é aLgo que se espere; não tem um
ontem e um depois de amanhã, não vem dentro de mil anos - é uma experiên-
cia num coração; está em toda parte e não está em parte alguma ... "(#34).
Não opor-se ao seus inimigos com mesmas armas, não acusar diante de seus
juízes, mas ao contrário, amar quem os acusa e atinge.

Entretanto, como já dito, não foi o que se seguiu após a cruz: a acu-
sação prevaleceu, e foi em busca de quem matou seu Mestre; a vingança e a
cólera suplantaram o perdão; o instinto sacerdotal aflora-se sob nova espé-
cie, a espécie cristã. "A história do cristianismo", afirma Nietzsche, "é a
história da incompreensão cada vez mais grosseira de um simbalismo origi-
nário "(#37). Afastando-se cada vez mais do ensinado por aquele da quaLse
dizem seguidores, os apóstolos não aceitaram a cruz com a naturalidade de
Cristo - preferiram buscar um por que, e com isto, construiu-se a doutrina
da culpa e do pecado.

Assim formou-se o cristianismo, por sobre a anulação da vida, da
falsificação da verdade, como uma deturpação daquele que se diz seguir. E
este falseamento do evangelho, uma "má-nova", um "dysangelium" já esta-
va se fazendo presente desde a origem o cristianismo: "no fundo, existiu
somente um único cristão e esse morreu na cruz. O evangeLho morreu na
_cruz"(#39). ~- -

Nietzsche encerra sua obra com uma censura com seu estilo único:
"Condeno o Cristianismo, lanço contra a Igreja a mais temível de todas as

3 MELLO, M.V. Nietzsche: °Sócrates de nossos tempos. São Paulo, Edusp, 1993.
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acusações. A Igreja Cristã nada deixou intocado pela sua corrupção, fez de
cada valor um não valor; de cada verdade uma mentira ... O parasitismo como
a única práxi; sugando, com o seu ideal de anemia e de 'santidade', todo o
sangue, todo o amor; toda a esperança de vida "(#62).

Cabe então uma pergunta: se a crítica maior de Nietzsche é contra o
cristianismo que se seguiu, com todas as suas deturpações criadas pelo instinto
sacerdotal cristão, haveria alguma conciliação entre o pensamento nietzscheano
com o ensinamento original de Jesus? É possível imaginar alguma concordância
com a vivência do ensinamento legítimo de Cristo, sem adulterações, deturpa-
ções? À sua crítica para com a Igreja, Nietzsche propõe a transmutação de todos
os valores cristãos (#62). Esta transmutação poderia ser compatível com o
cnsinarncnto original de Cristo? É possível pensar Jesus à luz de Nietzsche?

No final de seu livro Ecce Hemo, Nietzsche refere-se a "Dionísio em
face do Crucificado"4, entendendo aqui o deus grego como símbolo do viver,
da arte da vida, a dinâmica do eterno retorno; em contraposição a aquilo que
crucifica a vida e o prazer afirmativo do viver. Para MELLO( 1993), esta opo-
sição, antes de ser um confronto, deve ser entendida como um diálogo: a moral
cristã, uma infamia para todos os instintos que aspiram a vida, a arte e o prazer,
era algo que precisa ser assimilado. Mais ainda, esta frase representaria o últi-
mo conflito a ser travado, o ápice de uma "aventura" pessoal que ficou incom-
pleta: ainda na juventude cristã, Nietzsche leva até as últimas consequências
sua compreensão do cristianismo como uma vivência pessoal e se indaga se
esta experiência cristã não seria uma experiência de si mesmo. Com isso aban-
dona o cristianismo e lança-se para uma experiência pessoal em que questiona-
rá tudo que é tido como verdade: a moral, a ciência e a própria filosofia como
pretenção à interpretação do mundo. Aí se formulará, já na Origem da Tragé-
dia a primeira grande oposição: Dionísio face a Sócrates. Entretanto, continua
MELLO (1993), apesar de toda sua crítica a Sócrates, o próprio pensamento
nietzscheano se assemelha ao socrático no sentido de se buscar as verdades do
detrás das aparências.

Nietzsche encontraria, mesmo que a contragosto, identificação entre
Dionísio e Sócrates. Em Para Além do Bem e do Mal, Nietzsche admite que
Dionísio possa ser filosófico no sentido socrático e em Ecce Homo admite o
inverso, de que Sócrates possa ser dionisíaco, principalmente quando em Caia
Ciência, Nietzsche chama Sócrates de "hipnotizador de ratos ", "sedutor",
"gênio do coração ". mesmos atributos usados para designar Dionísio em Além
do Bem e do Mal- Dionísio na face de Sócrates!

De modo semelhante, MELLO (1993) indaga se não poderíamos supor
o mesmo para com o cristianismo: a última oposição teria deixado em aberto
Lima possível identificação entre Dionísio e o Crucificado.

Em meio a especulações sobre o real posicionamento de Nictzsche para
com a religião, particularmente a cristã, OLlsobre possíveis desenvolvimentos

4 NIETZSCHE, F. Ecce Homo, Lisboa, Guimarães Editores, 6a edição.
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se não fosse a interrupção ocasionada pela doença que o vitimou no final de
sua vida, podemos sem receio acertar que obter de Nietzsche uma crítica direta
e incondicional ao cristianismo pode-se resultar insulficiente, principalmente
se não levarmos devidamente em questão a intrincada trama de suas considera-
ções. Não se pode negar que muito há na crítica de Nietzsche ao cristianismo
de Jesus que somente um ateísmo que só diz não: um "ateu", que outrora fora
um cristão de coração, que tornou-se num crítico mordaz contra a moral da
Igreja, mas que mantém uma postura diferente para com Jesus, uma postura de
respeito e mesmo de defesa e de denúncia contra o que foi feito de sua mensa-
gem; e novamente como ateu, tem pelo "Nazareno" a mesma opinião que tinha
na juventude cristã. De fato a problemática entre Nietzsche e o cristianismo
continua em aberto, merecendo portanto uma melhor análise.

Conclusão

Ainda que o foco principal seja a religião cristã, o Anticristo de
Nietzsche deve ser lido dentro de um contexto maior de uma crítica da cultura
e da moral, fazendo uso de recursos de uma linguagem forte e denunciante
com uma ironia mordaz, típicas de muitas outras obras nietzscheanas.

Apesar de seu título, o alvo de suas críticas não é Jesus e sim as detur-
pações de seus ensinamentos que foram feitas por seus seguidores, de modo
que resultou numa moral cristã negadora da vida hegemônica por sobre a cul-
tura ocidental. O instinto sacerdotal pode, sem nenhum erro, ser identificado
como alvo principal das críticas de Nietzsche nesta obra, que se serviu das
adulterações da mensagem de seu Mestre para instaurar uma nova moral (a
moral cristã) que justifique e autosustente sua necessidade d~ domínio. O al-
cance desta moral não se restringiu apenas ao campo religioso, mas também o
da cultura, dentre eles o da filosofia.
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SEJA BONZINHO PORQUE SE NÃO DEUS
CASTIGA: O D/SC/PLlNAMENTO NAS ESCOlAS

ANTÔNIO GERMANO MAGALHÃES JUNIOR I

A história humana não se desenrola apenas nos cam-
pos de batalha e nos gabinetes presidenciais. Ela se
desenrola também nos quintais entre plantas e gali-
nhas, nas ruas de subúrbios, nas casas de jogos, nos
prostibulos, nos colégios, nas usinas, nos namoros de
esquina. Disso eu quis fazer a minha poesia. Dessa
matéria humilde e humilhada, dessa vida obscura e
injustiçada, porque o canto não pode ser uma traição
à vida, e só é justo cantar se o nosso canto arrasta as
pessoas e as coisas que não têm voz.

FERREIRA GULLAR

A Irmã sabia quem transgredia no momento da hóstia. As me-
ninas que não comungavam na missa matinal, era porque ti-
nham algo a esconder. Lembro-me do carnaval. Havia um
buraco no banheiro que dava para o salão de baile de um
clube que tinha carnaval. As meninas maiores subiam em ca-
deiras para assistir o baile. Eu não subia porque era pequena.
O problema era que no dia seguinte tinha que se confessar
antes de comungar: E quando não dava para se confessar não
se comungava e a freira desconfiava',

o disciplinamento escolar se construiu historicamente. Temos no rela-
to acima descrito um exemplo de educandas, que entre os medos de serem
punidas pelas freiras, podendo chegar a ser algo que gerava dor ou humilha-
ção, e o medo de Deus, medo do pecado, preferiam as reprimendas das freiras
a possibilidade de enfrentar os horrores do inferno. Um medo de pecar. Mas
quem instituiu os pecados? Construções de comportamentos, medos, arrepen-
dimentos e disciplinamentos. Mas como se construiu historicamente as práti-
cas disciplinares nos estabelecimentos escolares? Percorreremos entre os escritos

I Prof. da UECE e Faculdades Christus, graduado em Pedagogia e História, Doutoran-
do em Educação. Coordenador do curso de Especialização em Metodologia do Ensino
de História -UECE.
2 Relato da Professora Helena Silva. Educadora aposentada da UECE, que roi aluna de
uma escola de formação de educadoras na década de 60.
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de Michel Foucault, autor que se preocupou particularmente com uma história
da disciplina, resgatar um pensar sobre a vigilância e a punição buscando en-
tender as práticas disciplinares nas escolas.

Foucault é o historiador em estado puro: tudo é histórico, a história é
inteiramente explicável e é preciso evacuar todas as palavras em ismos (Veyne,
1998: 270). Encontraremos no referido autor uma verdadeira desconstrução de
"verdades" que mantiveram práticas dentro e fora de instituições como esco-
las, hospícios e cadeias. Desfez as certezas porque foi em busca de compreen-
der os discursos, o que se queria modelar com as palavras ditas. Vozes que se
faziam verdades. Discursos que referendavam práticas elaboradas
maquinicamente, objetivando toda uma economia de ações. Realizou uma aná-
lise do enquadramento em modelos de corpos que precisavam ser burilados e
remodelados. Vidas que tinham que ser vividas por padronizações recheadas
de medos e verdades. Uma vontade de ser que tinha que arrefecer e transfor-
ma-se em disciplinamentos. Uma analise da construção de uma economia do
corpo. A História, então serve a Foucault para demonstrar e não mais para
narrar, dessa maneira, ele não constrói narrativas evolutivas de um objeto,
mas coloca-se no lugar preciso onde a prática engendra o objeto que lhe
corresponde (Tronca, 1987: 8). Um autor que busca nas práticas uma história.
Visita arquivos em busca de discursos. Falas muitas vezes tidas como "margi-
nais", tais como: o caso dos presos, loucos ou porque não os escolares. Nos
séculos XVI e XVII, os contemporâneos situavam os escolares no mundo pica-
resco dos soldados, criados, e de um modo geral, dos mendigos. As pessoas
honestas que possuíam algum bem desconfiavam tanto de uns como de outros
(Aries,1981:184).

Passaremos a mergulhar em narrativas e histórias. Visitar Foucault é
caminhar na insegurança. Inseguros porque na história de nossas vidas "apren-
demos" a seguir verdades. Não procuraremos relatar ortodoxias e sim buscare-
mos entende-Ias, verificar seus aspectos de ferramenta no gerar padrões. A
obra foucaultiana nos faz uma exposição de questionamentos e nos faz questi-
onar e questionarmos a tudo que tenha o discurso de verdadeiro.

Se iniciarmos o nosso mergulho nos próprios dizeres de Foucault, en-
contremos no livro Vigiar e Punir: nascimento da prisão, uma analise dos
procedimentos disciplinares.

Uma das idéias essenciais de Vigiar e Punir é que as socieda-
des modernas podem ser definidas como sociedades "discipli-
nares ". mas a disciplina não pode ser identificada com uma
instituição nem com um aparelho, exatamente porque ela é um
tipo de poder, uma tecnologia, que atravessa todas as espécies
de aparelhos e de instituições para reuni-ias, prolonga-los.faze-
Ias convergir, jazer com que se apliquem de um novo modo
(Deleuze, 1988:35).
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Foucault relata que, principalmente, no período histórico conhecido
como ldade Média, existia um disciplinamento que se fazia prática com a mu-
tilação dos corpos. Disciplinar se fazia pelo exemplo do fracionamento e da
perda do corpo. Fazer dos transgressores mil pedaços. Sofrimentos em públi-
co. Dor sentida e vivida não só pelos que estão sendo sentenciados mas por
todos aqueles que olham. Ao olhar sentem as dores. Passam a vingar-se no
descumprimento da Lei. O condenado, depois de ler andado muito tempo,
exposto, humilhado, varias vezes lembrando do horror de seu crime, é ofereci-
do aos insultos, às vezes aos ataques dos espectadores. Na vingança do sobe-
remo, a do povo era chamada a se insinuar (Foucault, 1998 b: 49). O povo
presencia e age contra o que não podem fazer, pensar ou mesmo sonhar. Práti-
cas que são punidas com o pedido de perdão. O perdão que se fará verdadeiro
com o sofrimento do corpo. A dor como cxernplo e correção. Uma construção
histórica que se fará presente e respaldada em um discurso religioso.

Na tradição cristã encontram-se passagens bíblicas que retratam a im-
portância da disciplina. Um discurso fora de propósito é como a música no
luto; / mas o castigo e a doutrina em todo o tempo são sabedoria. (Bíblia
Sagrada. 1979: 764). Um dizer "sagrado" que se fará e viverá como verdade.
Um modelo a seguir. Coisas a não fazer. Toda uma existência de mediações
perante a possibilidade do pecar. O medo de não entrar no reino dos céus. A
formação de um corpo as séptico. No período medieval a disciplina se fazia
pela força. Força que deixava marcas no corpo. Queimar. Jogar ao vento. Todo
um ritual do fazer purificar pelo extermínio completo daquele corpo que pe-
cou. Tem que ver o sofrimento. Os relatos inquisitoriais registram inúmeros
casos de condenados que tinham que ver suas entranhas serem queimadas.
Retirava-se rapidamente do corpo do suplicado seus intestinos para se fazerem
cinzas a sua frente na perspectiva de poder ver o próprio corpo arder para
purifica-Io dos pecados cometidos. O martírio se fazia cotidiano em uma épo-
ca em que o poder absolutista unia-se com as forças da igreja católica em um
fazer social que deveria imperar as vontades do rei em nome de Deus .

...O suplício antecipa as penas do além; mostra o que são elas;
ele é o teatro do inferno; os gritos do condenado, sua revolta,
suas blasfêmias já significam seu destino irremediável. Mas
as dores deste mundo podem valer também como penitência
para aliviar os castigos do além; um martírio desses, se é su-
portado com resignação, Deus não deixará de levar em conta
(Foucault, 1998 b:40).

Uma punição, aceita com resignação, contará para complacência de
Deus no momento do julgamento das ações terrenas em relação aos pecados
cometidos anteriormente pelos seres mundanos. Todo um submeter à discipli-
na. Um fazer "correto" para buscar a salvação. Uma existência ascética. Vonta-
des suprimidas em nome do não sofrimento eterno. Um medo do inferno. A
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glória seria a entrada no céu. Mas como a escola toma papel de engrenagem
nessa máquina de modelar corpos, vontades e ações?

No período medieval a escola também utilizou todo um aparato disci-
plinar do corpo, munindo-se com a dor física e a humilhação. A institucio-
nalização dos colégios religiosos marca um momento importante da organização
e das práticas disciplinares. Foi construído todo um discurso e uma prática do
disciplinamento.

A nova disciplina se introduziria através da organização já moderna
dos colégios e pedagogias com a série completa de classes em que o diretor e
os mestres deixavam de ser primi inter pares, para se tomarem depositários
de uma autoridade superior. Seria o governo autoritário e hierarquizado dos
colégios que permitiria, a partir do século Xv. o estabelecimento e o desenvol-
vimento de um sistema disciplinar cada vez mais rigoroso.

Para definir esse sistema, distinguiremos suas três caracteris-
ficas principais: vigilância, a delação erigida em princípio de
governo e em instituição, e a aplicação ampla de castigos cor-
porais (Ariês, 1981:180).

A escola não fugia aos fluxos de poder de uma sociedade em que
funcionava toda uma economia do corpo. Uma vida com regras em nome do
Rei e de Deus. As punições físicas eram uma prática cotidiana nos estabele-
cimentos que ministravam a "boa educação". A escola funcionava como um
modelar "ortopédico", fazer corpos dóceis, seguidores de uma verdade reli-
giosa e de uma "boa conduta". A busca de uma sociedade sem conflitos. Um
lugar como o céu. Toda uma hierarquia que deveria ser exemplo de um viver,
cordial e santo.

Mas, as formas disciplinares mudam. Ocorre um redimensionamento
de forças. Um novo modelo de fazer. Quando as execuções públicas começam
a agitar os que assistiam o suplício, começa-se a mudar as ferramentas do gerar
a "ordem". Novas práticas são instaladas. Uma economia no dirigir os corpos
deve zelar pela eficácia da ação. No fim do século XVIlI e começo do XIX, a
despeito de algumas grandes fogueiras, a melancólica festa de punição vai-se
extinguindo (Fouc au lt , 1998 b: 12). Se procurarmos entender esse
redimensionamento de forças, poderemos encontra diversos motivos mas, nos
dizeres de Foucault, parece ter ocorrido uma reestruturação de uma economia
disciplinar.

o que se vai definindo não é tanto um respeito novo pela
humanidade dos condenados - os suplícios ainda são fre-
qüentes, mesmo para crimes leves - quanto uma tendência
para uma justiça mais desembaraçada e mais inteligente para
uma vigilância penal mais atenta do corpo social (Foucault.
1989 b: 66).
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Os estabelecimentos escolares não ficam isolados em relação às trans-
formações que passam a teia social. Novas técnicas de vigilância e punição são
colocadas em prática.

Na França, a opinião pública manifestou uma repugnância
pelo regime disciplinar escolástico que resultou em sua su-
pressão por volta de 1763, quando as autoridades tomaram a
condenação dos jesuítas como pretexto para reorganizar o sis-
tema escolar.
O caráter servil e aviltado do castigo corporal não era mais
reconhecido como adaptado à fraqueza da infância. Ao con-
trário, ele provocava uma reprovação de início discreta, mas
que se iria ampliar. Surgiu a idéia de que a infância não era
uma idade servil e não merecia ser metodicamente humilhada.
Essa repugnância, despertada aqui pelo castigo dos alunos
pequenos, tomou-se habitual não mais chicotear os alunos de
retórica. (Ariês, 1981:181).

O "relaxamento" da antiga disciplina escolar correspondeu a uma nova
orientação do sentimento da infância. Um novo olhar em que a criança não
necessitava da humilhação. Tratava-se agora de despertar na criança as res-
ponsabilidades que a sociedade impunha aos adultos, a busca de uma dignida-
de. Começa-se a reconhecer as etapas do desenvolvimento infantil. Percursos
que devem ser trilhados na busca da formação digna para uma sociedade pau-
tada em uma marcante diferenciação social. Havia diferenças nos modelos e
objetivos educacionais dependendo das características econômicas de cada
indivíduo mas, essas diferenças não influenciavam no momento da aplicação
das punições .... todas as crianças e jovens, qualquer que fosse sua condição
eram submetidos a um regime comum e eram igualmente surrados (Ariês,
1981:180).

Percebemos, até aqui que, houve mudanças no pensar e fazer um proces-
so de disciplinamento nas diversas instituições que compõem a sociedade. Dis-
ciplina que servia, e serve, para manter, sublimar vontades, geram corpos dóceis
e produtivos. A escola não ficou de fora dessa economia. Tendo como funda-
mento à prevenção dos delitos como o fim último dos castigos, à escola utilizará
ferramentas de vigilância e punição tendo como propósito o enquadramento em
uma política que impõe uma relação de docilidade-utilidade.

Como mencionamos anteriormente a disciplina tem uma história.

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nas-
ce uma arte do corpo humano, que visa não unicamente o au-
mento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua
sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo me-
canismo o toma tanto mais obediente quanto é mais útil, e
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inversamente. Forma-se então uma política das coerções que
seio um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada
de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos
(Foucault, 1998 b: 119).

A citação acima demonstra a existência de relações de poderes nas
práticas disciplinares. Mas por que utilizamos a palavra poder no plural?
Foucault fez também estudos sobre as praticas de poder. Demonstrando que as
relações unilaterais de poder não são modelos explicativos tão eficazes e qui-
méricos como demonstravam, e ainda tentam demonstrar, algumas correntes
teóricas. Tratemos um pouco do conceito de poder porque precisaremos dele
no entendimento das práticas disciplinares.

Para Focault poder não é algo que um alguém particular conquista,
mantém e perde. Poder se exerce por todos aqueles que vivem e interagem no
cotidiano. Estes feixes de força, os quais formam o poder, agem em cada um de
diferentes formas e não é privilégio de poucos. Assim temos um repensar dos
conceitos de dominantes e dominados, disciplinadores e disciplinados, sujei-
tos e sujeitados. Todos aqueles conceitos maniqueístas são questionados. Sur-
gem dúvidas, emergem contradições, verdades são desfeitas em desilusões.
Sonhos de uma sociedade de iguais com o fim de uma classe detentora do
"poder" vira motivo de polêmicas e acordares de sonhos idílicos.

Não existe de um lado os que têm o poder e de outro aqueles
que se encontram dele alijados. Rigorosamente falando, o po-
der não existe; existem sim práticas ou relações de poder. O
que significa dizer que o poder é algo que se exerce, que se
efetua, que funciona. E que funciona como uma maquinaria,
como uma máquina social que não está situada em um lugar
privilegiado ou exclusivo, mas se dissemina por toda estrutu-
ra social. Não é objeto, uma coisa, mas uma relação. E esse
caráter relacional do poder implica que as próprias lutas con-
tra seu exercício não possam ser de fora, de outro lugar, do
exterior, pois nada está isento de poder (Foucault, 1998 a: 14).

Encontramos na citação acima uma redefinição do poder. Surgem no-
vos lugares habitados pelos feixes de poder. Poder não se tem, se exerce. A
disciplina é uma ferramenta de poder. Encontraremos nos estabelecimentos
escolares manifestações de vontades de quem possui a posição de "mandante",
posto de quem pode falar, mas que também sofrerá a infiltração dos fluxos de
poder, forças exercidas nas teias relacionais que se materializam nas convivên-
cias humanas nos diferentes espaços sociais. A escola não é um ente isolado do
todo social. Nas múltiplas formas de convivências dentro dos muros de um
estabelecimento educacional encontramos manifestações do que está fora das
delimitações físicas do espaço escolar. Mas, se tratando das manifestações de
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poder estas fronteiras se alargam, entrelaçam-se, confundem-se e tornam-se
modelagens plásticas construídas a cada momento, influenciadas por um tem-
po, espaço e contextos particulares. A disciplina escolar construiu-se e ainda
se constrói em uma teia relacional. Forças que se exercem em múltiplas dire-
ções de interesses e valores.

O espaço escolar é ambiente de funcionamento de poderes. Passemos
agora a analisar ferramentas disciplinares que podemos encontrar nos estabe-
lecimentos educacionais e que nos auxiliarão a entender o Funcionar da maqui-
naria da disciplina, que se move com o combustível das diferentes formas da
vontade de fazer.

Comecemos a pensar algumas manifestações ferramentais do
disciplinarneruo pela materialização de uma arquitetura. Foucault analisou a
utilização do Panopticon, modelo de vigilância na intencionalidade de uma
ortopedia disciplinar. Mas, como seria está utilização de uma estrutura dese-
nhada para servir de olhos que estão presentes mesmo sem serem vistos? O
Panopticon é uma formação arquitetõnica que possui uma modelagem na qual
as celas, quartos, salas de aula, o nome depende da instituição, estão voltados
para uma construção central que feita com toda uma tecnologia, de quem quer
ver sem ser visto, proporcionam aos que, estão dentro do ambiente central,
vigiar mesmo sem está dentro. Mas poderíamos perguntar: como vigiar sem
está dentro? A presença se faz pelo medo e pela incerteza de que tem alguém a
olhar. Sente-se a presença de um olho, na realidade mil olhos se fazem sentir.
Nas escolas, existem relatos de que, mesmo dentro dos banheiros, estão pre-
sentes desenhos de um olho, em um ambiente utilizado para a prática de neces-
sidades fisiológicas, dentre elas a masturbação, que naquele que ao entrar
perceberão que existe um olho na parede e que foi nomeado como o olho de
Deus, já que o mesmo se Faz onipresente. Passe-se a sentir o medo do pecar,
uma culpa que acompanha os gestos, as vontades, os exercícios de uma
maturação sexual. Imaginemos toda uma luta interior entre a vontade de saciar
os prazeres sexuais e o medo do olhar perpetuo e vigilante de Deus.

A arquitetura se faz disciplina. Na Formação das carteiras nas salas de
aula, nas Filas separadas por sexo, nos banheiros com aberturas nas portas na
parte de baixo e círculos na altura da cabeça de quem deverá está sentado no
sanitário demonstrando feições faciais que não aparentem gozos. Manifesta-
ções de prazer que serão vigiadas por todos que estejam no banheiro. Rostos
vigiados em qualquer momento ou situação. Uma verdadeira prática do mode-
lar comportamentos, pensamentos e até o medo dos sonhos.

Existe toda a construção discursiva daqueles que possuem o direito,
acreditando que é na realidade um dever, de Falar o que é certo e errado. Como
"caminhar" na busca do acertar e ser bom, cidadão digno, alguém que a socie-
dade pode admirar. Sabemos que o dizer tem toda uma construção de intenções.

Por mais banal que seja, por menos importante que o imagi-
nemos em suas conseqüências, por mais facilmente esquecido
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que possa ser após sua aparição, por menos entendido ou mal
decifrado que o suponhamos, um enunciado é sempre um acon-
tecimento que nem a língua nem o sentido podem esgotar in-
teiramente (Foucault, 1997:33)~

Percebemos assim que, o dizer por menos intencional que pareça, exerce
um poder, já que é acontecimento, se faz exercer no pensar e no corpo de quem
escuta, geram-se forças, reações que se transformam em ações, as palavras
materializam-se como medos e até, por que não, transgressões, já que não po-
demos deixar de considerar os múltiplos efeitos que as palavras, ou constru-
ções arquitetônicas, ou qualquer outra forma de tentar modelar, pode agir em
sentido "contrário", estimulando a prática de algo nomeado talvez como peca-
do, indisciplina, desordem ou qualquer outro adjetivo que venha a significar o
não corpo dócil e ortopédico.

Pensar sobre as ferramentas disciplinares atuantes na escola é pensar,
também, sobre o disciplinamennto dos pensares, sentires e fazeres sexuais,
dentro e fora dos referidos estabelecimentos.

Não se trata de um discurso, que muitos acreditam, da ausência dos
falares sobre sexo. Existiu e existe todo um pensar e um fazer do disciplinamento
da sexualidade. Mas por que este tema sempre foi motivo de polêmicas? Tal-
vez pelo poder que os rápidos segundos do orgasmo podem gerar de vontades
e descumprimentos de normas e disciplinamentos. São breves momentos de
um frenesi que não se pode controlar no momento do sentir. Por isso, talvez, o
medo. Pela dificuldade do controle, pela sensação prazerosa e inebriante, por
tudo aquilo que ameaça uma ordem do poder controlar-se.

Seria inexato dizer que a instituição pedagógica impôs um si-
lêncio geral ao sexo das crianças e dos adolescentes. Pelo con-
trário, desde o século XVIII ela concentrou as formas do
discurso neste lema; estabeleceu pomos de implantação defe-
rentes: codificou os conteúdos e qualificou os locutores
(Foucault, 1997 b: 31-32).

Pensar que a escola deixou o sexo fora de suas paredes, manuais, códi-
gos e práticas é desconhecer toda uma estratégia, uma verdadeira maquinação
de controle. Controlar aquilo que parece instintivo, natural, caindo em proces-
so de irracional idade, desrazão, verdadeira vontade de sentir, sentimento de
que está vivo. O corpo que perde o controle em espasmos de prazer. A prática
do controlar por aqueles que sabiam e sabem do poder da vontade de sentir os
"prazeres da carne" não podiam e nem podem ficar de fora dos estabeleci men-
tos de "formação" de homens e mulheres. As técnicas da disciplina se faziam e
se fazem ainda presente nos múltiplos aspectos de uma escola.

O espaço da sala, a forma das mesas. o arranjo dos pálios de recreio, a
distribuição dos dormitorios (com ou sem separação, com ou sem cortinas), os
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regulamentos elaborados para a vigilância do recolhimento e do sono, tudo
fala da maneira mais prolixa da sexualidade das Crianças (Foucault, 1997 b:30).

Não se deixa nada fora do controle. São agenciamentos que geram a
modelagem, padronização de corpos e ações. Para isso desde o cobrir partes
do corpo que podem geram uma "estirnulação" até o interdito do falar, são
ações permanentes no cotidiano daqueles que convivem nos ambientes desti-
nados a instrução escolar. O só poder falar quem e qualificado, como o médi-
co, o psicólogo ou o professor, faz mudo todos os outros. Pessoas que tem a
autoridade e a pseudo "seriedade" para tratar do assunto gerenciam os dizeres.
Mas o falar do sexo também tem lugares reservados para poder falar. Todos
podem falar em certos momentos e lugares. Não só podem como devem dizer
tudo. A confissão foi, e permanece ainda hoje, a matriz geral que rege a pro-
dução do discurso verdadeiro sobre o sexo (Foucault, 1997 b: 62). A hora de
falar o que não poderia ser feito, dito, pensado ou mesmo sonhado. Momento
de confessar. "Pequei e agora peço perdão". Um disciplinamcnto no dizer.
"Não pecarei mais". Uma busca pelo ascetismo. O Céu será dos não pecado-
res. Uma vigilância que se estabelece a cada momento de vida, a cada pulsar de
desejos, a sublimação é uma constante a cada viver. Ser puro. Os santos serão
os exemplos. Uma vida vigiada, punida.

Os estabelecimentos escolares não só vigiam e punem. Neles também
existem transgressões. Lá sempre existiram vidas que se fazem e refazem. Flu-
xos que perpassam vontades e medos que se tornam práticas cotidianas. Temos
que melhor entender essas ferramentas de disciplinarnento. Sabendo que cxis-
tem, como se engrenam em máquinas que agenciam e modelam. Saber como
agem e como podemos agir. Saber que também podemos. As coisas se mistu-
ram partes e todo. Formam uma teia cheia de nó, que significam amarrações e
agenciamentos de viveres. Formas de comporta-se.

Foucault em um de seus últimos trabalhos escreve sobre um poder que
não só disciplina o corpo mas as populações. Relata que os dois estão imbrica-
dos e maquinados. Pode-se mesmo dizer que, na maioria dos casos, os meca-
nismos regulamentadores de podei; os mecanismos disciplinares do corpo e
os mecanismos reguladores da população, são articulados um com o outro
(Foucault, 1999: 299).

Depois de realizamos cortes temporais e buscarmos compreender um
pouco como se construiu e funcionam historicamente algumas ferramentas dis-
ciplinares, que existem nos estabelecimentos escolares, percebemos que os
mecanismos de poder são microfísicos. Feixes que cruzam desde uma punição
com palmatória perante toda uma turma, como também um olhar de reprova-
ção ou o medo da onipresença de Deus. Ações que geram conseqüências fruto
do medo do pecar. Somos seres humanos que a cada pulsão de vida encontra-
mos estas forças que nos penetram e nos fazem agir. Somos construção. Mas
precisamos conhecer melhor, entender, as ferramentas que são utilizadas nesse
construir. Precisamos procura ser um Eu. Seres viventes que agem também
com seus prazeres, desejos, gozos, transgressões.
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SEGREGACÃO, CONFINAMENTO E SILÊNCIO NA
HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO DA LOUCURA

DENUNCIADA POR FOUCAULT

ClÁUDIA VALÉRIA FURTADO DE OLIVEIRA ARAÚJO I

...a loucura é arrancada a essa liberdade imaginária
que a fazia florescer ainda nos céus da renascença.
Não há muito tempo, ela se debatia em plena luz do
dia: é o Rei Lear; era o ~OI11 Quixoie. Mas em menos
de meio século ela se viu reclusa e, na fortaleza do
intemamento, ligada à Razão, e às regras da moral e
as suas noites monôtonas (Michel Foucault, 1999: 78).

Foucault, um crítico original

Escrever um artigo comentando o pensamento de Foucault é estar às
voltas com um desafio conflituoso. Por um lado, duplicar a sua fala fazendo um
relato mais ou menos fiel ao que disse, e inevitavelmente emprestando novos e
diversos desdobramentos ao discurso foucaultiano. Por outro lado, sendo salva
pelo próprio Foucault, saber que não se pode fugir à tarefa de ser autora, mesmo
quando se trata de seguir de uma trilha deixada. Desde já, um aviso: estou cami-
nhando sobre pegadas, imprimindo, portanto, minhas marcas.

Foucault denunciou a monarquia do autor que, reinando sobre as pa-
lavras, exigem dos leitores fidelidade e reconhecimento. Constatou que a pu-
blicação organiza em torno do pensamento do autor destinos variados. E é
nesse sentido que, no segundo prefácio da publicação de 1972 da História da
Loucura, apontou para si próprio o lugar daquele que deseja ver suas frases
reinventadas, chegando mesmo a desaparecer até o ponto de não poder mais
reconhecer a própria letra, transformada em discurso.

Eis aqui, entre tantas, a novidade de Foucault! Pesquisador capaz de
observar, para sua análise, sob ângulos diferenciados. Utilizava os discursos
da Filosofia, História, Sociologia, Psicologia, Psicanálise, Literatura e Arte
para, desdobrando-os, elaborar o seu pensamento. Consultava livros cientí-
ficos, regulamentos, arquivos, registros de hospitais ou de prisões determi-
nado a encontrar respostas para, segundo o próprio Foucault, uma mesma
pergunta:

I Psicóloga, Especialista em Família e com Especialização em Infância pela Clínica Psi-
canalítica do Ceará. Atualmente é aluna do Mestrado em Educação Brasileira pela Uni-
versidade Federal do Ceará.
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Através de que jogos de verdade o homem se põe a pensar seu
ser próprio quando se vê como louco, quando se olha como
doente, quando se reflete como ser vivente, falante e trabalha-
dor, quando se julga e se pune como criminoso? Através de
quais jogos da verdade o ser humano se reconheceu como ho-
mem de desejo? (1998: 12)

Foucault elaborou uma análise crítica e original dos discursos que
incidem sobre o homem moderno, preocupando-se, em momentos distintos,
com as instâncias de saber, de poder e do si mesmo. Lançou seu olhar sobre a
doença mental, a psiquiatria, a medicina, o conhecimento científico, as pri-
sões, a sexualidade, o sujeito.

Ao perguntar hoje, em relação ao discurso e às práticas do sujeito,
"qual o espaço para a diferença entre o homem moderno quando se trata da
desrazão?", "que novos lugares a sociedade organizou para lidar com ela?",
"que responsabilidades assumem os especialistas da razão ao construir sabe-
res-sobre-quase-tudo?", "as novas formas de realizar a racional idade humana
atualizam o cogito cartesiano: sou, logo penso?", "há espaço para a
multiplicidade nas produções discursivas e de si?"

Pensar nestes questionamentos entre tantos outros, no mundo ociden-
tal, leva necessariamente a revisitar Michel Foucault, seu percurso histórico e
filosófico de intensa vitalidade.

Uma vida diferente?

Michel Paul Foucault , francês de Poitiers, nasceu em 15 de outubro de
1926. Paul Foucault era o nome de seu avô e também do pai, cirurgião
prestigiado e professor de anatomia. Sua mãe se chamava Anne Malapert. J un-
tos constituem uma família de três filhos, dos quais Michel Paul é o filho do
meio. A família é rica, possui terras, fazendas e campos. O pai queria que o
filho fosse médico, destino realizado pelo irmão.

Em 1945 (pós-guerra), depois da morte do pai , chega a Paris para
estudar no Liceu Henri-IV e preparar-se para os exames da Ecole 'Normale.
Encontra pela primeira vez Jean Hyppolite, o professor de filosofia que tradu-
ziu A Fenomenologia do Espírito e ensina Hegel aos seus alunos numa época
em que, na França, seu nome era pouco pronunciado. Esta experiência o mar-
cará profundamente. A filosofia o fascina e a voz de Hegel lhe causa impacto
intelectual.

Antes de completar vinte anos, depois de muito estudo, é aprovado
entre as primeiras posições para a École Normale Supérieure da rue d' Ulm . À
alegria da vitória, seguem-se os conflitos ... Foucault isola-se, torna-se solitá-
rio. Suas relações com os outros durante a juventude são complicadas e
conflituosas. Caçoa dos colegas que antipatiza pondo-lhes apelidos ofensivos,
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briga com todo mundo. Passa a exibir o gênio que sabe possuir e apresenta
comportamentos bizarros com tendência à megalomania. É detestado e tido
como maluco pelos colegas. Tenta o suicídio pela primeira vez em 1948 e, em
outras vezes alterna tentativas e encenações que o fazem ter contato com a
instituição psiquiátrica. Ao voltar dos pontos de encontro e bares homossexu-
ais que freqüentava, prostrava-se, adoecia, envergonhava-se.

Os que o conheceram justificam em sua história de vida o interesse
pela Psicologia, pela Psicanálise e pela Psiquiatria, ao que ele próprio declara:
toda vez que tentei fazer um trabalho teórico foi a partir de elementos de
minha própria experiência: sempre em relação com processos que via desen-
rolarem a minha volta (1981: 43).

Foucault começa a lecionar na École Normale Supérieure em 1951 a
pedido de Louis Althusser. Quase concomitantemente, torna-se assistente na
Universidade de Lille que procurava um filósofo interessado em Psicologia.
Assume o cargo em 1952, mesmo ano em que obtém o diploma de psicologia
patológica ao término do curso no lnstitut de Psychologie. Entre os anos de 52
e 53 trabalhou exercendo o ofício de Psicólogo em um hospital psiquiátrico e
em uma prisão, estabelecendo contato com os "loucos" e os "delinqüentes"
através da Psicologia Experimental.

Em 1950, influenciado por Louis Althusser, adere ao partido comunis-
ta durante três anos, após um longo período afastado da vida social e cultural
francesa. De 1955 a 1968, Foucault leciona Psicologia e Filosofia além de
assumir funções administrativas em vários países: Suécia, Alemanha, Polônia
e Tunísia.

Em 1969, definitivamente instalado na França, torna-se militante do
movimento esquerdista. Neste mesmo ano, Foucault dirige o departamento da
recém-criada Universidade de Vincennes em que havia recrutado, para formar
o corpo docente, os que considerava serem os melhores filósofos modernos.
Unido a este grupo e a outros intelectuais da época, volta à política.

Nasce então um Foucault diferente: encarna a figura do filósofo
engajado, interferindo na reflexão e nas manifestações, por vezes violentas, da
França durante a década de 70. Até então, havia ficado à margem das lutas que
sacudiram a sociedade francesa, dos movimentos que surgiram nos meios uni-
versitários sob a influência da esquerda. Participa das lutas pelas condições
penitenciárias que emergem após a prisão de manifestantes esquerdistas, de-
nunciando a violência nas relações de poder das instituições carcerárias.

Foucault torna-se uma pessoa pública, principalmente após a publica-
ção de Les mots et les choses em 1966. Seus cursos chegam a ser freqüentados
por mais de 600 alunos.

Reconhecido por sua inteligência, por ser excelente professor (papel
que sempre levou muito a sério), por suas publicações e com a colaboração de
influentes amigos que o prestigiavam, em 1970 passou a lecionar história do
pensamento no Collêge de France, instituição tradicional considerada pelo
mundo acadêmico da França como o templo do saber. Desde J 530, quando roi
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criado, os titulares das cátedras dos cursos existentes no Collêge têm total
liberdade para a produção em seu domínio de conhecimento, com um único
compromisso a cada ano: criar um discurso novo!

Em sua aula inaugural no Collêge de France (intitulada e publicadu
como A ordem do discurso), pronunciada em 02 de setembro de 1970, mo-
mento em que assume a cátedra que pertencia ao seu mestre Jean Hyppolitc,
declara:
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É porque tomei dele. sem dúvida. o sentido e a possibilidade
do que jaça. é porque muitas vezes ele me esclareceu quando
eu tentava às cegas. que eu quis situar meu trabalho sob seu
signo e terminal; evocando-o em meus projetos (1999: 78)

Respeitosamente, Foucault rompe com o mestre. Afasta-se dele ao afas-
tar definitivamente sua obra do pensamento de Hegel, para o qual toda a reali-
dade poderia ser racionalizada.

Morreu em 25 de junho de 1984, deixando-nos como lanterna seu dis-
curso, e a possibilidade de realizar novos estudos orientados por uma tão rara
luminosidade,

o que escapa?

o que é a verdade sobre o real? A Filosofia? A Psicologia? A psicaná-
lise? A Religião? Existe algum discurso capaz de dizer tudo sobre a realidade
e o sujeito?

A clínica psicológica escuta outros discursos, outros textos:

Estou me isolando, tendo esse tipo de patologia ... Tenho três
personalidades...Converso sozinho direto ... Não sou um ser
humano ... (Maurício, 1999)

Saberes infinitos falam, cada um em seus textos, sobre quase tudo. E,
provavelmente, é por falar "sobre" que se perde muita coisa. O que pode ser
dito "sobre" Maurício? Constatação fenomenológica de um discurso que não
pertence à razão? É o diagnóstico de psicose que explica o sujeito que fala de
sua experimentação dolorosa de vida que é, para ele, também inumana? Muita
coisa escapa à nossa capacidade de compreensão!

Três personalidades ... semelhante à uma incorporação espíri-
ta ... Acredito em certas presenças (Maurício, 1999).

Embora o mundo ocidental tenha procurado teorias para obsessi va-
mente organizar a realidade arrumando-a em "gavetas", tentativas várias frus-
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uaram-se na impossibilidade de, num só corpo teórico, num único saber qual-
quer, com-pre(e)nder o real.

Por muitas vezes, a busca desesperada submeteu o real a padrões que
apenas atenderam a exigência da sociedade de produção da verdade. Foucault
questiona e desmente a falsa impressão de que o homem moderno, sob o dorní-
uio da repressão, submetia-se através do silêncio. Ao contrário, era incitado a
inlar, a confessar-se! A clínica é um confessar-se?

Entretanto, nem todos os discursos são escutados ...
Alguns discursos adquirem estatuto de cientificidade e se tornam reco-

nhecidos, legitimados. A Academia, marca privilegiada da legitimação, garan-
I ~que essa ou aquela palavra deva ser levada em conta, de um modo di ferenciado

como se pudesse existir "uma verdade mais verdadeira que as outras", um
discurso que se sobressai pela sua validade .

...a minha arma é isso aqui (apontando a boca) ... A palavra é
muito importante ... Eu sou um paradoxo ... Uma palavra que
eufalo, sugere uma idéia contra mim ... Os meus pensamentos
são inimigos reais (Maurício, 1999).

Foucault lança seu olhar na direção dos discursos dos loucos, dos pre-
sos, dos homossexuais, das prostitutas. Vai escutar as falas interditadas para
.analisando-as, revelar que elas pertencem ao social e que, tanto quanto os
d 'mais saberes, o exprimem naquilo que querem excluir:

Na realidade, uma sociedade se exprime positivamente nas
doenças mel/tais que manifestam seus membros; e isto qual-
quer que seja o status que ela dá a essas formas mórbidas
(1984: 74).

Todos os personagens da exclusão, tudo que é percebido e definido como
resistente ao poder do estado, à universalidade rnercantilista e às regras de pro-
dução é segregado, relegado pela nossa sociedade através de procedimentos.

Procedimentos de exclusão das diferenças

Foucault comenta que em toda sociedade a produção do discurso é
controlada e submetida a procedimentos que afastam e desviam poderes e pe-
II 'os, dominando os acontecimentos chamados de "acaso".

Dos procedimentos de exclusão, o mais familiar e evidente é a interdi-
\,(/0: não podemos dizer tudo: Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer
tudo em qualquer circunstância, que qualquer U/I!, enfim, não pode Ia/ar de
qualquer coisa (Foucault, 1999: 9)
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Jamais, antes do fim do século XVIII, um médico Teve a idéia
de saber o que era dito (como era dito, por que era dito} nessa
palavra que, contudo, fazia a diferença. Todo esse imenso dis-
curso do louco retomava ao ruído (Foucault ,1999: 12)

Em algumas regiões como a sexualidade e a política, as interdições ao
discurso revelam o seu terrível e maléfico pela estreita relação com o poder c o
desejo.

Outro princípio de exclusão é a separação, a rejeição. Foucault apeia
se na história da loucura para explicitar esse princípio. A partir do século XVIII,
sob a mirada de Descartes, a oposição razão e loucura passou a existir, já que
a loucura denunciava uma ameaça à racional idade do pensamento. Antes da
visão cartesiana de mundo, a loucura não existia: O que existia era a diferença
e o lugar da diferença (Luiz Alfredo Garcia-Roza, 1987: 27).

Distinguiu-se assim uma verdadeira partilha entre razão e desrazão: o
pensamento não podia ser louco! Adoeceu-se o homem, deixando a
racional idade preservada. Aproximou-se o louco do animal, justificando-se
assim as práticas iniciais de dominação da loucura que guardavam semelhança
com O modo de domar animais ferozes.

Desde a idade média, o louco possuía uma palavra que não era uma
palavra de verdade; muito embora ele circulasse livre de confinamento até o
século XV, onde surgem os primeiros estabelecimentos reservados aos loucos.

Por não ser delimitada, por não haver um saber organizando a loucura,
descrevendo-a em sua sintomatologia e em uma nosografia, misteriosamente
ou não, ela estava inserida no universo da razão, imiscuída numa concepção
polimorfa de sua existência. A loucura era vista horas como suprema sabedo-
ria, horas como diferença pura. Em suma, a loucura não havia ainda sido pro-
duzida. Só foi de fato fabricada mais tarde, no hospital, tendo o médico
psiquiatra como seu produtor, seu "artesão'?

Ainda assim, mesmo antes de ser fabricada, a fala do louco não era
escutada, logo ela não existia. Confinada no hospital, a loucura recebe o status
de desrazão. Uma vez recolhida, o médico psiquiatra passa a medicar, operar e
escutar a voz do louco:

Mesmo sendo ouvida a voz, a separação passa a ser exerci da de outro
modo. O médico psiquiatra é agora quem está autorizado a escutar a palavra do
louco, investido de poderes que lhe são conferidos pela ciência e pelas institui-
ções que lhe conferem um saber específico sobre a loucura. A partir de agora
cabe a ele, especialista, silenciar a razão para, acedendo à sua própria desrazão,
fazer uma arriscada e virtual travessia intersubjetiva:

2 Luiz Alfredo Garcia-Roza se refere ao hospital como "fábrica" e ao "psiquiatra" como
artesão em sua narrativa sobre a Pré-história da Psicanálise no livro Freud e o Inconsci-
ente, já citado neste artigo.

124 'DiloJ('JrIau)dilos



SEGREGAÇÃO. CONFINAMENTO E SILÊNCIO NA HISTÓRIA..

Contar; ou mais simplesmente falar, ou de um modo mais ele-
mentar ainda, dar uma ordem não é tão pouco algo simples;
significa inicialmente, referir-se a um acontecimento aLI a uma
ordem de coisas, ou a um mundo ao qual não tenho acesso,
mas que pode ser atingido por outro em meu lugar (Foucault,
1984: 30).

Foucault fala por fim que o terceiro sistema de exclusão, ao lado dos
dois outros procedimentos de controle social, interdição do discurso e separa-
ção entre a razão c a loucura, é a vontade de verdade, que ao longo dos séculos
realizou a oposição entre o verdadeiro e o falso.

Uma história louca

Histoire de Ia folie, traduzido para o português como História da lou-
cura, é um manuscrito de quase mil páginas datado de 5 de fevereiro de 1960.
Aliás, o manuscrito é uma das duas teses! exigidas para a obtenção do título de
doutorado que Foucault apresenta a Jean Hyppolite. Este o lê com admiração,
mas prefere remetê-Io a Georges Canguilhem, por considerá-lo mais qualifica-
do para o tema. Canguilhern aceita ser o relator, convencido de que está diante
de uma obra de primeira linha.

Foucault descreve minuciosamente o momento da emergência da lou-
cura, ou o momento em que a racional idade a produziu. Descreve também
como a medicina psiquiátrica a delimitou, constituindo a doença mental.

Quando por volta do século XV a lepra se retira do mundo ocidental,
deixa marcado um lugar e, mais que isso, o sentido da exclusão em que vive-
ram os leprosos, nos valores e imagens que Ihes foram associados. Justificada
pela religião, a lepra era, a um só tempo, manifestação da bondade e da cólera
de Deus. A segregação do leproso era, portanto, uma exclusão social com fina-
lidade de reintegração espiritual, sua condição para a salvação.

É sobre este signo, dos leprosários vazios, que os acometidos por doenças
venéreas assumem temporariamente o lugar. Ligeira estadia, uma vez que esse mal
logo é tornado causa médica, tratado e assimilado entre as demais doenças.

A verdadeira herança da lepra é relegada de fato à loucura. Antes de
serem hospitalizados, os loucos tinham uma existência errante. De modo não
sistemático, algumas vezes eram escorraçados dos muros das cidades, outras
vezes eram confiados a barqueiros que os levavam pelas águas para deixá-
los longe.

Ainda no século XV, na Espanha e depois na Itália, os hospitais reser-
vavam leitos (espécies de jaulas) para acomodar aquelas formas da doença que

3 A outra lese é a tradução da Antropologia de Kant, precedida de uma introdução de Foucault
em 128 páginas. Jean Hyppolite aceita ser o apresentador desta tese.
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fossem consideradas curáveis: frenesis, episódios de violência ou acessos "me-
lancólicos". A loucura tinha uma grande extensão e não possuía suporte médico.

É no século XVII, notavelmente com base nas idéias de Descartes, que
se estabelece a soberania da razão. Adquirindo a certeza de que o pensamento
não poderia ser insensato, Descartes encontra na loucura, no erro e no sonho a
impossibilidade para estabelecer sua verdade: sou, Logo penso.

Finda a dúvida que angustiou o século XVI, de não saber quando se
está ou não sonhando. Inicia o exílio do homem louco, por estar impossibilita-
do, pela doença, de aceder ao pensamento (sua condição de humanidade). O
mundo ocidental, até o começo do século XVII, havia sido "hospitaleiro" com
a experiência polimorfa da loucura, e, com esta brusca mudança, o mundo da
Loucura é transformado no mundo da exclusão.

Acabadas as barcas que iam e vinham surge ,sólido, o hospital. Em
1656, seguindo a fundação em Paris do Hospital Geral4, estabelecimentos de
internação são criados em toda a Europa para simplesmente receber os loucos,
não ainda para tratá-tos. São silenciados e ganham amplo parentesco: os po-
bres, os desempregados, os correcionários, ou seja, todos aqueles que, em
relação a ordem da razão, da moral e da sociedade dão mostras de aLteração
(Foucault, 1984: 78)

A vida nessas casas incluíam desde leituras e orações até a
obrigatoriedade para o trabalho com significações éticas de eliminação do ócio,
da preguiça.

Até que a psiquiatria do século XIX os encontre, é entre os muros que
vão se alojar para viver, todos os que não podem ou não devem fazer parte da
sociedade. Todos que vão ou são encaminhados pela autoridade real ou judici-
ária a essas instituições hospitalares, pertencentes ou não à igreja. A internação/
aprisionamento tem significações políticas, sociais, religiosas, econômicas e
morais - um problema das cidades.

Comentários finais

O que ensinam as lições do mestre Foucault? Que reflexões podem ser
feitas posteriormente ao instante da "fabricação da loucura"? Qual é o lugar
moderno da diferença? parece afastar-se e aproximar-se do cogito cartesiano?

A sensibilidade do homem moderno permanece sendo atingida de forma
irredutível pelos procedimentos de exclusão. Mais de três séculos guardam dis-
tância do decreto de fundação do Hospital Geral em Paris, no ano de 1656. De lá
para cá, a sociedade divide-se entre a manutenção de antigos espaços, a constru-
ção de novos recantos e a extinção deles, principalmente após o movimento da
antipsiquiatria, com sua luta pela dissolução dos hospitais psiquiátricos.

4 Cerca de 1% da população de Paris, o equivalente a 6000 pessoas, foi agrupada no
Hospital Geral, poucos anos após a sua fundação (Foucault, 1999).
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Parte dos espaços que sobrevivem ao tempo, e dos que são construídos
(algumas vezes com a denominação de clínicas para atendimento especializa-
do), embora sejam mais modernos, mais equipados, mais higiênicos, ainda
guardam relação de semelhança com o que Ihes deu origem: o hospital.

A ciência médica contribui para isso por intermédio do avanço na
iccnologia dos exames de mapeamento cerebral e dos medicamentos psicotró-
picos. Sem dúvida, estes últimos ocasionam menos efeitos colaterais, dimunuem
sintomatologias que causam grande sofrimento psíquico, fazem dormir. Ou-
tras vezes, cumprem questionáveis funções: agem impregnando ou proza(i)c-
arnente prometendo a felicidade.

É possível que os medicamentos sejam chamados de "vitamininhas para
O cérebro", como falam alguns neuropediatras aos pais, aturdidos e desejosos de
controlar as suas inquietas crianças. Eufemismo de uma palavra que precisa che-
gar aos pais liberada da culpa de, muitas vezes, não compreenderem a parte que
Ihes cabe na produção monstruosa que não podem reconhecer como sua.

O fato é que a loucura existe modernamente sob o estatuto de doença
mental, e que o tratamento continua sendo prioritariamente médico e
medicamentoso.

Examina-se cada vez mais minuciosamente o corpo à procura de uma cau-
sa orgânica que justifique a aparição do fenômeno: pesquisam os que são chama-
dos autistas, alcoólatras, homossexuais, depressivos ... Novas denominações, em
amplas categorias e com extensa literatura, constróem novos sujeitos. Admitimos
hoje que os loucos e os que lhe são aparentados. toda a grande massa dos "estra-
nhos", sejam classificados, medidos e diagnosticados para adequado tratamento.

A abundante produção de saberes sobre a doença, produz novas doen-
ças: síndrome do pânico, agorafobia, síndrome do déficit de atenção, entre
tantas outras, avolurnarn os manuais de psicopatologia existentes.

O lugar polimorfo da diferença, que existia antes da emergência da sensi-
bilidade humana que ergueu um divisor de águas entre razão e des-razão, foi ocu-
pado de modo avassalador com a criação da loucura - o que passa a existir é a
própria diferença. Não importa, juntos ou separados por muros, a cisão que tornou
diferentes os loucos e os não-loucos continua exercendo seus efeitos. Uma leva de
"estrangeiros" exila-se dentro das cidades. Freqüentando os shoppings centers,
dentro de suas casas, perambulando pelas ruas, mendigando, dormindo nas calça-
das ou sendo atendidos pelas instituições (hospitais, clínicas, escolas) que os aco-
lhem, é sob olhares piedosos ou temerosos que são percebidos.

Quando crianças, é quase uma concessão permitir que sejam incluídos
na escola regular junto aos demais alunos. Adultos, tornam-se o pânico das
famílias: quem os quer? A nau dos loucos' já não mais existe para levá-los
para terras distantes ...

5 Em Histária da Loucura, constatamos que era costume freqüente na Alemanha, du-
rante o século XV, expurgar os loucos confiando-os a barqueiros que os levava de uma
cidade a outra (Foucault, 1999).
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Mesmo hoje, algumas instituições, desejosas de educá-Ios c
profissionalizá-los, movimentam-se para tomá-los produtivos realizando ofi-
cinas de trabalhos manuais, Falsa independência! Criar oficinas de trabalhos
artesanais realizados para exposição aos familiares, pode apenas deixá-los ocu-
pados, Só isso!

Essa não seria pois a nova ordem depois de Foucault? Os diferentes,
desde que organizados ou produtivos, não amedrontam! O mesmo serve para
todos: loucos, gays, prostitutas, presos, deficientes podem manifestar-se livre-
mente, desde que o façam de modo ordeiro ou até num divertido espetáculo
(quem sabe?) no mundo maravilhoso da Disney - espetáculo risível para a
humanidade que renova, mais uma vez, a sua aliança com o mórbido,
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OLHAR FOUCAULTIANO SOBRE A EDUCACÃO EM
ESCOLAS E CRECHES! .

FRANCISCA GENY LUSTOSA,

FRANCISCO DAS CHAGAS LOIOLA E

ROSIMEIRE COSTA DE ANDRADE2

Introdução

Nossa intenção é fazer breve leitura reflexiva a respeito das práticas
disciplinadoras compartilhadas por aqueles(as) que freqüentam escolas e creches
diariamente. Para tal intento, recorreremos tanto às pesquisas! desenvolvidas
em escolas públicas e creches comunitárias de Fortaleza e região metropolita-
na quanto aos estudos de Michel Foucault, especialmente aqueles que tratam
das relações de poder e disciplina. Nesta perspectiva, este estudo é uma tenta-
tiva de analisar o modo como essas instituições organizam e administram o
tempo, o espaço e as interações cotidianamente em seu interior.

As escolas e as creches, como espaços aos quais milhões de brasileiros
freqüentam todos os dias, é parte integrante de um conjunto de instituições que
vão introduzir novos elementos de controle sobre o corpo. Esses elementos,
segundo Foucault, são: a escala (trabalhar o corpo detalhadamente, ter sobre
ele uma coerção sem folga, mantê-lo no nível da mecânica), o objeto (preocu-
pação com a economia, eficácia e organização interna dos movimentos, com
ênfase no exercício) e a modalidade do controle (preocupação constante com
os processos da atividade, com ênfase no tempo, no espaço e nos movimentos).

Como locus privilegiado para se realizar o ensino e a aprendizagem,
podemos verificar nessas instituições a preocupação constante com o uso do
tempo, do espaço e dos movimentos das pessoas em razão de um controle
minucioso das operações do corpo, na expectativa de torná-lo obediente e útil
(Foucault, 1987).

I Texto apresentado como atividade da disciplina Correntes Modernas da Filosofia das
Ciências, coordenada pelo Prof. Dr. José Gerardo Vasconcelos, no semestre 2000.l.
2 Mestrandos em Educação do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do
Ceará.
3 Pesquisas "Escola e Cultura: produção cultural. resistência e identidade" c "O atendi-
mento em creches comunitárias na cidade de Fortaleza: diagnóstico da situação atual"
realizadas por professores e alunos bolsistas da Faculdade de Educação da Universida-
de Federal do Ceará. Destas pesquisas, este texto tanto apresenta algumas consratuçõcs
como analisa alguns trechos de entrevistas e de relatos de observações.
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o texto está organizado em duas partes distintas, nas quais procuramos
apresentar ao leitor algumas conclusões construídas durante a participação
nessas pesquisas, apresentadas há pouco, e reelaboradas à luz do olhar
foucaultiano sobre as relações de poder instituídas nos múltiplos espaços soci-
ais. A primeira parte trata destas relações partilhadas no ambiente escolar, ou
seja, como a escola organiza e administra o tempo, o espaço e as interações
dentro e fora da sala de aula; a segunda, tendo as creches comunitárias de
Fortaleza como estudo, além de apresentar informações gerais sobre este esta-
belecimento de educação infantil" , aponta algumas situações identificadas como
práticas de controle e disciplinamento dos sujeitos que nelas interagem.

Organização e administração do tempo, do espaço e
das interações nas escolas

A instituição escolar emerge no século XVIII, juntamente com os pre-
sídios, os hospitais e outras instituições sociais, com novos elementos de con-
trole sobre o corpo, especialmente com o uso das técnica de modelação,
manipulação e treinamento. Dentre esses elementos observáveis, podemos des-
tacar o controle detalhado sobre o uso do tempo, do espaço e dos movimentos
das pessoas como forma de adestrá-Ias e torná-Ias úteis (Foucault, idem).

No âmbito escolar, há espaços físicos distintos, onde as pessoas se
encontram e nos quais o controle sobre os corpos se realiza reciprocamente:
por exemplo, na medida em que o(a) docente ou ora) diretor(a) da escola im-
põe limites aos(às) alunos(as) com base em regras previamente estabeleci das -
ir ao banheiro somente nos intervalos das aulas, não se ausentar da sala antes
do término da aula, não conversar com o colega durante a aula etc. - eles(as)
também estão sujeitos(as) a estas e outras normas escolares, pois a finalidade
última de todo e qualquer disciplinamento, segundo Foucault, é tornar os cor-
pos produtivos, úteis. No bom emprego do corpo, afirma Foucault, nada deve
ficar ocioso ou inútil. No entanto, para que esse comportamento desejado ocorra
com sucesso, é necessário estabelecer hierarquias nas quais é possível classifi-
car e qualificar as competências e aptidões a partir de recompensas e punições
(Foucault, ibidem), como fica evidente no trecho de entrevista a seguir:

Às vezes eu digo "eu vou dar um prêmio a vocês" - eles se
enganam é muito quando eu digo isso. Na hora da merenda,
eu dou um picolé ou um pastel. .. Porque se a gente for pelo
tempo deles, não tem condições não: vai o tempo todinho. Às

4 O mesmo não foi feito em relação à escola tendo em vista se tratar de uma instituição
de ensino mais antiga, cuja oferta e o ingresso são legalmente obrigatórios, daí social-
mente mais conhecida que a creche comunitária.

130 'Dil0.5('Jrlau)dil0.5



OLHAR FOUCAULTIANO SOBRE A EDUCAÇÃO EM ESCOLAS E CRECHES

vezes eu digo "vamos ver quem é que copia mais rápido/ ... Na
hora do recreio a gente compra uma merendinha" ... Eles me-
lhoraram muito. No início, eu sofri muito, mas agora já pega-
ram o meu ritmo (Escola C5 , professora da 4' série).

Neste sentido, podemos olhar para a escola sob dupla dimensão espacial:
o espaço dentro e fora da sala de aula.

Espaço, tempo e interações dentro e fora da sala de aula

Com base nos resultados das pesquisas há pouco mencionadas, identi-
ficamos um conjunto de ações orientadoras do comportamento dos(as) discen-
tes, entre as quais se destaca o uso das filas. Perfilados e organizados por
série(sala), os (as) alunos (as) rezam no pátio da escola e, após uma ordem,
seguem para as suas respectivas salas. Esse tempo na fila, segundo as docentes
entrevistadas, é importante para que os (as) alunos(as) se habituem à
normatividade da escola e futuramente transfiram esses hábitos para as suas
vidas no convívio social (Souza et alii., 2000). Ou seja, quando o(a) aluno(a)
precisar pegar uma fila (no banco, no cinema etc.),já conheça e obedeça a uma
das regras do princípio de organização das pessoas. Para Foucault, a fila tem
como objetivo o princípio da individualização. Esse princípio representa a po-
sição na fila, o lugar ocupado em uma classificação na qual os corpos são
individualizados por uma localização que não os implanta, mas os distribui e
os faz circular em uma rede de relações. Nesta perspectiva, "a disciplina é um
tipo de organização do espaço, é uma técnica de distribuição dos indivíduos
através da inserção dos corpos em um espaço individualizado, classificatório,
combinatório" (Machado, J 992: XVII).

A escola, assim como outras instituições, imprime seu ritmo àqueles
que a freqüentam. A hora de chegar, de tomar lugar na fila, de rezar, de entrar
na sala, de sair para o recreio, de ir para casa, são alguns dos exemplos da
rotina escolar. Organizada em turnos letivos, essa rotina se traduz em um
conjunto de intervalos regulares previstos, a partir dos quais são organizadas
as múltiplas atividades a serem desenvolvidas ao longo dos dias letivos, atri-
buindo aos docentes maior ou menor responsabilidade (Souza et alii., 2000).
Dentre as atividades que compõem esta rotina há aquelas que ocorrem fora
da sala de aula(ou da escola) e envolvem a todos, como por exemplo, as
comemorações (da Páscoa, das mães, do (a) professor (a) etc.), as gincanas,
as feiras científicas, as campanhas (por exemplo, contra a dengue, pela paz)
etc., todas sob o olhar e o acompanhamento físÍco de alguém que está no

5 Para preservar das identidades das três escolas participantes da pesquisa já menciona-
da, optamos por denominá-Ias Escola A, Escola B e Escola C. Ambas pertencem à rede
pública de ensino municipal de Fortaleza, Maracanaú e Maranguape, respectivamente.
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posto mais alto da hierarquia escolar" Geralmente existe um lugar "mais
apropriado"? para se realizar esse tipo de atividade com vista a obter maior
controle sobre a situação e torná-Ia mais produtiva (eficaz), onde toda a co
munidade escolar possa ficar acomodada sem riscos de "dispersão"; se pos
sível combiná-Ia com as atividades curriculares da sala de aula, o que vai
exigir dota) docente acompanhar e avaliar se aquela atividade dos(as)
alunos(as) foi ou não produtiva.

A sala de aula, como local tradicionalmente privilegiado para ota) do
cente gerir as atividades curriculares, tem se caracterizado como espaço de
maior disciplinamento (controle), o qual é considerado como pré-requisito para
o bom desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. Tendo como pressupos-
to este critério, ela pode ser percebida como território de relações de poder,
geralmente tensas, em que ofa) professor(a) luta constantemente para manter
este ambiente sob seu controle.

Os ritmos impressos aos (às) alunos(as) condicionados pelo planeja-
mento anual, mensal e diário do trabalho do (a) professor (a) conduz, não raro,
a uma adequação do espaço e dos corpos ao modo pelo qual se tenta conseguir
maior produtividade nas atividades propostas em sala de aula. Ou seja, "o tem-
po de uns deve se ajustar ao tempo de outros, de maneira que se possa extrair
a máxima quantidade de força de cada um e combiná-Ia num resultado ótimo"
(Foucault, idem, 158). Tal conclusão também pode ser extraída do seguinte
trecho de entrevista:

No sistema convencional o tempo é bem maior. O professor
tem tempo de planejar dentro do tempo e da necessidade da
turma. Essa é a diferença. Ás vezes, um conteúdo é lançado
por um professor do ensino convencional e aquele conteú-
do não fica dominado naquela tarde, nesse caso ele tem au-
tonomia para no outro dia continuar reforçando aquele
conteúdo. Do outro lado, vem o sistema de TV no qual você
dá muito poucas ordens. Você tem que obedecer a um ca-
lendário feito por eles, onde são lançadas quatro aulas to-
talmente mal distribuídas, sendo que, muitas vezes, uma
delas acaba sendo prejudicada (Escola A, professora da
8' série).

6 Se atividade acontece no interior da sala de aula, quem ocupa o "posto" mais alto é o
professor; quando acontece em outra dependência da escola e envolve mais de uma
turma de alunos, tal "posto" é ocupado pela direção da escola quase sempre representa-
da pelo(a) diretor (a).
7 Quando a atividade envolve apenas uma turma, ela é desenvolvida na sala de aula;
quando envolve um número maior de pessoas, desenvolve-se no pátio ou na quadra de
esportes da escola.
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Com efeito, a organização dos(as) discentes, por exemplo, em fila, em
.írculo ou em grupos, vai depender do tipo de resultado que o (a) professor (a)
quer conseguir com determinada atividade, seja para mantê-los sob seu olhar
atento, seja para que a aprendizagem atenda as suas expectativas.

Gerir disciplinarmente a turma exige constante intervenção docente
nas relações que se estabelecem entre os alunos e entre estes e o(a)
professor(a): controlar, punir, incentivar, oferecer recompensas ... Nessa me-
dida, o trabalho docente revela seu caráter disciplinador e tende a reforçar
uma leitura do exercício da docência como uma atividade em que o(a)
professor(a) emerge como árbitro das relações/interações produzidas no es-
paço circunscrito da sala de aula. Para tanto, sempre que necessita, recorre às
soluções construídas pela tradição pedagógica e ao seu "repertório de inter-
venções punitivas consideradas apropriadas para cada situação" (Souza et
alii.2000: 137), a fim de obter resultados, em sua compreensão, satisfatórios,
com o trabalho que realiza.

Condicionado por horários letivos e programas curriculares pré-esta-
belecidos, o(a) docente se vê obrigado a realizar suas tarefas tendo em vista
cuidar para que haja um aprendizado satisfatório dos(as) discentes combinado
com o tempo e os conteúdos previstos para cada série do sistema de ensino.
Nas escolas onde existe o sistema de telensino, por exemplo, os (as)
professores(as) se preocupam em trabalhar com as turmas de 4" série em um
ritmo mais intenso, já que o(a) aluno(a) deve se adaptar, futuramente, àquele
em que são realizadas as atividades no telensino.

Portanto, como espaço educativo, a escola ainda se constitui em um
local de preparação para a vida social futura, onde as pessoas poderão se edu-
car, ou seja, apreender as normas que regem a sociedade, pois

A sociedade está aí cheia de normas. Você vai para qualquer
atividade e precisa obedecer, senão, o patrão vai mandar você
embora. Existem as regras, existem as leis. São coisas que têm
que ser respeitadas, embora existam algumas falhas. Pelo
menos essas coisinhas simples a gente tem que colocar na ca-
beça deles, coisas que têm que ser respeitadas (Escola A, en-
trevista com a professora da 4" série).

Creche Comunitária

Creche comunitária é uma instituição de atendimento em educação in-
fantil administrado por uma associação comunitária. Esta associação mantém
convênio com órgãos governamentais ou não governamentais. No caso de For-
taleza, contrariando o prescrito na LDB, o termo creche não está restrito à
faixa etária de O a 3 anos. As creches comunitárias de nossa cidade recebem
crianças de O a 6 anos e, algumas vezes, até com 7 e 8 anos.
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o alto índice de desemprego, um dos primeiros indícios da crise mun
dial e brasileira que resulta na diminuição de recursos para as políticas púhli
cas, contribui sobremaneira para a diminuição das contribuições sociais, d:l~
quais se originam os recursos para a educação. Neste cenário, os estratos du
sociedade, aqueles de menor renda, portanto mais necessitados de polúicus
públicas, são os primeiros e os principais apenados pela escassez de sua oferta

Não é à toa que em Fortaleza o maior contingente de crianças atendi
das em educação infantil esteja em creches comunitárias. Sintomaticamente.
todas essas creches estão vinculadas à esfera assistencial, tanto na rede estadu
ai quanto municipal, e não à educacional como determina a lei. Mais curioso
ainda é que a clientela atendida por essas unidades seja pertencente à parcela
da população mais pobre de Fortaleza.

Contudo, essas creches têm se constituído em poderosa aliada para tais
famílias: além de proporcionar proteção e cuidados mínimos em jornada de
tempo integral, estão localizadas tanto nos bairros periféricos como nos núcl '
os favelados enquistados em bairros valorizados da Cidade.

O fato de as creches comunitárias (instituições de cunho privado" , nas
condições precárias em que funcionam) constituírem, na Cidade, a oportuni
dade de atendimento em educação infantil a que a maior parte da população
mais pobre tem acesso, não deve ser desconsiderado da análise que esse texto
se propõe fazer.

A creche comunitária é o lugar onde a criança (e também o adulto
educador) passa a maior parte do seu dia, em média, dez horas diárias, chegan
do, geralmente às sete horas da manhã e saindo às 17. Desta forma, pode-se
dizer que é nela, especialmente, que essa criança incorpora concepções de
mundo, constrói e amplia conhecimentos e vai se constituindo a si mesma
como sujeito. Por meio essencialmente da rotina estabelecida pela creche CIlI

seu cotidiano, a criança vai aprendendo muito sobre como se adaptar ao rnun
do, via modelos que lhe são apresentados.

Desde a mais tenra idade, em especial na creche, o corpo da criança
está preso no interior de poderes muito apertados que lhe impõem proibi
ções, limitações. A idéia de corpo útil, corpo inteligente, já está presente no
cotidiano da creche, através das atividades estabelecidas pela rotina. A divi
são do tempo torna-se cada vez mais esmiuçante, as atividades são cercadas
o mais possível por ordens às quais a criança tem que responder imediata
mente. Um exemplo disso é a hora do repouso. Ele é involuntário, a criança
é forçada a dormir querendo ou não. Se isso demora a acontecer, causa irritação
nas professoras, como se pode constatar no seguinte relato de observação:
OLha esse menino veLho, parece que tem pulga no colchão I Vai dormir no
chão agora ....

8 De acordo com o Artigo 20 da LOB, as creches comunitárias constituem-se como
instituições privadas. No entanto, no Ceará, a manutenção dessas creches é feita COI1l

recursos públicos.
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o cotidiano da creche

A fim de organizar e ocupar o tempo durante o qual a criança permane-
ce na creche, é estabelecida uma rotina. Geralmente ela consta das seguintes
atividades: chegada, lanche, atividade pedagógica, banho, almoço, sono, lan-
che, banho, jantar e saída. O desenvolvimento dessas atividades quase sempre
é marcado pela rigidez, esperas e pouco prazer para todos aqueles que ali pas-
sam o dia.

Rigidez porque existe hora "certa" para tudo e lodos devem fazer tudo
no mesmo tempo: comer, ir ao banheiro, dormir, acordar, beber água, tomar
banho etc. Neste sentido, o ritmo de cada criança é desconsiderado. As crian-
ças acabam tendo que se adaptar às normas da creche, que parece não terem
sido pensadas em função das necessidades desses sujeitos. Esperas porque as
crianças têm sempre que aguardar, ociosas, a hora do banho, da atividade pe-
dagógica, das refeições, de ir embora etc. A exemplo disso, vejamos o seguinte
relato de observação:

ao chegar na creche, as crianças ficam em suas salas ou sa-
lões, trocam de roupa e ficam esperando a primeira refeição
do dia. Durante esse tempo, que dura entre trinta a sessenta
minutos, estas crianças não fazem nenhuma atividade especí-
fica proposta pelas professoras. Algumas, espontaneamente,
brincam entre si. Outras ficam sentadas nas cadeiras ou no
chão sem nada fazer''

A excessiva rigidez da rotina situa a criança numa posição passiva,
normalizando suas investigações sobre o mundo, sua espontaneidade, interes-
se e curiosidade natural. A inadequação das exigências posturais impostas por
essa rotina, que exigem das crianças que fiquem sentadas, paradas, atentas,
esperando, é incoerente com o estágio de desenvolvimento em que elas se
encontram. Isso vai de encontro ao que as pesquisas mais recentes nessa área
têm demonstrado.

A literatura que trata do desenvolvimento da criança na idade e O a 6 anos
(Piaget, 1995; Vygotsky, 1994; Wallon apud Galvão 1999; dentre outros) traz infor-
mações que não correspondem ao que é observado no cotidiano das creches.

Segundo Pikunas (1979), o final da primeira infância - por volta dos dois
ou três anos de idade - é marcado por individualização de respostas, sentimentos e
atitudes. À proporção que as emoções de autocompetência e auto-estima vão sur-
gindo, a iniciativa própria aumenta e, com isso, cresce a resistência da criança ao
controle e às sugestões das outras pessoas (pais, professores etc.). 'Não!' e 'Não
quero!' são expressões freqüentes da criança com dois ou três anos.

9 Para maiores detalhes, ver relatório parcial da pesquisa sobre creche já mencionada
neste texto.
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De modo geral, nessa fase, a criança freqüentemente se opõe a qual
quer ordem, convite ou sugestão; opõe-se sistematicamente ao que distingue
como sendo diferente dela, o não-eu, buscando confrontar e afirmar sua indc-
pendência, constituindo sua personalidade (Galvão, 1999).

Todas essas características, bem como o egocentrismo com todas as
suas formas de expressão, típico da faixa etária de zero a seis anos, parece algo
pouco visível nas crianças das creches. À primeira vista, elas parecem se adc-
quar sem muitos problemas à rigidez imposta pela sua rotina.

Mesmo nos momentos em que não há nenhuma atividade proposta pe-
las professoras e as crianças têm que ficar muito tempo esperando, sentadas,
sem brinquedo'" e sem autorização para se levantar, correr, movimentar-se
pela sala, ambas parecem não se incomodar com isso. É fato que algumas cri-
anças chegam a mexer com as outras, beliscar, subir nas mesas, mas a maioria
consegue atender, pelo menos aparentemente, ao insistente pedido das profes-
soras de que fiquem quietos para esperar o almoço, o banho, o lanche, que a
mãe venha pegá-Ia ...

Por que, mesmo na idade de 3 a 4 anos, no famoso "período da resis-
tência" (Piaget, 1995:40), ou mesmo quando a criança não consegue cooperar
com os outros pela dificuldade enorme que tem em distinguir o seu ponto dc
vista do de outros, elas obedecem à professora?

Por que isso acontece? Que mecanismos são desenvolvidos no interior
da creche para conseguir que crianças nessa faixa de idade se tornem
"dóceis"!' ao ponto de, tão cedo, ter seus instintos e seus desejos tão discipli-
nados? Buscaremos analisar essas questões, observando como se tem dado a
administração do tempo, espaço e interações dentro dessa instituição
educativa 12.

Organização e administração do tempo, do espaço e
das interações na creche

o tempo na creche é subdivido em dois períodos distintos, ocupados
também de formas diferentes. O primeiro período começa quando a criança
entra na sala, no início da manhã, e vai até o momento do sono, logo após o

10 A ausência de brinquedos nessas creches é quase total. As que têm brinquedo, a mino-
ria, o têm em quantidade insuficiente e de difícil acesso para as crianças.
11 Para Foucault (1987: 198), as instituições como hospitais, presídios, escolas, dentre
outras, desenvolvem um papel disciplinador dos corpos, numa tentativa de torná-Ias
dóceis e úteis.
12 Quando se evidenciam situações nas quais as reações das crianças das creches comu-
nitárias não correspondem àquelas descritas por autores diversos em relação às caracte-
rísticas dessa faixa etária, temos que considerar também a origem e a classe social a que
esse públ ico pertence.
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almoço. Nesse primeiro período acontecem a troca de roupa, o "desjejum"l3,
atividades pedagógicas, banho e almoço. Todas essas atividades são intercala-
das por longos períodos de espera.

Neste período as professoras desenvolvem as atividades ditas pedagó-
gicas 14. Elas acreditam ser este o melhor momento para tal. A justificati va para
isso é o fato desse período ser cronologicamente mais extenso (em média qua-
tro horas), daí qualitativamente mais bem aproveitado.

O segundo período, vespertino, de menor duração cronológica (em mé-
dia duas horas e trinta minutos), inicia-se quando o tempo determinado para o
sono acaba. Esse momento confunde-se com o tempo de espera para a saída, é
quase análogo a um ritual a ser seguido em preparação para a ida para casa.
Todas as atividades que o preenchem tem como fim o encerramento do dia.

Esse período é basicamente ocupado pelo banho, após o sono, última
refeição e hora de ir embora. O que o marca profundamente, mais ainda que no
primeiro período, é a ausência, entre a realização de uma atividade e outra, de
algo proposto para as crianças fazerem.

Essa rotina diária é estruturada de maneira tal, que desconsidera as
características individuais das crianças, pois todas são obrigadas a fazer as
mesmas atividades no mesmo momento e gastando o mesmo espaço de tempo.
As crianças que levam mais tempo para terminar a sua refeição, por exemplo,
têm seus pratos e copos recolhidos pela servente antes de concluí-Ia, mesmo
sem ter manifestado a vontade de parar de comer.

Um dos fatores que parece estar implicado na organização desta rotina
é a concepção de infância que supõe um padrão médio, único de comporta-
mento infantil. Especialmente as crianças pobres ("carentes", "deficientes",
"negras", "inferiores"), na medida em que não correspondern a esse padrão,
"precisam" de determinados atributos, atitudes e conteúdos que a escola/cre-
che deverá desde cedo incutir, aumentando as habilidades e a sujeição do seu
corpo numa relação que o faz tanto mais obediente quanto útil (Foucault, 1987).
Torna-se, com efeito, o objetivo último dessa rotina, ser instrumental para ha-
bituar as crianças à normatividade da creche, capacitando-as para a sua vida
futura na escola e na sociedade em geral.

A concepção das professoras sobre a função social da creche desempe-
nha relevante papel nesse cenário e na produção de saberes. Essa produção de
saberes parece ter como fundamento uma natureza de criança, originariamen-
te, corrompida, ser imperfeito e incompleto que necessita da moralização e da
educação feita pelo adulto. Neste sentido, a tarefa da escola/creche passa a ser
inculcar nesse indivíduo hábitos, valores e atitudes, disciplinando-o da forma
mais absoluta possível.

13 Corresponde a primeira refeição servida pela creche às crianças. Tem esse nome por-
que o pessoal da creche acredita que as crianças não se alimentam antes de sair de casa.
14 Essas atividades traduzem-se em "tarefinhas" de caráter escolar como recortar, colar,
copiar, desenhar, pintar desenhos feitos pelas professoras
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Considerações Finais

É no final do século XVII que a escolaridade se torna relativarnent .
longa, na qual a criança deve desde cedo ingressar num sistema de ensino.
Este, suporte institucional, reforça e reconduz todo um conjunto de práticas
que define de que modo o saber é produzido, aplicado, valorizado, distribuído,
repartido e atribuído em uma sociedade (Foucault, 1996).

Essa idéia de escolarizar a população se impõe para responder às exi-
gências de conjuntura de uma sociedade industrial, capitalista, dentre elas, a
expansão demográfica e o crescimento do aparelho de produção. Nesse senti-
do, a disciplina realiza a dominação política do corpo no intuito de atender a
necessidade de sua utilização racional, intensa e máxima. Porém, para que esse
corpo se torne força de trabalho, ele precisa da atuação do poder disciplinar
(Machado, 1979).

Esse poder disciplinar traduz-se nas múltiplas ações e relações
estabeleci das no interior das escolas e das creches, por exemplo. Para tanto,
ele se utiliza de dispositivos que pretendem formar e transformar o indivíduo,
fazendo uso do controle do tempo, do espaço e das interações.

Nessa perspectiva é que, na sociedade moderna, sociedade da
escolarização, a criança e o jovem passam a ser alguém que precisa ser cuidado
e preparado, constantemente, para uma atuação futura. "As crianças são plan-
tas jovens que é preciso cultivar e regar com freqüência" (Ariês, 1978: 191).
Ou seja, a dependência social desses sujeitos é transformada em dependência
natural.

Com isso, especialmente o espaço escolar, emerge como uma máquina
de ensinar, vigiar, hierarquizar e recompensar, sob o olhar cuidadoso do (a)
professor (a)

Numa relação de fiscalização definida e regulada, está inserida
{a disciplina} na essência da prática do ensino: não como uma
peça trazida ou adjacente, mas como mecanismo que lhe é ine-
rente e multiplica sua eficiência (Foucault, 1987: 158).
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PODER E SABER EM FOUCAULT:
UMA REFLEXÃO SOBRE ESSA RELAÇÃO DENTRO

DOS ASSENTAMENTOS RURAIS

NEJME NOGUEIRA COSTA I

Este artigo foi produzido dentro da disciplina "Correntes Modernas da
Filosofia da Ciêneia" e pretende realizar uma análise do pensamento de Michel
Foueault sobre a relação saber/poder.

Essa análise estraá associada às relações de poder e saber que se esta-
belecem dentro dos assentamentos rurais entre os assentados e os profissionais
que lá trabalham. Iremos refletir sobre o discurso que define e caracteriza essa
relação, tomando como base uma questão bem específica, qual seja, a defini-
ção do modo de exploração da terra que objetiva tornar o assentamento uma
unidade produtiva ..

Foucault quando discute a questão do poder em suas obras, não o
trata como algo isolado e abstrato, mas referendando-se, proeurando identificá-
10 e entendê-lo em práticas concretas. Talvez ele jamais tivesse pensado em
relacioná-Io com as experiências vividas em assentamentos rurais, mas esta é
a minha referência para entender o poder que perpassa e se exerce nas rela-
ções sociais.

o que caracteriza o estudo do poder/saber em Foucault

Consideramos que para entender o poder na perspectiva que iremos
analisá-lo é presciso primeiramente nos despirmos de alguns (pre) conceitos,
isso significa cornpreendê-lo a partir do que ele não é: coisa, algo que se pos-
sui, lugar que se ocupa.

A questão central da interpretação de Foueault é compreender o poder
como algo que se exerce, funciona em rede; não está centralizado no Estado,
nem funciona apenas para manter relações de produção e reprodução de uma
classe sobre outra.

Foucault viu delinear- se, a partir de suas pesquisas, que o Estado não
é o foco central do poder. Existem formas de exercíeio do poder diferentes do
Estado, que podem ou não está a ele articulado de modos variados, sendo
indispensávei a sua sustentação c atuação eficaz.

I Aluna do Curso de Mestrado em Educação da UFC.
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A razão é que o aparelho de Estado é um instrumento especí-
fico de um sistema de poderes que não se encontra unicamente
nele localizado, mas o ultrapassa e complementa. (...) É que
nem o controle, nem a destruição do aparelho de Estado, como
muitas vezes se pensa - embora, talvez cada vez menos - é
suficiente para fazer desaparecer ou para transformar, em
suas características fundamentais, a rede de poderes que im-
pera em uma sociedade. (Machado in Foucault: 1988:XIII)

Ele procura dar conta do nível molecular do exercício do poder, sem
partir do centro para a periferia, do macro para o micro. Para ele esse tipo de
análise caracteriza-se como descendente, no sentido de que, o poder parte do
Estado até os escalões mais baixos da sociedade.

Foucault propõe-se a partir da especificidade da questão colocada, a
analisar como esses micro poderes, que possuem tecnologia e história especí-
ficas, relacionam-se com o nível mais geral do poder constituído pelo aparelho
de Estado. Realiza, então, uma análise ascendente, estudando o poder não
como uma dominação global e centralizada, que de forma homogênea se di-
funde e repercute nos outros setores da vida social, mas como tendo uma
existência própria e formas específicas ao nível mais elementar.

Assim como o poder, as possibilidades políticas de saberes específico
podem ser encontradas não por uma relação direta com o Estado, considerado
como aparelho central e exclusivo do poder, mas por uma articulação com
saberes locais, específicos, circunscritos a uma pequena área de atuação, que
estaria no nível das instituições.

o Estado não é o ponto de partida necessário, o foco absolutc
que estaria na origem de todo tipo de poder social e do qual
também se deveria partir para explicar a constituição de sa-
beres nas sociedades capitalistas. Foi muitas vezes fora dele
que se instituíram as relações de poder, ... (Machado in
Foucault: 1988: XIV)

A visão não é de diminuir o papel do Estado nas relações de poder
existentes na sociedade, mas desmistificar a idéia de que seria ele o foco cen-
tral e único do poder. Trata-se de situar o poder em outro lugar que não o
Estado. O interesse de sua análise é evidenciar que os poderes não estão loca-
lizados em um ponto específico da estrutura social. Funcionam como uma rede
de dispositivos e mecanismos a que ninguém escapa. Daí a idéia de que o
poder não é algo que se possui ou detém, como coisa ou propriedade. 'ão
existem de um lado, os que detém o poder, e de outro, os que dele estão alijados
Embora, uns o exerçam mais que outros. Sem dúvida devemos ser nominalistas
o poder não é uma instituição e nem uma estrutura, não é uma certa potênci
de que alguns sejam dotados. (Foucault,1985:89)
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"O poder", quando assim se refere Foucault, não significa um conjun-
to de instituições e aparelhos garantidores da sujeição a um Estado determina-
do. Não é um sistema de sujeição de um indivíduo sobre outro, de um grupo
sobre outro, de uma classe sobre outra. Ele corresponde a multiplicidade de
correlações de forças, a uma situação estratégica complexa numa dada socie-
dade. Ele não está no Estado, nem irá necessariamente partir dele, mas por ser
um palco privilegiado de relações, as estratégias podem vir através dele a
institucionalizarern-se.

Entender o poder dentro de qualquer correlação de forças é uma das
idéias chaves do pensamento de Foucault.

Devido à mobilidade da correlação de forças e a sua desigualdade
imanente induz-se a estados de poder, porém, instáveis.

Não existe o poder em si, mas sim, práticas ou relações de poder. Ele
é algo que se exerce, efetua e funciona como uma espécie de maquinaria que
alcança toda a estrutura social. Caracteriza-se por ser onipresente: o poder está
em toda parte. Não é um objeto, uma coisa, mas uma relação.

O caráter relacional do poder define que as lutas contra seu exercí-
cio não são de fora, do exterior, pois nada está isento de poder. As lutas que
se travam para o seu exercício produzem resistência dentro da rede de po-
der. Formam um tecido que atravessa as extratificações sociais e as unidades
individuais.

As relações de poder reproduzem atos negativos, como: reprimir, ex-
plorar, recalcar. E também possuem uma positividade: adestrar, aprimorar, con-
trolar. Os efeitos dessa positividade são econômicos e políticos: maximiza a
utilidade econômica do homem no trabalho e diminui sua capacidade de revol-
ta e resistência, tornando-o dócil politicamente. Seus efeitos compõem portan-
to, elementos reguladores.

Essa regulação dar-se-à também em nível do pensamento e não só de
condições objetivas, pois um tipo de saber é produzido nas relações de poder
que se exerce. O indivíduo é então, produto do poder e do saber.

O autor nos coloca que o poder é produtor de uma individualidade, mas
não é todo poder que se individualiza, mas um tipo específico: o poder disciplinar.

Fruto dessas relações, não pode o homem produzir e reproduzir um
saber neutro, todo saber possui um referencial político. Mesmo que os sujeitos
não se dêem conta disso.

Até aqui nos interessa compreender que saber e poder implicam-se
mutuamente. As relações de poder propiciam a constituição de um campo de
saber, assim como, onde há saber novas relações de poder são constituídas.

Saber e poder no cotidiano dos assentamentos

Em uma sociedade dividida em classes, a luta entre essas classes cons-
titui na força motriz de seu desenvolvimento. Entender a luta pela reforma
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agrária dentro dessa sociedade é compreendê-Ia enquanto processo contraditó-
rio de transformação das estruturas de poder, podendo atender a interesses
antagônicos, a depender da correlação de forças numa determinada conjuntura.

A luta pela terra de trabalho não se reduz simplesmente a conquista da
propriedade, mas de fazer dela um espaço de libertação, de emancipação do
homem, que se dá na prática. O que só é possível primordialmente pela com-
preensão do sujeito de sua realidade.

A interpretação dessa realidade também faz parte da correlação de for-
ças, pois a própria história está em constante conflito com a consciência que
dela tem os homens.

Iremos aqui discorrer sobre algumas experiências vividas pelos assen-
tados, evidenciando nelas essa teia de relações saber/poder em nossa sociedade.

Antes de serem assentados, muitas dessas famílias já viveram alguma
relação patronal. Os agricultores que trabalhavam para terceiros, nos mais di-
versos regimes e funções, estabeleciam com o patrão uma relação onde se con-
figurava o poder/saber. O patrão exercia seu poder sobre o agricultor porque
era dono da terra e dos meios de produção. Seu saber é proveniente da vivência
no campo e do gerenciamento de negócios. O poder exercido por ele está rela-
cionado a necessidades econômicas e políticas. Interessa a ele que o agricultor
seja útil e dócil. A lei do patrão expressava-se ora repressiva, ora "generosa".

Sair da condição de simples agricultor com patrão para ser trabalhador
rural assentado, não o faz escapar de relações de dominação. Como dito ante-
riormente, o poder perpassa as relações de forças e no assentamento novos
confrontos irão surgir, ele se confrontará com: outros assentados, lideranças,
militantes, profissionais e entre outros o próprio Estado.

Gostaríamos aqui de nos determos especialmente, nas relações que são
estabeleci das entre os assentados e os profissionais que trabalham nos assenta-
mentos (para os quais também utilizaremos o termo "técnico").

Ao chegar no assentamento o trabalhador depara-se com o exercício de
outro tipo de poder, o que vem da academia, oriundo do saber científico.

Os técnicos que trabalham nos assentamentos possui um saber acumu-
lado pelos anos de estudo nas universidades ou escolas agrícolas. Poderá ele
então, por valorizar a racionalidade científica, não levar em consideração no
exercício de suas práticas, o saber que o assentado tem, que é diferente do seu.
Se desejar, procurará impor seu saber, utilizando-se do conhecimento que
detém, pois é ele que elabora projetos; instituído do poder do Estado, concede
e libera recursos; conhece novas tecnologias para aumento da produção e da
produtividade; sabe relacionar-se com as instituições, inclusive financeiras; é
o "doutor".

Mas o assentado também é detentor de um saber, que possui uma lógi-
ca não apenas baseda nas experiências do passado, mas em elementos de expli-
cação da mudança e das inquietações sociais. No entanto, por terem sido
socializados em relações de dominação, onde a lei não está dissociada da figu-
ra do empregador, quando se reconhecem sem patrão, surgem dificuldades de
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socializarem-se em relações democráticas. Uma primeira tendência pode ser a
de relacionar a instituição pública, seus representantes, no caso o INCRA, como
o partão.

Um dos principais problemas vivenciados pelas famílias assentadas,
muito provavelmente o maior, está na organização do trabalho na terra, que
compreende sua forma de exploração.

Essa pode se dar sob três regimes: individual, coletivo ou misto. O
individual corresponde ao parcelarnento da área, ou seja, a terra é dividida em
lotes iguais no tamanho, para serem explorados individualmente. No sistema
coletivo não há áreas individuais, a terra deve ser explorada por todos, organi-
zando-se para isto: o planejamento, execução e distribuição das atividades, a
comercialização, etc. No Ceará - argumentando-se como principal fator a di-
versidade das terras (tipos de solos), que podem ser propícias ou não para a
agricultura, além do fato da distribuição dos recursos hídricos - a exploração
da terra é baseada no regime misto. Nele existem áreas destinadas à produção
individual de culturas de subsistência, na maioria milho e feijão, e as melhores
áreas, onde pode-se alcançar uma boa produção, são destinadas à exploração
coleti va. Nela todos irão trabalhar, organizar o trabalho, para que possam atin-
gir bons resultados econômicos e sociais.

Quando os trabalhadores chegam ao assentamento, recebem orienta-
ção dos técnicos do INCRA, quanto a forma de exploração da terra. Após
várias discussões em reuniões chegam a conclusão de que o modelo misto é a
melhor opção para o desenvolvimento sócio-econômico da propriedade. E o
melhor tipo de organização para a comunidade seria através da associação. No
entanto, por trás desse discurso estão também relacionadas questões objetivas,
como por exemplo, a chegada dos créditos de implantação, que geralmente são
liberados através do depósito do recurso em conta corrente da associação.

Esta referência no coletivo também está presente na fala dos militantes
do MST, reforçando a ideologia do próprio movimento quanto a importância
do associativismo, de práticas cooperativas e da própria consciência
organizativa, na qual, os trabalhadores que vinham de uma situação individual
de exploração, podem agora se unir para superar essa condição.

Percebemos até aqui, que os saberes produzidos sobre a questão da
terra (por técnico, patrão, militante) respaldam-se para sua realização prática
em relações de poder, construídas ou não democraticamente.

Pretendemos então refletir, com base nas análises de Foucault sobre o
poder e o saber, que elementos compõem esse discurso, que também se reflete
nas práticas dos profissionais que trabalham nos assentamentos, nas quais es-
tão imbuídas relações de poder/saber.

Desejamos também contribuir principalmente, para uma reflexão do
papel do técnico para a reforma agrária, e do sentimento de podermos objeti-
vamente estar construindo novas relações sociais, onde o poder não sirva so-
mente para dominar/domesticar, mas para produzir novos saberes, tanto para
os assentados como para os profissionais.
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o intelectual e a verdade

A proposta de Foucault é fazer uma genealogia das relações de poder,
mas não iremos nos deter com profundidade a isso neste trabalho. Iremos apc
nas entender o que é essa genealogia e posteriormente o papel do intelectual,
ligado a questão do discurso e da verdade.

Para ele a genealogia é uma forma de história que dá conta da consti
tuição dos saberes, dos discursos, dos domínios do objeto, etc., sem ter que se
referir a um sujeito, seja ele transcendente com relação ao campo de aconteci
mentos, seja perseguindo sua identidade vazia ao longo da história.

Durante muito tempo os intelectuais ditos "de esquerda" tomaram a
palavra e viram reconhecido seu direito de falar como donos da verdade e da
justiça. Ser intelectual era um pouco ser a consciência de todos. Pretendiam
portanto, ser portadores de uma universalidade, consciente e elaborada. O pro-
letariado também pretende ser dono dessa universalidade, porém, de forma
obscura e coletiva, enquanto o intelectual de forma clara e individual.

Há muitos anos não se demanda do intelectual este papel. Um novo
modo de relação teoria e prática, requer que no lugar do universal os intelectu-
ais habituem-se a trabalhar em pontos precisos que os situem ( seja nas situa-
ções de trabalho ou da vida cotidiana: hospital, universidade, família, etc.).
Isso leva o intelectual a uma consciência muito mais concreta e imediata das
lutas, a depararem-se com problemas mais específicos e muitas vezes diferen-
tes das massas. Foucault fala do intelectual "específico" em oposição ao inte-
lectual "universal".

Considerar o intelectual "específico" possui uma significação política
muito relevante, pois permite que outras categorias profissionais possam se
rearticular, e assim, produzir saber. O escritor deixa de ser o intelectual por
excelência e a partir da atividade específica de cada um (médico, assistente
social, psiquiatra, etc.) podem se articular ligações transversais de saber para
saber, proporcionando uma politização global dos intelectuais.

A relação do intelectual com a instituição localizada e o fato de ser
portador de um saber científico é o que permite que ele possa intervir, assumir
uma posição específica na ordem do saber e o levar a constituir-se em um
perigo político.

Assim, o profissional que está ligado à reforma agrária, ao ser portador
de um saber específico que pode contribuir no processo de organização social
e produtiva do assentamento, ao assumir uma posição de situar o seu saber a
serviço dos trabalhadores, no sentido de fazer uma reforma agrária dentro da
compreensão dos movimentos sociais, constitui-se num perigo político para
aqueles a quem não interessa fazer a verdadeira reforma agrária.

Foucault fala do intelectual no sentido político da palavra e não socio-
lógico ou profissional. O intelectual é aquele que faz uso do seu saber, de sua
competência, de sua relação com a verdade nas lutas políticas.
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Em Foucault a noção de verdade está presente como um conjunto de
procedimentos regulados para a produção, a lei, a repartição, a circulação e o
funcionamento dos enunciados. A idéia de "verdade" está ligada circularmen-
I ' a sistemas de poder, que produzem e apoiam essa verdade, bem como, a
efeitos de poder que a induzem e reproduzem. O regime da "verdade" foi .con-
dição de formação e desenvolvimento do capitalismo e também funciona em
países socialistas.

Ele considera que a verdade não existe fora do poder ou sem o poder.
Ela é real e produzida devido a múltiplas coerções, nela se produzem efeitos
regulamentados de poder. A idéia de verdade está ligada a idéia de regulação.

ada sociedade possui seu regime de verdade, sua "política geral" da verdade.
Nas sociedades são produzidos discursos que são tomados como verdadeiros;
mecanismos e instâncias para distinguir o verdadeiro do falso; as técnicas e os
procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto da
verdade. A verdade produz então a moral e a ética de uma sociedade, propon-
do ser assim hegemônica.

O intelectual na sociedade não é o "portador de verdades universais",
mas ele ocupa uma posição específica ligada às questões gerais da verdade.
Mesmo atuando num contexto local pode acarretar efeitos mais gerais, que diz
respeito à posição da verdade nas sociedades.

A função do intelectual é importante mas deve ser reelaborada. Ele é
obrigado a assumir responsabilidades políticas, não não só de criticar os con-
teúdos ideológicos que estariam ligados à ciência ou tendencialmente relacio-
nar sua prática a uma ideologia justa, mas de saber se é possível constituir uma
nova política da verdade. O problema não é mudar a "conciência" das pesso-
as, ou o que elas têm na cabeça, mas o regime político, econômico, institucional
de produção da verdade. (Foucault, 1988: 14)

O erro está na própria verdade, trata-se então de desvincular o poder da
verdade das formas hegemônicas no interior das quais ela funciona.

Essa reflexão chama atenção pela posição importante que ocupa o in-
telectualna sociedade e no enfrentamento da verdade e das formas de hegemonia
sociais, econômicas, políticas e culturais. Reforçamos que a posição desse
intelectual não deve se limitar às questões mais gerais, mas também locais, que
se realizam no cotidiano.

O intelectual possui um discurso que produz efeitos de "verdade", que
tanto pode legitimar as condições de dominação e opressão da sociedade, como
pode favorecer a criação de um saber que irá pensar a superação das atuais
condições de opreesão existentes. Concordamos com Foucault quando diz que
o poder, longe de impedir o saber, o produz. E acrescentamos que esta produ-
ção do saber não é individual, mas coletiva. O indivíduo pode favorecer que o
outro produza um saber diferente do que possuia anteriomente. Este saber
produzirá também novas relações de poder.
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A representatividade do discurso

Iremos discorrer agora sobre a questão da representatividade do dis-
curso, referenciando-nos no fato de que o profissional/técnico pode muitas
vezes, em suas práticas, colocar-se no lugar do assentado, falar em seu nome
ou fazer por ele.

Foucaut, bem como Deleuze, vivem de maneira nova as relações teoria
e prática. Concebem a prática não como uma aplicação da teoria ou que esta
devesse inspirá-Ia. As relações teoria- prática são muito mais parciais e frag-
mentárias, que totalizadoras. A teoria é sempre local, relativa a um pequeno
domínio, e só passa a um domínio diferente quando encontra obstáculos que
tornam necessários que seja revezada por outro discurso. A prática é um con-
junto de revezamentos de uma teoria a outra e a teoria um conjunto de
revezamentos de uma prática a outra.( Deleuze in Foucault: 1988: 69-70)

No cotidiano de alguns profissionais, acontece muitas vezes de chega-
rem ao assentamento com uma série de teorias prontas para serem colocadas
em prática. Até levam em consideração que precisam antes conhecer a realida-
de para depois agir sobre ela. Até aqui tudo bem. Após conhecê-Ia procuram
quais conhecimentos melhor se adequarão àquela realidade. Analisam quais
tccnologias irão transformar a realidade com a qual se depararam.

O que acontece é que não podemos neste momento supervalorizar nos-
so conhecimento em detrimento de outro. Corremos o risco de nos colocarmos
no lugar do outro, representando o que poderia ou deveria ser o seu pensamen-
to. Estamos negando ao outro a sua condição de sujeito.

É necessário para que nosso saber não exerça uma relação de imposi-
ção sobre o saber do assentado, que saibamos dar-lhe o poder da fala. Exercer
um poder que permita ao outro expressar seu conhecimento, que também pos-
sui uma lógica e uma racional idade. Racionalidade essa não tão apurada e
metódica como a científica, mas que tem sua razão de ser.

No entanto, facilitar o processo do outro também se descobrir e fazer-
se sujeito através da fala e da exposição de idéias, não se resume ao saber
ouvir, para posteriormente, fazermos com que os trabalhadores concordem com
tudo o que havíamos dito anteriormente. Quando assim acontece nossa teoria
continua sendo absoluta, totalizadora.

Reconhecer o discurso do outro significa dizer que a nossa teoria en-
controu um obstáculo que tornou necessário outro tipo de discurso, que nos
permitará passar a um domínio diferente do nosso.

Os profissionais muitas vezes desenvolvem trabalhos que são de com-
petência dos próprios assentados. Trabalhos que deveriam caracterizar rela-
ções de poder entre assentados, que neste caso seriam mais equilibradas, mas
quando exerci das entre técnicos e assentados, tornam-se relações autoritárias,
a nível patrão-empregado. O técnico exercendo um poder que não é o seu o faz
por necessidade de afirmar-se, refletindo a deficiência que tem em exercer o
seu próprio papel. Queremos aqui, dizer que a incompetência profissional pode
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levar o sujeito (técnico) a realizar determinadas atividades que não são suas,
porque não podendo mais estabelecer com os assentados relações que tenham
como base o seu saber profissional, irá procurar outras fontes de exercício de
poder para firmar-se, sentir-se e fazer-se útil na comunidade. Mas não são
essas posições do profissional que os assentados precisam, assim ele estaria
tomando o lugar do patrão. Todo saber assegura o exercício de um poder e
cada vez mais se exige que ele se torne competente.

Se nos colocarmos no lugar do outro para expressar a sua consciência,
estamos fazendo parte do sistema de poder que barra, proíbe e invalida o dis-
curso do trabalhador. As massas possuem um saber e sabem exprimi-Ias, é
notório quando vemos as negociações dos movimmentos sociais com o gover-
no. Como coloca Foucalut (1999:71):

o papel do intelectual não é mais o de se colocar" um pouco
na frente ou um pouco de lado "para dizer a muda verdade de
todos; é antes o de lutar contra asformas de poder exatamente
onde ele é, ao mesmo tempo, o objeto e o instrumento: na or-
dem do saber, da "verdade", da "conciência", do discurso.

É assim que a teoria deixa de ser expressão e aplicação de uma prática,
para tornar-se efetivamente uma prática. Podemos em uma realidade local e
bem definida, lutar contra o poder que oprime e a favor do que liberta. A teoria
é uma caixa de ferramentas, que deverá ser utilizada. E se essa teoria, como
sistema regional de luta, não puder ser utilizada na realidade, outras teorias
poderão ser construídas.

Considerações Finais

Em uma passagem da Microfísica do Poder (cap. XI) Foucault fala da im-
portância do saber do dominado. Entende por saber dominado aquele que havia
sido desqualificado como incompetente ou insuficientemente elaborado, que numa
hierarquia estaria colocado a baixo do nível de cientificidade. A insurreição des-
se saber, juntamente com o erudito, num período de intensa criticabilidade, foi o
que realmente realizou a crítica. Tratava-se na realidade do saber histórico da
luta. A genealogia seria portanto, quem iria valorizar estes saberes históricos,
tornando-os capazes de oposição e de luta contra a hierarquização científica do
conhecimento e de seus efeitos intrísecos de poder.

Em suma, é no discurso que se articulam saber e poder. No entanto,
não devemos conceber o discurso como dividido entre admitido e excluído,
dominante ou dominado; mas considerar a multiplicidade de elementos
discursivos. Essa multiplicidade dentro da correlação de forças é o que permi-
te que cada um possa, em determinadas situações estratégicas, ocupar ou não
um lugar mais favorável aos seus interesses.
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Os discursos não são submetidos para sempre ao poder, podem tam-
bém estar opostos a ele. Podem ser ao mesmo tempo instrumento e obstáculo
do poder, ponto de resistência e ponto de partida. Isso faz parte de um jogo
complexo e instável no campo da correlação de forças.

Quando os assentados falam dos problemas que encontram nos assen-
tamentos, principalmente no modo de exploração da terra, eles passam a cons-
truir novas teorias. A partir do momento que eles falam das novas experiências
de vivências comunitárias, das novas aprendizagens decorrentes da sua situa-
ção de trabalhador rural assentado, dos problemas enfrentados, das expectati-
vas que tinham e de como as coisas aconteceram na realidade, vão elaborando
seus discursos ou como diria Foucault um contra-discurso. A questão do modo
de exploração da terra pode ser elaborada também pelos assentados.
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JÜRGEN HABERMAS E A TEORIA DO AGIR
COMUNICATIVO - A COMUNICACÃO COMO

MEDIADORA DAS RELACÕES NO ESPACO DA SALA
DE AULAI .

LUCIANA MATlAS CAVALCANTE2

MARIA AUXILlADORA SOARES FORTES3

Introdução

o presente artigo discute as relações entre pares e não pares no espaço
escolar, que se caracterizam por profundas oscilações entre ações democráti-
cas e autoritárias, à luz da teoria da ação comunicativa, que analisa as catego-
rias de mundo sistêrnico, orientado pela racionalidade instrumental e mundo
vivido, na racionalidade interativa.

Buscamos, além dos livros, apoio na Pesquisa Escola e Cultura: Pro-
dução Cultural, Resistência e Identidade"; para ilustrar essa discussão, pro-
pondo o diálogo como base na construção de uma relação mais democrática e
horizontal entre os atores sociais.

Para essa abordagem optamos por Habermas (1988) que, de um lado
destaca a ação instrumental, voltando-se para a realidade objetiva, regida por
normas técnicas, fundadas no conhecimento empírico e por outro, na ação co-
municativa voltada para a relação entre os sujeitos, expressando as expectati-
vas mútuas entre estes.

Consideramos relevante articular essa reflexão sobre educação pela
concepção habermasiana de razão, por compreendermos que o processo das
relações desenvolvidas no contexto da escola orienta-se na inserção da educa-
ção na luta hegemônica reforçando a dominação e, em grau menor na luta
contra-hegemônica que traduz a construção de um outro tipo de conduta que
possibilita a libertação.

I Trabalho apresentado na disciplina Correntes Modernas da Filosofia da Ciência, 2000.1,
ministrada pelo Prof. Gerardo Vasconcelos. Programa de Pós-Graduação em Educação
BrasileiraJUFC.
2 Mestranda em Educação Brasileira, Núcleo Movimentos Sociais, Educação Popular e
Escola.
3 Mestranda em Educação Brasileira, Núcleo Educação, Currículo e Ensino.
4 Pesquisa realizada por um grupo de professores e bolsistas da Faculdade de EduclI-
ção/UFC, com apoio do CNPq e Funcap,
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Enfatizamos a necessidade de refletir as interações no espaço escolar,
considerando a educação como uma prática social, inserida numa sociedade
contraditória, efetivada na concretização da ação educativa.

Nessa adoção de análise que enfoca a racionalidade instrumental, do
mundo sistêmico, reforça a dimensão da dominação e, por outro lado, propõe
a racional idade interativa do mundo vivido, legitimando os saberes que se
constróem no cotidiano dos grupos sociais, na perspectiva das diversidades
culturais.

Nesse sentido, queremos propor o espaço escolar como privilegiado
da ação comunicativa, por entendermos que, apesar de algumas críticas, essa
teorização suscita um relevante sentido pedagógico, explicitado a partir das
relações que os sujeitos desenvolvem entre si.

Dessa forma, faremos um recorte da teoria da ação comunicativa, como
fio condutor na reflexão das relações desenvolvidas entre os sujeitos na sala de
aula. Convém ter claro que a teoria de Habermas é muito mais ampla.

Jürgen Habermas ...

Nasceu em 1929, considerado um dos principais estudiosos da segun-
da geração da Escola de Frankfurt, fundada em 1923 na Alemanha, constituída
por um grupo de filósofos, críticos culturais e cientistas sociais associados
com o Instituto de Pesquisa Social, preocupados em desenvolver uma teoria
crítica de sociedade, notadamente, um modo de fazer filosofia que integra os
aspectos normativos de reflexão filosófica com as realizações explicativas das
ciências sociais.

Mediante a teoria da ação comunicativa, Habermas busca fundamentar
a relação de não dominação sobre os outros e uma noção mais ampla de razão,
reformulando as categorias e pressupostos fundamentais da teoria crítica, atra-
vés da comunicação que permite retomar o empreendimento que ficou inter-
rompido na crítica da razão instrumental, substituindo o paradigma de que o
homem do nosso tempo perdeu a capacidade de objetivar criticamente o mun-
do em que vive, impulsionado e legitimado pela ciência e pela técnica que
domina o processo social.

Desde a década de 60, vem articulando a grande tarefa, a qual se pro-
põe, de resgatar o potencial de racionalidade que emerge de contextos
interativos: investigar a razão inscrita na própria prática comunicativa coti-
diana e reconstruir a partir da base de valide; da fala um conceito não redu-
zido de razão (Habermas, 1989, p.506).

Desse modo, as questões do mundo social e da subjetividade, que an-
tes ficavam à margem das decisões racionais, passam ao âmbito da crítica raci-
onal, já que são passíveis de entendimento intersubjetivo.

Ao falar de uma racionalidade intersubjetiva, Habermas abre caminho
para que a educação escolar, enquanto tarefa típica da modernidade, incorpore

152 CJ)ilos{'Jl7au)dilru



JÜRGEN HABERMAS E A TEORIA DO AGIR COMUNICATIVO ..

a pluralidade das razões, sem cair no risco do relativismo. É nessa perspectiva
que o mundo vivido se insere: os homens atuam comunicativamente, tendo
como referência o horizonte que compartilham.

A Teoria da Ação Comunicativa de Haberrnas:

Conceuusnao. .
Para Habermas, toda ação que se opõe às ações voltadas para a razão

instrumental de domínio do mundo "objetivo", e esteja voltada para o entendi-
mento intersubjetivo entre os seres humanos é entendida como ação comunicativa.

Nesse contexto, propõe uma "virada lingüística", configurando-se num
questionamento, do " paradigma da consciência" ou da "filosofia do sujeito",
ao colocar a linguagem no centro da dinâmica social.

Argumenta, ainda, que é possível utilizar a linguagem intersubje-
tivamente para se chegar a um acordo a respeito de fins e meios sociais. Teori-
camente, isto só se daria em uma "situação ideal de fala", qualquer um que usa
a linguagem, presume que ela pode ser justificada em quatro níveis de valida-
de, caracterizada de comunicação não distorcida:

o que é dito é inteligível, ou seja, a utilização de regras semânticas
inteligível pelos outros;
Que o conteúdo do que é dito é verdadeiro;
Que o emissor justifica-se por certos direitos sociais ou normas
que são invocadas no uso de idioma;
Que o emissor é sincero no que diz, não tentando enganar o receptor.

A abordagem lingüística de comunicação, pautadas na teoria
habermasiana de entendimento, traz muitas implicações, inclusive uma defini-
ção de verdade de caráter universal.

Nessa perspectiva, a ideologia fica redefinida como sendo formas de
asserções sobre o mundo social, que continuam sendo impostas e utilizadas nas
"formas distorcidas de comunicação" descaracterizando uma "situação ideal de fala".

Uma das críticas que observamos à teoria Habermasiana se faz sob
acusações de ser esse filósofo excessivamente racionalista e idealista.

Contudo, se analisarmos cientificamente a teoria do agir comunicati-
vo, perceberemos que surgiu mediante estudos desenvolvidos pela Escola de
Frankfurt, principalmente na década de 40, sobre as relações de dominação da
natureza e violência contextual das interações humanas, sob o tema de "razão
instrumental" e da "dialética negativa'? .

5 Perspectiva desenvolvida por Theodor Adorno, no qual ele questiona o pensamento
identitário, enfatizando a não-eonincidência e a não-identidade. Tende a unificar li par-
ticularidade e a diferença na identidade.
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Contrapondo-se aos mestres de Frankfurt, uma vez que a razão não
pode ser assimilada imediatamente à subjugação, à dominação, como supu-
nham esses estudiosos. Ainda, que a forma de razão instrumental seria apenas
uma das formas possível de razão, mas não a única, isto é, a razão instrumental
pode ser utilizada para dominar e controlar outros sujeitos, mas também para
criticar e abrir margem à libertação.

A razão crítica libertadora, nascida nos processos de relações pautados
pela razão instrumental, corresponde ao interesse emancipatório dos sujeitos c
é, precisamente, a razão comunicativa proposta por Habermas. A guinada lin-
güística pode ser considerada sua maior contribuição, pois compreende o su-
jeito como capaz de modificar situações relacionais de dominação através de
apelos comunicativos e de relações dialogais.

Habermas rebate o pessimismo radical em que se lançou a Escola dc
Frankfurt ao lançar mão da possibilidade de atuações de resistência à domina-
ção e tentar manter viva a proposta original dessa escola de desenvolver uma
teoria social crítica.

Ação comomc.utv»:
Seguindo a tradição filosófica ocidental, Habermas, preocupa-se com

o tema da razão em seus estudos. No entanto, caminha diferente de outros
filósofos que utilizam o conhecimento e a ação como eixo para o entendimento
da razão, buscando compreender a razão humana valendo-se da categoria lin-
guagem que acredita ser capaz de permitir uma visão mais ampla do entendi-
mento acerca da realidade.

O poder, próprio da referida categoria, provém do fato de permitir
uma análise não apenas subjetiva, mas intersubjetiva construída nas relações
comunicacionais, ao passo que, os estudos baseados nos sujeitos cognoscentes
e agentes, sobre a razão se fundamentam numa visão puramente subjetiva e
instrumental que possuem da realidade, oferecendo apenas uma visão unilate-
ral de razão.

Para a constituição dessa razão, subjetiva e instrumental, entra em
jogo a autoconsciência epistêmica, ou seja, o sujeito é caracterizado muito
mais pela visão que tem de si próprio do que pelo conhecimento da realidade,
visto que privilegia o sujeito que conhece em detrimento do objeto percebido
e também é instrumental porque torna possível o controle teórico e prático da
natureza, mas a relação que estabelece com a natureza está fundamentada na
sua autoconsciência. Com a introdução da linguagem, Habermas faz críticas a
forma cognoscitiva de compreender a razão ...

... do ponto de vista dafilosofia da linguagem, esse autoconhe-
cimento sofre muitas criticas: ele só é acessível intuitivamente,
e o acesso as realidades da consciência é inevitavelmente
introspectivo ... a jilosofia da linguagem renunciou ao acesso
direto aos fenômenos da consciência e substituiu o autoconhe-
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cimento intuitivo, a reflexão ou a introspecção por procedi-
mentos que não apelam para a intuição. (Aragão, 1997,
p. 26/27)

Essa abordagem filosófica deixou de lado o sentido de linguagem com
base em um modelo pré-estabelecido de subordinação de nomes a objetos, de
regras que entendiam a comunicação distanciada do conteúdo dos pensamen-
tos. A linguagem passa a ser expressão da representação e pensamentos. O
processo lingüístico é concebido enquanto intenção comunicativa.

Esses são argumentos metodológicos que vão justificar a mudança de
paradigmas da análise da razão pela "filosofia da consciência" para uma análi-
se a partir da "filosofia lingüística". Com essa tônica passou-se a focar a aten-
ção na linguagem enquanto forma de comunicação.

A análise recai no próprio processo lingüístico, nas relações, nas in-
tenções de fala dos sujeitos. A linguagem é percebida enquanto instrumento
mediador dessas relações. A razão que embasa as ações e reflexões sobre estas
ações são entendidas no processo relacional lingüístico, pois os sujeitos se
utilizam dos atos-de-fala para expressar sua percepção do mundo, tomando
por base a linguagem, relevância para sua fala, na tentativa do reconhecimento
da veracidade de suas idéias como caminho para o entendimento.

O caráter valorativo dos atos de comunicação lingüística como
parâmetro para a ação voltada para alcançar entendimento pode ser questiona-
do em função de algumas restrições: quando se percebe, por exemplo, que os
meios lingüísticos podem ser utilizados para produzir conseqüências induzidas
ou pré-intencionadas, e que nem toda interação mediatizada lingüisticamente é
um exemplo de ação orientada para alcançar entendimento.

O modo original do uso da linguagem é empregar os meios lingüísticos
sempre com uma orientação para alcançar entendimento, ou seja, desenvolvendo
situações de comunicação pautadas na argumentação verdadeira, na reflexão cole-
tiva e consensual. Esta é a própria finalidade imanente da linguagem, sua razão de
ser. Os outros usos que dela se faz são distorcidos, parasitários (Cf.Aragão, 1997).

É importante ressaltar que, se os atos comunicacionais podem servir a
esse objetivo de influenciar os ouvintes, é porque também permitem alcançar
entendimento por meio do consenso. No entanto, nas situações estratégicas de
manipulação esse entendimento possui dimensões diferentes, encontra-se
distorcido, fragmentado e a comunicação estratégica caracteriza-se pela domi-
nação. O agir estratégico reduz a linguagem em seu papel interacional a im-
pies informação retirando-se do seu objetivo maior de estabelecer patamares
consensuais. Vejamos como Habermas (1990, p.75) expressa seu pensamento:

No agir manifestamente estratégico os atos de fala, ernascula los
ilocucionariamente, perdem o papel de coordenação da ação em favor de influ-
ências externas à linguagem. A linguagem debilitada passa a preencher apenas
as funções de informação que restam quando se retira do entendimcnto
lingüística a formação do consenso( .... ).
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o objetivo maior de Habermas ao desenvolver o estudo das interação
mediatizados pela linguagem, foi de intervir no processo histórico de pessi-
mismo social fruto da teoria social crítica onde, razão equivaleria a dominação
e substituir esse pressuposto por razão como caminho para a libertação.

Algumas noções báSicasque fundamentam o pensamento
Habermasiano.

o conhecimento, para Habermas pode ser entendido e definido pelos
objetos da experiência, por categorias e conceitos que o sujeito traz a todo
ato de pensamento e percepção pautados no "mundo da vida". Até mesmo
espaço e tempo que são noções básicas de ciências como a física, não são
unicamente providas pela experiência ... elas não fazem sentido quando des-
providas de conceitos, idéias dadas a priori, independentemente de toda a
experiência.

Idéias e conceitos são determinados por categorias e formas que le-
vam ao ato de percepção. O mundo-da-vida, se constitui na realidade pré-
estruturada simbolicamente construída na vida social e coletiva, partilhado entre
os sujeitos formando o pano de fundo para a ação comunicativa, explicitando
que conhecimento é também sociaL..que não há conhecimento sem cultura e
que todo o conhecimento é mediado pela experiência social. Podemos concluir
que o mundo-da-vida, para Habermas, possui uma dimensão histórica, pois
forma um cenário em que os horizontes situacionais mudam, expandem-se ou
se contraem.

Os componentes do mundo da vida resultam da continuidade
do saber válido, da estabilização de solidariedades grupais,
da formação de atores responsáveis e se mantêm através de-
les. A rede da prática comunicativa cotidiana espalha-se so-
bre o campo semântico dos conteúdos simbólicos, sobre as
dimensões do espaço social e sobre o tempo histórico, consti-
tuindo o meio através do qual se forma e se reproduz a cultu-
ra, a sociedade e as estruturas da personalidade
(Habermas,1990, p. 96).

Ainda, para Habermas, os processos de conhecimento e compreensão
são fundamentados em padrões de linguagem usual que usamos na comunica-
ção interativa do dia-a-dia.

Reconhece na teoria crítica um modo de perceber os objetivos de uma
sociedade, os quais seriam o fim da coerção e a busca da autonomia através da
razão, o fim da alienação através da harmonia consensual de interesses, e o fim
da injustiça e da pobreza pela administração racional da justiça.

Dessa forma, o interesse emancipatório encontra-se presente na teo-
ria do agir comunicativo, apesar de não consistir no objetivo do referido estu-
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do, porque enfatiza práticas democráticas e libertárias nas relações sociais,
caracterizando-se pela formação da consciência crítica, da auto-reflexão e uma
interação ditada pela racional idade comunicativa.

Os processos de interação na sala de aula.
A discussão aqui, está ancorada no conceito de ação comunicativa en-

quanto elemento que abarca os mecanismos das relações entre pares e não
pares no âmbito da sala de aula, enfocando os condicionantes que se colocam
mediante os sujeitos que ali atuam e nas interações que buscam a construção
do entendimento, ou seja, a construção de um agir comunicativo. Nas palavras
de Boufleuer (1997, p.80):

o agir pedagógico realizado de modo sistemático em contex-
tos escolares pode ser concebido, basicamente, de duas ma-
neiras distintas na perspectiva dos agentes educativos: ou ele
é entendido como um agir sobre os outros, ao modo de uma
ação estratégica de influenciação e de manipulação, ou ele é
entendido como um agir com os outros, ao modo de uma ação
comunicativa, baseada na colaboração e cooperação entre as
partes envolvidas.

Nesse sentido, a interação entre os atores sociais no convívio escolar,
compreende o agir estratégico, através das atitudes de competitividade e
agressividade, e, em particular, o agir comunicativo, envolvendo as ações de
solidariedade e entendimento, demonstrando que o processo interativo é mar-
cado quer pelo agir estratégico, quer pelo agir comunicativo.

No ambiente tão complexo quanto o da sala de aula, repleto de
interações, não se pode esperar que a ação comunicativa seja a forma exclusiva
do agir, onde a comunicação ocorra sem nenhum transtorno.

Portanto, é um processo dialético, que está em constante movimento e
que nas situações que surgem cotidianamente vai se definindo como um espa-
ço amistoso ou conflituoso, incluindo alianças e intrigas, imposições, trans-
gressões e acordos.

Consequentemente, tratar das relações desenvolvidas na sala de aula,
à luz da teoria da ação comunicativa, adquire significativa importância para
se refletir criticamente o processo educativo institucionalizado pois à medi-
da que as interações não ficam coordenadas através do entendimento, a
única alternativa é a violências que uns exercem sobre os outros (. .. )
(Habermas, 1989, p.459).

6 Pesquisa Escola e Cultura: Produção Cultural, Resistência e Identidade, realizada no
período de 1996 a 1998,por um grupo de professores e bolsistas da Faculdade de l~du
cação/UFC, financiada pelo CNPq.
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Os conceitos de agir estratégico e agir comunicativo, com os quais
estamos tratando, são pontos de partida fundamentais por representarem dis-
tintos modos da ação pedagógica,

Convém ter claro, que não se trata de um olhar de fora, ou uma tentati-
va de estabelecer uma teorização comunicativa na sala de aula, mas como re-
sultado de vivência em uma pesquisa cientffica? onde nos debruçamos sobre
esta temática, bem como por entendermos que esses conceitos, no fazer peda-
gógico, estão entrelaçados,

A escola representa claramente uma estrutura do mundo da vida, po-
dendo ser considerada produção genuína da racionalidade comunicativa (Pres-
tes, 1996, p.106). Portanto, se esse espaço for pautado por relações próprias
do mundo sistêmico e razão instrumental, configura-se como indicador de per-
turbação social, fazendo-se urgente o resgate de sua função como espaço con-
tra-hegernônico.

Trazendo essa problemática para a análise da dimensão institucional e
administrativa da escola, respaldada na teoria habermasiana, tencionamos
enfatizar a necessidade de uma prática democrática, tão presente nos discursos
educacionais.

Com base nessa discussão, na referida pesquisa citada, percebemos que
no discurso de alunos e professores evidencia-se que a escola, em alguns momen-
tos, reproduz a desigualdade social e cultural, criando, para estes, um ambiente
propício de inculcação e aceitação, reafirmando a análise de Prestes (1996, p.l 06):

o fundamento da ação dialógica encontra-se na participação
do sujeito em um mundo compartilhado com outros sujeitos,
Isso tem validade para as diferentes instâncias do processo
pedagógico, seja no plano da relação professor-aluno, seja no
plano da definição da política educacional, da administração
e da relação com outras áreas do conhecimento científica. A
educação escolar precisa fazer valer as formas de vida que
possam dar sentido à formação do sujeito racional,

O espaço escolar acaba por estabelecer padrões de comportamentos a
serem seguidos sem levar em consideração a identidade dos sujeitos, Enfim,
muitas vezes configura-se como um ambiente que não valoriza o indivíduo
enquanto sujeito produtor de cultura, que traz consigo um apanhado amplo de
saberes adquiridos ao longo de sua experiência.

O processo todo é muito complexo e está repleto de lutas, de negação,
de resistências mesmo, A compreensão da escola enquanto espaço sociocultural,
significa também entendê-Ia como um fazer cotidiano, reconhecê-Ia na sua
dimensão existencial, onde os sujeitos não são simplesmente agentes passivos
diante da estrutura, ao contrário, trata-se de uma interação de construção con-
tínua, embutida de conflitos e consensos diante dos determinantes estruturais.
Nessa perspecti va:
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A linguagem e o mundo da vida não são instrumentos de auto-
realização do sujeito, mas um encontro com o outro num mun-
do em que se compartilham significados e normas. A fala sobre
algo é sempre fala com. Assim a intersubjetividade constitui a
subjetividade e participa de sua estruturação, não tendo um
caráter de meio, portanto, não se enquadrando numa relação
do tipo meio-fim, sujeito-objeto (Masschelein, [987, apud Pres-
tes, 1996, p. 106).

Contudo, a escola é importante para os alunos não apenas para trans-
mitir informações e conhecimentos, mas pela rica convivência entre os sujei-
tos. A escola, em sua essência, é um espaço que propicia o encontro (Damasceno
et alli,1998) é lá que os grupos se formam, que os amigos se encontram. As
conversas, as mentiras para proteger o amigo, o repasse de conteúdo quando o
outro não comparece à aula, as estratégias para manipular a "chatice" na clas-
se, armações para matar o tempo e "enganar" o professor são características
comuns das relações entre pares. A própria linguagem é um exemplo, pois a
cada dia é retrabalhada pelos jovens, é reinventada, tornando-se própria do
grupo que a recriou.

Vale destacar, que os grupos ao reinventarem o espaço escolar, ao
reintroduzirem novas regras a esse espaço estão resistindo ao que a escola lhes
determina, resultando no que é entendido, muitas vezes, como rebeldia e
indisciplina. Dessa forma, de acordo com Damasceno et alli (1998):

o "agir comunicativo" é reivindicado pelos alunos a cada mo-
mento em que estes apresentam suas expressões, as mais di-
versas possíveis. A indisciplina é o apelo destes para a
modificação dos modelos de ensino reacionários, é a reivindi-
cação da "comunicação solidária".

Justificamos nossa abordagem acerca do agir comunicativo expressa pelos
alunos, no processo de interação, em decorrência de observações e depoimentos
que explicitam a ajuda ao colega como via de regra nos momentos de dificuldades.

Percebemos também, que o relacionamento agressivo entre os colegas,
pautadas no agir estratégico, são formas encontradas para estabelecer relações
de superioridade, muitas vezes incenti vadas e referendadas pelo professor quan-
do enfatiza a figura do aluno mais comportado, organizado e "inteligente",
culminando numa verdadeira disputa pela melhor nota.

A interação entre os alunos acaba por encaminhar-se para uma destas
alternativas. Apesar da sociedade, através da mídia, reconhecer hoje a escola
como um espaço violento, os resultados demonstraram que a convivência nes-
te espaço dá-se mais pelo entendimento e solidariedade, do que pela agressivi-
dade e competitividade, uma vcz que o carinho e companheirismo desenvolvidos
entre eles, dissipam rapidamente as diferenças.
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Concluímos então, que só é possível a efetivação de uma aprendizagem
dentro de um processo democrático, sem violação das subjetividades, mediante
uma prática coletiva, construída com os sujeitos envolvidos no processo educativo
e que considere o seu capital cultural? . Para tal, necessitamos estabelecer o diá-
logo como princípio fundante para fazer avançar a prática pedagógica.

Considerações finais

As reflexões ora apresentadas nos permite compartilhar algumas ob-
servações cotidianas do espaço escolar, baseadas em nossa prática docente e
de pesquisa, às teorizações de Habermas sobre a ação comunicativa. Esse en-
trelaçamento entre teoria e prática, às vezes tão difícil de ser estabelecido, se
faz importantíssimo quando tentamos somar esforços na compreensão da
imbricada teia de relações implícitas nesse ambiente.

A teoria da ação comunicativa apresenta-se como o embasamento teóri-
co mais consistente quando se trata de relações, por tratar a racionalidade de modo
mais amplo e compreendê-Ia, também como processo interativo. Tais estudos so-
mam reflexões coerentes sobre as ações cotidianas e sua pretensão de validade,
mediante a aceitação ou resistência dos sujeitos. A abordagem lingüística da teoria
habermasiana cria um forte embasamento para a análise das relações sociais, visto
que é a linguagem o patamar primeiro de todo processo relaciona!.

A maior contribuição de Habermas, ao desenvolver a teoria da ação
comunicativa, trata-se de estabelecer relações entre a linguagem e a situação
de enfrentamento da realidade, pois é, também, nessa intermediação que os
sujeitos se fazem atuantes e desenvolvem a consciência crítica de seu papel no
espaço socia!.
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HETEROGENEIDADE, NEGATIVIDADE E
IDENTIDADE HETEROÉT(N)/CA: A PARTICIPACÃO

INDíGENA NAS ELEIÇÕES 2000 NO CEARÁ

JOSÉ MENDES FONTELES FILHOI

o poder não é uma instituição e nem uma estrutura,
não é uma certa potência de que alguns sejam dotados:
é o nome dado a uma situação estratégica complexa
numa sociedade determinada

FOUCAULT, 1988: 89

Introdução

A idéia deste artigo nasceu, de um lado, como trabalho para a discipli-
na Correntes Modernas da Filosofia da Ciência, ministrada pelo professor Dr.
Gerardo Vasconcelos, na Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UFC,
neste semestre de 2000.1. De outro lado, há tempos eu intentava escrever algo
acerca das práticas do poder no movimento indígena local. O momento políti-
co atual, de campanha para a eleição de vereadores e prefeitos, no qual muitos
indígenas estão plenamente inseridos, alguns inclusive como candidatos, é mais
que oportuno para compartilhar minhas análises e idéias sobre o tema com eles
e com outros atores que atuam no campo indigenista no Ceará.

Pretendo discutir a visão do poder que eles têm manifestado em dis-
cursos e práticas' políticas concretas em momentos particulares, como a par-
ticipação nas eleições municipais deste ano. Como cenário das análises, vou
privilegiar dois eventos, entre muitos outros, em que estive presente como
observador participante, e que considero portadores de grande potencial analí-
tico: o primeiro, uma reunião! da comunidade Tremembé da Tapera, em ltarema,
onde se discutiu a possibilidade de lançar alguém de lá como candidato a ve-
reador; o segundo, foi o Encontro de Saúde Indígena" , quando eles refletiram

I Doutorando em Educação pela FACED/UFC.
2 Se faço esta separação é porque acredito que não existe identidade absoluta ou coerên-
cia necessária entre o que se diz e o que se faz, mas pelo contrário: talvez a diferença seja.
antes, a regra natural neste campo, como se uma coisa só pudesse ser percebida na sua
especificidade, quando em contraste com a outra.
3 Esta reunião se realizou na noite do dia 9 de março deste ano, no terreiro da casa do
"Dotô" Cabral.
4 O encontro realizou-se na casa da Irmã lolanda, em Fortaleza, entre os dias 18 11 21 ti •
junho passado, promovido pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Estuvum pre
sentes representantes dos diversos povos indígenas. O debate sobre a participuçl o iudí
gena nas eleições aconteceu durante a tarde do dia 19.
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sobre a participação nas eleições, promovendo inclusive um debate com O~

candidatos indígenas. Tomei a liberdade de selecionar as falas e as informa
ções que parecem mais ilustrativas e úteis ao que desejo analisar.

Como referencial teórico-metodológico dessa análise, conto com o au
xílio luxuoso das dicas de Foucault, Deleuze e Guattari. Mais do que citá-lox,
interessa-me aplicar seu método, isto é, o tratamento analítico dado ao poder.
Minha leitura de seus livros tem sido, como na definição do próprio Deleuzc,
"uma leitura em intensidade: algo passa ou não passa. Não há nada a explicar.
nada a compreender, nada a interpretar. É do tipo ligação elétrica" (1992: J 6
17). Escolhi-os porque eles estão entre os interlocutores que mais encontro
afinidade, um ponto de apoio; também porque penso que eles podem ajudar li

oferecer um contraponto às discussões acerca das concepções e práticas políti-
cas atuais dos indígenas - que é a intenção deste texto. Como nos discursos c
práticas indígenas, utilizo-me aqui de seleções e recortes de algumas de suas
"falas" em função das questões levantadas em relação ao poder, conforme su-
gestão de Deleuze: "as palavras, frases e proposições retidas no 'corpus' de-
vem ser escolhidos em torno dos focos difusos de poder (e de resistência)
acionados por esse ou aquele problema" (1988: 28).

A estrutura do texto será a seguinte: depois de relatar minhas observa-
ções, vou-me deter nos pontos a serem discutidos, em verdade "questionados",
intentando iluminá-los, destendê-los, até que eu sinta minha vontade de análi-
se satisfeita ou tenha clareado para mim mesmo o que, na verdade, pode já ser
bem evidente para eles, os indígenas. (Talvez seja isto o exercício de analisar e
escrever: o atestado de nossa incompreensão "de fora" das coisas que são
vivenciadas "de dentro" pelos outros; um esforço para dar forma visível ao que
desconhecemos; uma forma de exorcizar nossa ignorância; um "balbuciar"
organizado). Por outro lado, ao oferecer meu questionamento e minhas opini-
ões a respeito das suas idéias e práticas de poder no contexto das eleições
atuais, ofereço também a possibilidade de deslocarem o olhar sobre si próprios
e de perceberem ângulos, cores e formas inusitados: o que faria deste texto um
caleidoscópio político. A imagem é de uma pretensão descabida, mas sincera-
mente desejada. Sem mais delongas, vamos adiante.

A construção da candidatura Tremembé

Umas trinta pessoas, apenas quatro mulheres, formam um grande cír-
culo em torno da varanda da casa de Dotô Cabral, apesar da ameaça da chuva
e não obstante o adiantado das horas, mais de oito da noite.

Zé Valdir faz a abertura da reunião apresentando o assunto a ser discu-
tido: "política, eleições, indicação do candidato a vereador pelo PT". Justifica
a presença das pessoas ali e a necessidade da discussão em pauta, argumentan-
do: "somos todos trabalhadores". Historiciza o PT em Itarema, abordando in-
clusive o por que dos fracassos em eleições anteriores. Informa que já houve
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reunião na Varjota e que, em breve, o pessoal da Praia também vai-se reunir'' .
Exorta os presentes a apresentarem nomes da comunidade para candidato a
vereador. Expõe à assembléia o que considera a questão principal: "Será im-
portante, para nós, lançar pessoas a candidato? Vai ajudar nossa luta?"

Estevão acha que a comunidade deve escolher seu representante: "por-
que nós somos trabalhadores rurais". Também: "porque é melhor escolher um
da gente do que de fora". E ainda porque "o PT é um partido dos pequenos;
somos nós".

Zé Valdir fala da experiência do Dourado, Tapeba, candidato a verea-
dor na última eleição, em Caucaia: "só recebeu 130 votos de uma população de
quase 2000 tapebas'" .

Seu João José, em tom irônico, avalia que "ele tirou foi demais, tem
caso que [o candidato] não tira nem o voto da mulher", arrancando uma boa
risada dos presentes. Depois, sério, se desdiz: "a comunidade [dos Tremembé]
tem força para eleger um candidato".

Estevão observa que, não obstante esta força, "tem gente que vende o
voto por um par de chinelos".

Cético, Fernando conclui que "o município tem 15 anos e que nunca
nenhum vereador fez nada pela comunidade da Tapera ou por qualquer comu-
nidade Tremembé".

Zé Valdir reconhece as dificuldades. Primeiro, os possíveis problemas
em torno da diferença, pois, acredita, "o vereador eleito passaria a ser um
membro diferente do resto da comunidade". Outra dificuldade, para ele, é "não
pertencer à panela do prefeito". Lembra alguns casos conhecidos por todos.
Mas defende que "isto não deve ser motivo para ficar de fora".

Fiz uma intervenção: analisei brevemente a história do PT. Disse que
no início as campanhas foram marcadas por práticas que visavam a
"conscientização" e a articulação da população. Depois, pelo pragmatismo
político, onde as práticas de campanha passaram a priorizar a eleição dos can-
didatos. Sugeri que, a partir daí, fosse pensado o que poderiam significar as
eleições em curso para a articulação da comunidade e crescimento da consciência
política.

Talvez motivado por minha fala, João Venança, cacique Tremembé, faz
um apanhado histórico da vida política do município. Diz que "Djandira, desde
os tempos em que era vereadora em Acaraú, nunca conseguiu um poste para os
Torrões. Manuelzinho, só agora está conseguindo umas besteiras, depois de muito
tempo como vereador e até vice-prefeito. Antes, ele andava de casa em casa,
levantava cedo, ia com uma pastinha na mão. Agora, ele só está atendendo por
que é pago pelo PSF [Programa de Saúde da Família]. A gente tem que acordar
cedo, fazer uma fila na porta dele, prá ele atender quando bem quer".

5 Varjota e Praia são algumas das comunidades trernernbés.
6 O número seria 256, segundo o depoimento do Dourado no Encontro de aúdc, relu-
tado mais à frente.
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João enumera ainda as dificuldades financeiras: "somos pobres"; polí-
ticas: "pouco poder no meio dos outros vereadores na câmara"; e o preconcei-
to da comunidade para com os de dentro: "é mais fácil a comunidade eleger os
de fora".

(Por causa da chuva, a reunião continua na varanda, para onde os par-
ticipantes se transferiram. Aos poucos as mulheres deixam a reunião.)

Após um breve debate sobre as estratégias de envolvimento da comu-
nidade nas reuniões e na campanha eleitoral, e como encaminhamento final da
reunião, ficou decidido que a comunidade vai apontar nomes de candidatos a
candidato? , numa próxima reunião.

o "debate" com os candidatos indígenas

Na sala de reuniões da Casa da Irmã Iolanda, 41 pessoas representam
os diversos povos indígenas no Ceará (Trernembé, Tapeba, Pitaguary, Jenipapo-
Kanindé, Kanindé de Aratuba, Kalabaça, Tabajara, Potiguara, Kariri e
Tupinambá), entidades indigenistas católicas (Associação Missão Tremembé
- AMIT, Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortale-
za - CDDH e Pastoral Indigenista) e a organização governamental promotora
do evento (Fundação Nacional de Saúde - FUNASA). Dourado (que me havia
feito o convite para estar aqui) me apresenta como "da universidade". Contes-
to dizendo que "faço doutorado mas não estou representando a UFC; sou artis-
ta, professor e aliado de vocês prá o que der e vier".

Depois dos informes, é a vez do debate com os candidatos indígenas.
Estão presentes à mesa Dourado (Tapeba), Toínho (Jenipapo-Kanindé) e Zé
Valdir (Trernernbé) que chegou bem depois que a reunião havia começado.

No quadro negro, além do lema de campanha do Dourado - "A voz do
povo na câmara de Caucaia" - constam os nomes dos candidatos indígenas às
eleições de 20008 .

São 07 candidatos a vereador e OI candidato a prefeito, pertencentes a
OSetnias das 10 existentes no Ceará, constituindo a maior participação indíge-
na em eleições no Estado, em todos os tempos.

Jeová, que coordena a mesa, arriscou uma análise visivelmente insus-
tentável: "o PT é uma unanimidade". Intervenho contestando-o. Faço ele cons-
tatar que, em termos de candidaturas a vereador, o PT tinha 4 contra 3 de
outros partidos: 2 do PFL e I do PC do B. Ele rebate dizendo que as escolhas
dos partidos pelos candidatos eram individuais. Replico questionando a
representatividade das campanhas em relação às comunidades e ao movimen-
to indígena. O clima começou a esquentar. Diante da polêmica instaurada, Maria

7 O candidato a vereador seria escolhido entre os nomes apontados pelas várias comu-
nidades, posteriormente.
8 Acrescentei o nome da etnia a que pertence o candidato, que não constava na lousa.
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Nome Etnia Partido Cargo Município

Alberto Tapeba PFL Vereador Caucaia

Dourado Tapeba PT Vereador Caucaia

Venâncio Pitaguary PC do B Vereador Maracanaú

Toínho Jenipapo-Kanindé PT Vereador Aquiraz

Luíza Tabajara PT Vereadora Mons. Tabosa

Zé Valdir Trernernbé PT Vereador Itarerna

Zilma Pitaguary PFL Vereadora Maracanaú

Messias Tabajara PT Prefeito Mons. Tabosa

Amélia, secretária geral da AMIT, intervém com uma solicitação no mínimo
extemporânea, que soa como um embargo entre os presentes": "não vamos
discutir política, minha gente!"

O silencio é suspenso com as falas dos candidatos, começando com
Toínho, Ele diz que na comunidade Jenipapo-Kanindé só há 200 eleitores. Por
isso vai precisar trabalhar com outros candidatos para conseguir votos junto a
outros segmentos do município. Ele não tem inserção no movimento indígena:
há tempos, mora em Fortaleza, no Bairro Bom Jardim, e não na Lagoa da
Encantada, em Aquiraz, onde habitam os Jenipapo-Kanindé. Não obstante, a
cacique Pequena, sua mãe, o está preparando para sucedê-Ia. Ela o apóia inte-
gralmente também como candidato a vereador. 10

Dourado já foi candidato a vereador pelo PT na eleição passada. Obte-
ve 256 votos. Ele entende que "a candidatura não vem só do povo Tabepa, mas
de outras comunidades de Caucaia". (Por isso ele não quer associar seu nome
de candidato à sua etnia indígena!"), Para ele, "o índio deve participar da luta
política porque ele é também eleitor".

Aconselhando Dourado, João Venança, cacique Trernernbé, alerta que
"gato escaldado tem medo de água fria e o Dourado vai ser escaldado de novo.
Nosso povo é acostumado a votar por um boné, um carro de mão, um milheiro de
telha. Não há uma consciência firme. Nosso povo foi acostumado a dar o voto
vendido". E arremata, contundente: "as duas primeiras coisas que se tem que apren-
der quando entra na política: uma é mentir, a outra é roubar. A política não presta".
Convicto e sereno, finaliza pedindo "desculpa aos companheiros que estão na mesa".

9 Além de ser a pessoa que goza de maior credibilidade no campo indigenista ccarcnsc,
por seu trabalho junto à AMIT. Maria Arnélia mantém relações estreitas com li FUNASA.
Juntas, AMIT e FUNASA são atualmente as principais promotoras e financiadoras de
eventos como este, entre outras ações.
10 Conversamos a três antes do almoço.
11 Ele havia solicitado meu apoio: pediu que fizesse o jingle da campanha, I11t1S deixou
claro que não queria colocar "tapeba" em seu nome, pelo argumento explicitudo ucimu.

'Dilos('Jr1au)dilos 16S



HETEROGENEIDADE. NEGATIVIDADE E IDENTIDADE ..

Zé Valdir (Tremembé) relata o histórico das reuniões e discussê 'S 1111

candidatura entre os Tremembé. Esclarece que "em ltarema, o PT não vai HI

coligar com o Dedé Rios nem com o Zé Maria Monteiro. Os candidatos 11

vereadores [ele e mais dois do PTl vão sair sozinhos".'?
Com a eminência do fim do "debate" - anunciado abruptamente pUI

Jeová após a fala do Zé Valdir - despeço-me dos presentes e chamo novam '111\'

a atenção sobre a proporção das legendas nas candidaturas que evidenciuvn
não haver nenhuma unanimidade e sugeria a necessidade de uma maior discus
são quanto à participação nas eleições. "Para que as campanhas não dividum
vocês mais do que naturalmente já estão divididos".

Talvez em reação ao que eu dissera, Mocinha, mulher do Alberto, caci
que Tapeba, candidato a vereador de Caucaia pelo PFL, toma a palavra e r"",
uma defesa exaltada do marido, pondo fim àquela reunião "bem comportada",
instaurando a atmosfera de emoção que Maria Amélia e Jeová pareciam querer
evitar. Concluiu dizendo: "ouço falar desde menina sobre o PT e nunca vi nada
que o PT fez".

Daniel, cacique Pitaguary, intervém. Mas é Zé Valdir que faz um
contraponto a Mocinha, dizendo que em sua fala ela "desconsidera as lutas dos
companheiros do PTe as ações do PFL, que nunca defendeu os povos indígenas".

Mocinha interrompe Zé Valdir, altera o tom de voz, vai à réplica. Diz
que é filiada ao PT, mas que vai sair e se filiar ao PFL. Continua sua defesa de
Alberto, "porque ele está ausente". Depois de tudo, ela mesma se desarma e ri,
como quem sugere que a disputa acirrada, o afrontamento e o blefe fazem parte
da encenação de um bom de-bate; quiçá, por saber de experiência que o mun-
do da política 13 em nossa sociedade demanda uma boa dose de deboche ou
ironia para entendê-I o e vivê-lo.

Alguns aspectos para uma análise da participação dos
índios 14 nas eleições

Gostaria agora, a partir destes relatos, de sugerir alguns pontos para
análise e aprofundamento, apresentados aqui quase sempre sob a forma de

12 Confesso que fiquei mais tranqüilo. Eu ouvira dizer que os Tremembé apoiariam o
Zé Maria Monteiro, adversário reconhecido deles, que por sua vez seria apoiado pelo
Duquinha, deputado estadual, acusado do assassinato do prefeito de Acaraú, seu pri-
mo, em maio do ano passado.
13 Ao longo do texto, sempre que falar de política estarei me referindo à política formal,
vinculada aos macrodispositivos de poder, que compõem o que se chama sistemas po-
líticos. Eleições, Parlamento, Prefeitura, mas também, Justiça Eleitoral, Mídia e idéias
como "representação" ou "democracia", entre outros são elementos que, embora relati-
vamente autônomos, estabelecem complexas relações na produção desses sistemas.
14 Não é pretensão deste texto discutir a "identidade" ou a "cultura" destas pessoas e seus
grupos. Assim, tomo a liberdade de tratá-los ora com o nome - impróprio, bem sei - de
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questionamentos, porque, antes de tudo, desejo suscitar a reflexão e o debate
mais do que apresentar respostas e conclusões. É o mais indicado a fazer, con-
siderando os limites deste breve texto,

Um primeiro aspecto a ser analisado, é que a participação indígena nas
eleições se dá de maneira diferenciada, heterogênea. Cada povo indígena, cada
candidato, cada campanha se insere dentro de um conjunto de visões e de
práticas quase únicos; melhor, circunstanciais. Comparem-se alguns elemen-
tos dos processos vivenciados pelos Tremembé, Tapeba e Jenipapo-Kanindé.

Nos primeiros, o objetivo da campanha, explicitado por Zé Valdir em
forma de pergunta ("Será importante, para nós, lançar pessoas a candidato?
Vai ajudar nossa luta?") é o fortalecimento das ações políticas do seu povo,
das suas "lutas". Este é o critério para julgar a importância de participar das
eleições com candidatura própria. Quanto à sua escolha como candidato, seu
nome foi apontado a partir de reuniões realizadas em diversas comunidades
em que se buscava refletir a problemática das eleições e qual posição seria
adotada em bloco, mais ou menos consensual, pelos Tremembé. A opção da
legenda, o PT, foi também matéria importante de análise, decisão coletiva ar-
gumentação e justificação ("porque nós somos trabalhadores rurais"; "o PT é
um partido dos pequenos; somos nós").

Os Tapeba têm duas candidaturas: uma pelo PT e outra pelo PFL. Des-
necessário dizer que, a partir das legendas, constituem projetos, implicam ob-
jetivos e formas de atuação políticos muito diferenciados, como indica Zé Valdir
ao se contrapor à defesa que Mocinha fez do Alberto (" ..,PFL. .. nunca defen-
deu os povos indígenas"). E embora do PT, nem por isso a campanha de Dou-
rado tem a mesma história, as mesmas motivações e os mesmos objetivos que
a dos Tremembé. Sua candidatura, acredita, "não vem só do povo Tabepa, mas
de outras comunidades de Caucaia". Mais que representar sua etnia, ele deseja
ser "A voz do povo na câmara de Caucaia", Mas que segmentos e classes
sociais ele pretende ajuntar sob o conceito generalizado de "povo"? Conside-
rando-se a situação de conflito - jurídico, inclusive'> - entre o município e
população não-indígena contra os Tapeba, sobretudo por causa da demarcação
de suas terras, como ele vai conseguir "representar" interesses tão generaliza-
dos e, pior, tão contraditórios? O Partido dos Trabalhadores - que se autodefine
como um partido com princípios ideológico-políticos "de esquerda" ou "po-

'índios', ora de 'povos indígenas' - politicamente correto para os antropólogos e outros
indigenistas. Interessa-me analisar seus discursos e práticas políticas, e não as montagens
de linguagem a respeito de si. Para Guattari e Rolnik, "os conceitos de cultura e de identida-
de cultural são profundamente reacionários: a cada vez que os utilizamos, veiculamos, sem
perceber, modos de representação da subjetividade que a reificarn e com isso não nos p 'r
mitern dar conta de seu caráter composto, elaborado, fabricado, da mesma forma que qual
quer mercadoria no campo dos mercados capitalísticos" (1986: 70).
IS SOU perito antropólogo da justiça federal no Ceará de um dos processos movidos
contra os Tapeba, contestando a posse de seus territórios tradicionais, 11 partir do
questionamento de sua identidade étnica.
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pular", que é estigmatizado por amplos segmentos sociais e que nunca elegeu
vereador em Caucaia - seria o partido mais adequado a uma candidatura que
pretende alçar vitória, exatamente fugindo da estigmatização (da identidade
indígena), do isolamento político (da comunidade Tapeba) e do conflito de
interesses com segmentos sociais, políticos e econômicos (em torno da luta
pela terra)? Quanto à idéia de participação política presente no discurso de que
"o índio deve participar da luta política porque ele é também eleitor" não aca-
baria por justificar e legitimar a candidatura de Alberto, pelo PFL, com quem
terá que dividir os votos dos parentes indígenas e/ou outros eleitores nestas
eleições, inviabilizando a possibilidade de eleger um vereador Tapeba? En-
quanto a campanha eleitoral é reassimilada na produção e aglutinação das for-
ças político-eleitorais dos Tremembé, entre os Tapeba ela desagrega e paralisa
suas forças.

A candidatura de Toínho, Jenipapo-Kanindé, apresenta também algu-
mas particularidades em relação às demais. Uma questão, entre outras, que
chama a atenção é o modo como nela se constrói a representatividade política.
Entre os Tremembé, sabe-se, ela é construída no processo - nas reuniões, nas
discussões e decisões das comunidades: alguém que goza de prestígio político,
que é uma liderança atuante e em que se reconhece o potencial necessário à
tarefa é escolhida, com relativo consenso, como candidato. Os Tapeba, deduz-
se facilmente, não obtiveram o mesmo consenso em suas escolhas. As candi-
daturas advêrn de situações bem distintas. A de Alberto, só para ilustrar, pode-se
supor que seja imposta, de um lado, pelo prestígio político decorrente do cargo
de cacique!", que lhe outorga "naturalmente" o poder de candidatar-se; de
outro lado, pela cooptação do PFL - consentida plenamente por Alberto; em
nenhum dos dois lados está embasada em processos mais democráticos, de
debates, discussões e escolha consensual, A construção da representatividade
de Toínho se dá, em primeiro plano, em tomo e sob a autoridade política da
mãe, advinda do cacicato, Nepotismo em versão Jenipapo-Kanindé? Aparen-
temente sim. Talvez não, exatamente, se considerarmos que a própria "esco-
lha" de Pequena como cacique, único caso entre os 180 povos indígenas do
Brasil, se deu em uma situação-limite, como esforço supremo para sustentar a
busca de afirmação étnica e política da sua comunidade. A candidatura a vere-
ador e a concomitante preparação para a sucessão na chefia indígena não seri-
am partes da mesma estratégia da cacique para remediar-se, no futuro, do vazio
de poder que a obrigou a assumir o cargo em condições excepcionais? 17 O fato
de, embora sendo cabeludo da Lagoa Encantada'", estar fora da comunidade

16 Ele ainda exerce o cacicato, apesar do desgaste sofrido em torno da demarcação das
terras, quando se dizia que ele estava "negociando" e capitulando junto aos adversários.
17 Em inúmeras ocasiões, Pequena já se referiu à sua situação como "exceção", dizendo
que só aceitou ser cacique porque nenhum homem aceitou o cargo, revelando o grau de
desmotivação da comunidade e de desestruturação das formas tradicionais de exercício
do poder político.
18 De forma estigmatizada, assim são também chamados os Jenipapo-Kanindé.
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e não haver tido anteriormente inserção no movimento indígena, ao invés ti •
depor contra ele não seria uma adequação a problemas de economia simbólico
do poder'", das concepções e práticas de representação política, sintomatizados
na constatação de que "é mais fácil a comunidade eleger os de [ora", já experi-
mentados em situações como a votação do Dourado que "só recebeu 130 votos
de uma população de quase 2000 tapebas" e outras ocasiões mais desastrosas,
em que o candidato "não tira nem o voto da mulher"?

A candidatura de Toínho, também pelo PT, se diferencia da de Zé Valdir
e de Dourado, sobretudo pela forma singular, extrema e contraditória de enfren-
tar a problemática e propor uma resposta (precária?) aos dilemas (insolúveis?)
da representação política dos povos indígenas: estar, a um só tempo, dentro (por-
que "é melhor escolher um da gente") e fora da política (por saber que ela "não
presta"); ser alguém da comunidade indígena (exposto à estigmatização e isola-
mento pelos de fora) e ser diferente (porque investido da identidade e do poder

. inerente ao cargo político); estabelecer com seus parentes relações de poder tra-
dicionais (de cacique ou liderança indígena) e formais (de vereador),

Nas campanhas indígenas, portanto, não somente inexiste a "unanimi-
dade do PT", de uma legenda, como não se sustenta qualquer pretensão de
hornogeneização das concepções e práticas de poder. Como num prisma, cada
candidatura tem uma cor distinta, vibra em uma freqüência particular, ocupa
um espaço determinado dentro do feixe das complexas relações de força den-
tro da comunidade e entre ela e o "fora".

Um segundo aspecto da participação indígena nas eleições é o que se
poderia chamar de caráter preventivo ou reativo à negatividade e às restrições
do poder político formal'". Os índios reconhecem suas desvantagens e dificul-
dades na correlação de forças dos jogos do pode? I , Há tempos, e de maneira
generalizada, os índios sabem o quanto suas vidas são atingidas por esse jog022
Sentem, sobretudo, seus efeitos restritivos e negativos, Por isso a avaliação

19 Economia simbólica porque se refere à organização, "normalização" e expressão de
práticas e discursos.
20 Em nossa sociedade, o poder político formal é capturado, instituído, reproduzido c
distribuído através de grandes máquinas de ressonância social, que dividem (mas Iam
bérn transversalizam) entre si as freqüências de ação e os instrumentos de modulaçí o
desse poder - legislativo, executivo, judiciário.
21 Chamo de jogos do poder a esses dispositivos relativamente 'instituídos' e \'81(1

veis' em que o poder se cristaliza e se enuncia; eles funcionam como rnâquiuns di'
captação, reverberação, ampliação e transmissão em cadeia dos efeitos das rcluçt ('S (di'
força, necessariamente, pois que um conjunto de forças é irnanentc a todu rl'iIl\'llo)
Uma câmara de vereadores e uma prefeitura são exemplos destesjogll.\' OUIIIIII/II!III/I,

22 Jogo macropolitico certamente, mas que não se define como simples rclll\'ll0 de' 11/"1

sição, autonomia absoluta e/ou exterioridade ao informal, residual. cnlhu IIOSiOI'oS
micropoliticos. Ambos se configuram e se definem a partir de rclaçoes corupl 'XII" 1111111

"multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde S' l'Xl'll' '111 ('

constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas c ulrorunm 'IIIUSlnc 'SSlIlI
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contundente de João Venança. Avaliação moral, com certeza. Porém, sobretu-
do, avaliação dos efeitos: "a política não presta", isto é, não tem préstimo,
serventia ou proveito; não produz:

Djandira, desde os tempos em que era vereadora em Acaraú,
nunca conseguiu um poste para os Torrões. Manueltinho, só
agora está conseguindo umas besteiras, depois de muito tem-
po como vereador e até vice-prefeito.

Considerando, com Deleuze e Guattari, que "os centros de poder se
definem por aquilo que lhes escapa, pela sua impotência, muito mais do que
por sua zona de potência" (1996: 96), entende-se porque os discursos e as
práticas de campanha indígenas, como espectros do teatro de sombra, insinu-
am-se sob o silêncio, a abstinência, uma recusa e uma quase interdição, que
impedem de ver os efeitos positivos do poder+'. A conquista do cargo político,
ao invés de atualizar e ampliar a eficácia do poder, é percebida como a
concretização da sua negatividade (imanente?) pela subtração sentida em dois
planos. No primeiro, digamos assim, subtração moral: "as duas primeiras coi-
sas que se tem que aprender quando entra na política: uma é mentir, a outra é
roubar". No segundo, subtração da potência:

Antes, ele [Manuelzinho] andava de casa em casa, levantava
cedo, ia com uma pastinha na mão. Agora, ele só está aten-
dendo porque é pago pelo PSF. A gente tem que acordar cedo,
fazer uma fila na porta dele, prá ele atender quando bem quer
(João Venançaj.ê"
Nunca nenhum vereador fez nada pela comunidade da Tapera
ou por qualquer comunidade Tremembé (Fernando).

Eles bem sabem, no entanto, que esta negatividade não vem somente
de cima. Ela encontra amplo respaldo e é exerci da também a partir de baixo,
das práticas políticas das comunidades, como a "venda do voto" e a "falta de
consciência":

Tem gente que vende o voto por um par de chinelos (Estevão).
Nosso povo é acostumado a votar por um boné, um carro de

tes as transforma, reforça, inverte; os apoios que tais correlações de força encontram
umas nas outras, formando cadeias ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e contra-
dições que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço
geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da
lei, nas hegemonias sociais" (Foucault, 1988; 88s).
23 O poder não se faz sentir somente como a força que limita, proíbe, suprime, mas
também pelo que possibilita, suscita, cria. É esta a sua positividqde,
24 Manuelzinho é médico.
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mão, um milheiro de telha, Não há uma consciência firme,
Nosso povo foi acostumado a dar o voto vendido (João
Venança).

Contudo, esta falta de uma "consciência firme" não deve ser entendida
como uma ausência, consciência alienada, ou como uma imposição do poder
dominante hegemônico. Tampouco ela é uma super-estrutura ou um subproduto
da máquina em que são (re)produzidas as relações de poder entre os indígenas
e o mundo da política, Antes, é sua condição. Ela é um acordo. Como um
acorde musical, que, longe de opor, estabelece complexas relações entre notas
dissonantes e harmônicas em uma simultaneidade de tempo, onde cada uma
delas reforça o som das demais e é o pressuposto da sua percepção diferencia-
da, ao ser ouvida, Porque o poder é sempre um consenso, ou, dito de maneira
muito mais refinada, elegante, completa:

{",] o poder vem de baixo; isto é, não há, no princípio das
relações de poder, e como matriz geral, uma oposição binária
e global entre os dominadores e os dominados, dualidade que
repercuta de alto a baixo e sobre grupos cada vez mais até as
profundezas do corpo social. Deve-se, ao contrário, supor que
as relações de força múltiplas que se formam e atuam nos apa-
relhos de produção, nas famílias, nos grupos restritos e insti-
tuições,' servem de suporte a amplos efeitos de clivagem que
atravessam o conjunto do corpo social. Estes formam, então,
uma linha de força geral que atravessa os afrontamentos lo-
cais e os liga entre si; evidentemente, em troca, procedem a
redistribuições, alinhamentos, homogeneizações, arranjos de
série, convergências desses afrontamentos locais, As grandes
dominações são efeitos hegemônicos continuamente sustenta-
dos pela intensidade de todos estes afrontamentos (Foucault,
1988: 90),

Assim, pode-se dizer, possivelmente com o desaprovo de algum leitor,
que "votar por um boné, um carro de mão ou um milheiro de telha", é uma das
condições de possibilidade, e não o produto da participação indígena no jogo
das eleições, e um dos sintomas da negatividade do poder. Pois é pela instau-
ração de um regime de restrições que o poder se justifica e sustenta,

Não seria, porém, por esse motivo, pelo potencial negativo do poder,
porque ele atua restringindo, que é "melhor escolher um da gente do que de
fora"? Por que conquistando o poder, domesticando-o'>, poder-se-ia ao me-
nos prevenir-se melhor de sua negatividade e restrições? 'Em meio à

25 Domesticar no sentido de tornar "de casa", próximo, mas igualmente de "amansar",
fazer dócil, previsível.
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heterogeneidade - dos processos de escolha dos candidatos, das legendas pai
tidárias, do PT, PC do B e PFL, ou dos objetivos explícitos - das campanhas.
seria este o ponto de convergência: a conquista dos cargos como forma d,'
prevenir, remediar ou controlar os efeitos "colaterais" do poder? Os cargos a
serem conquistados serviriam, então, para pelo menos minimizar esses efeitos
sobre os indígenas e suas comunidades, Pois eles reconhecem a própria impo
tência política por "não pertencer à panela do prefeito" (causa e efeito dessa
impotência?) e, por isso mesmo, porque "é precisamente sua impotência que
torna o poder tão perigoso'P". "isto não deve ser motivo para ficar de fora",

Um terceiro aspecto da presença indígena nas eleições a ser analisado
é o que denomino, provisoriamente, de identificação política heteroéurúica'",
a qual pode ser caracterizada como o conjunto de discursos e práticas do polí-
tico em torno do engajamento simultâneo e diversificado em sistemas de rela-
ções de força heterogêneos (como o conselho da comunidade e a câmara de
vereadores ou a prefeitura), contrários, ou mesmo em conflito ao mesmo tem-
po autônomos e transversalizados, quando os indígenas revestem-se circuns-
tancialmente dos hábitos-" específicos dos múltiplos jogos de poder em que sc
inserem, selecionando-os, recortando-os, assimilando-os e reelaborando-os ou
resistindo e se separando deles e de seus códigos de valores, encarnando pa-
péis ou tomando decisões conforme as conveniências impostas pelos jogos, e a
partir de um núcleo mais ou menos estável de referência simbólica, que é a
comunidade indígena, Assim, a metamorfose ocorrida no índio que se trans-
forma ocasionalmente em candidato ou eleitor, atesta não a perda mas a
plasticidade da "identidade" indígena-? , a sua "essência" composta, inventa-
da, montada, estratégica, e a sua capacidade quase infinita de mudar para
permanecer o mesmo'" ,

26 Deleuze e Guattari, 1996: 111.
27 A grafia do termo ét(n)ico, que mescla e diferencia, a um só tempo, o étnico e o ético,
quer chamar a atenção para as transversal idades com que se atravessam, de mil manei-
ras, os discursos e práticas de identificação (étnicos) e os discursos e práticas de ação
(éticos) sobre o ser social.
28 Os hábitos expressam a conjugação de práticas e discursos.
29 Esta "identidade" não pode portanto, ser apreendida através dos jogos episternológicos
binários que opõem categorias, como a de "verdade" x "falsidade", "autêntico" x
"descaracterizado", "branco x índio", enfim, "ser x não-ser". Trata-se de "identifica-
ção", termo que suscita a idéia de construção/desconstrução, de devir imanente a toda
"identidade" ,
30 Esta idéia é uma ressonância do conceito de "transfiguração étnica", de Darcy Ribei-
ro (1997), que "consiste precisamente nos modos de transformação de toda a vida e
cultura de um grupo para tornar viável sua existência no contexto hostil, mantendo sua
identificação" (p. 193). "Mesmo quando perdem a língua e ainda quando se completa o
que se poderia chamar de aculturação, ou seja, mesmo quando eles se tornam quase
indistinguíveis do seu contexto civilizado, ainda assim mantêm sua auto-identificação
como indígenas de um grupo específico, que é seu povo'! (p. 191)
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No jogo eleitoral, a identificação heteroét(n)ica emerge quando, por
exemplo, os indígenas, candidatos ou eleitores, se inventam petistas em torno
da categoria "trabalhadores rurais" e da idéia do PT como "um partido dos
pequenos" como eles, Ou quando recorrem ao argumento formal, legalista e
legitimador da ordem política formal ao sustentar que "o índio deve participar
da luta política porque ele é também eleitor", adequando-se à idéia generaliza-
da e "menos politizada" de cidadão brasileiro, Pode-se até virar pefelista, per-
mitindo-se uma identidade prêt à porter, de conveniência política explícita (a
candidatura de algum familiar), saltando de um extremo ao outro do espectro
das legendas partidárias (do PT para o PFL), lançando mão do pragmatismo
político, esse script sempre disponível na encenação do teatro eleitoral, detec-
tado em argumentos do tipo: "ouço falar desde menina sobre o PT e nunca vi
nada que o PT fez", Tratar-se-iam simplesmente de fenômenos em que se alter-
nam ou contrapõem-se uma "identidade política esclarecida" e uma "identida-
de política alienada"? Ou, antes, de uma identificação estratégica,
circunstancial, móvel, flexível, segmentarizada, articulada no jogo das rela-
ções de poder, em meio a "uma situação estratégica complexa numa sociedade
determinada"?"

Em suma, são estes entre outros, os aspectos que considero para a aná-
lise da participação indígena nas eleições cearenses de 2000 se dá, entre outros
aspectos: heterogeneidade dos diversos elementos que estão implicados nas
candidaturas; reação ou precaução ao regime de restrições ou negatividade
imanente ao jogo da política formal, como ponto de encontro em meio à
heterogeneidade; e produção do fenômeno da identificação política
heteroét(n)ica como estratégia de atuação nos jogos do sistema político for-
mal, dos quais as eleições são parte.

Não foi ainda enunciado pelos próprios índios, mas através da diversi-
dade, das contradições e das especificidades dos discursos e práticas políticas
em torno das eleições, eles sugerem uma perspectiva muito particular do po-
der, talvez uma busca de escapar às categorizações clássicas, binárias, que têm
na base de suas oposições (dualistas ou "dialéticas") uma moral poliücaí? ,
Pela boca de Deleuze podemos iluminar nosso entendimento acerca da experi-
ência do poder, vivida mas ainda não pronunciada pelos índios:

o poder mobiliza matérias e funções não esiraiificadas, utili-
za uma segmentariedade muito flexível. Com efeito, não passa
por formas, e sim por pontos, pontos singulares que sempr«
indicam a aplicação de uma força com relação a outras, quer
dizer um efeito como 'estado de poder sempre local i' instá
vel', (....) Locais, instáveis e difusas, as relações de poder /1110

emanam de um ponto central ou núcleo único de sobcran!u, ('

31 Foucault, 1988: 89.
32 Isto é assunto para outro artigo!
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sim vão constantemente 'de um ponto a outro' em um campo
de forças, assinalando inflexões, retrocessos, inversões, giros,
mudanças de direção, resistências. (".) Como exercício do "do
estratificado, constituem uma estratégia, e as 'estratégias anô
nimas' são quase mudas e cegas, posto que escapam às for
mas estáveis do visível e do enunciável (1987: 102, apud Singcr,
1997: 45),
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A LINGUAGEM SIMBÓLICA DO MAL -
UMA REFLEXÃO DE SENTIDO

VANDERLEI CARNEIRO I

o mal não é uma coisa a que o homem se contrapõe,
mas ele se inscreve no elemento de sua liberdade;
é porque o homem é livre que o mal desponta sempre,
como iminente possibilidade.

ABRAHÃO C. ANDRADE

Introdução

Este artigo trata da possibilidade do mal como experiência de lingua-
gem do ser humano. Essa realidade será constatada a partir da tarefa mesma da
hermenêutica, enquanto tarefa de "surpreender" e "compreender" a falibilida-
de do homem na sua linguagem simbólica.

Para isso iremos desenvolver um estudo do mal se pondo como desafio
a reflexão teológica e filosófica. Pois o mal, aqui, se coloca como estrutura de
compreensão da ambiguidade na experiência humana. Depois veremos o mal
como estrutura de sentido do homem, que é a sua propriedade de linguagem
simbólica e em seguida trabalharemos o símbolo que dá-se a pensar. Finaliza-
remos nossa reflexão com um estudo sobre uma visão ética do mal.

o mal: Um desafio para as ciências da significação

o mal, na sua trajetória de ação, vai partir sempre da experiência hu-
mana. Sua existência é imanente ao avanço da ciência e do pensar. Pois,
ontologicamente, a verdade é que o homem não se conforma com a realidade
do mal. E mais ainda o que nos incomoda é não termos uma explicação plausí-
vel sobre o mal nem para a comunidade acadêmica nem para o senso comum.
Para fundamentar nosso estudo recorreremos uma obra de Paul Ricoeur: O
mal: um desafio para filosofia e à teologia.

I Mestre em Filosofia - UECE-CE; Bacharel em Filosofia - CES,SJ-MG; Professor das
Faculdades Christus; Assessor da Pastoral de Juventude do Meio Popular e membro do
Forum Libertas-Fortaleza-CE.
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o estudo deste item está estruturado em três tópicos. O primeiro é uma
reflexão acerca da presença dessa realidade do mal na experiência humana. Os
diversos questionamentos que o filósofo faz sobre o mal e a constatação do
mal no agir das pessoas. No segundo tópico, estudaremos alguns dos vários
discursos sobre o mal e a importância da aporia posta pela temática no pensar
filosófico. Por último, abordaremos o problema do mal como uma determina-
ção da linguagem, perguntando se existe o mal em si ou essa realidade é uma
denominação que fazemos sobre as coisas e ações no mundo da realidade.

o mal enquanro experiência humana

O problema do mal é uma das questões mais contundentes da experi-
ência do homem. Nem a fé, nem a reflexão filosófica têm dado uma resposta
satisfatória para essa realidade. Se Deus é todo poderoso, se Deus é absoluta-
mente bom, qual o espaço da existência do mal? Assim se interroga o crente.
Se existe um fundamento último de todas as coisas; se esse sentido é
impreterivelmente bom, o mal não tem sustentação racional. Qual o espaço da
realidade do mal? Problematiza o filósofo. Qual a real inferência do mal na
experiência humana? Ou o mal se apropria dos sentimentos patológicos das
pessoas e se auto-proclama existente na linguagem relativista de cada momen-
to da história dos homens, ou, ainda, o mal existe em si, ou é pura denomina-
ção do homem? Podemos ainda perguntar: se o mal for uma denominação da
experiência humana, essa denominação será moral ou essa determinação será
uma denominação de linguagem? Se o mal for, um produto da linguagem, que
tipo de linguagem é propriamente a do mal. .. Sobre essa pesquisa está posta
como nervura do pensar uma abordagem ética. Todas as questões serão sempre
uma tentati va de compreender a experiência e o sentido da vida do ser humano.

Paul Ricoeur, sendo o filósofo contemporâneo que mais estuda essa
temática do mal, com certeza, no seu livro, O mal: um desafio à Filosofia e
á Teologia, contribui com uma reflexão que tenta dar corporeidade à realida-
de do mal com a experiência da violência - a propósito, realidade ainda mo-
derna - escreve Ricoeur:

"Uma causa principal de sofrimento é a violência exercida so-
bre o homem pelo homem: em verdade, fazer o mal é sempre,
de modo direto ou indireto, prejudicar outrem, logo, é fazê-Ia
sofrer; na sua estrutura racional - dialógica - cometido por
um, encontra sua réplica no mal sofrido por outro; é neste pon-
to de intercessão maior que o grito da lamentação é mais agu-
do, quando o homem se sente vítima da maldade do homem;
isto testemunham tanto os salmos de David como a análise de
Marx da alienação resultante da redução do homem ao estado
de mercadoria".
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Eis, pois a plasticidade do mal produzido pelo homem num processo
de destruição do outro e de autodestruição de si.

E "o efeito mais visível desta estranha experiência, no cerne mesmo do
agir mal, é que o homem se sente vítima ao mesmo tempo em que ele é culpa-
do", acrescenta Paul Ricoeur.

O mal talvez não esteja no ato ruim, mas no efeito invisível no qual não
se tem como justificar. O espaço do mal, pois, encontra-se na culpa, numa
linguagem moral, numa linguagem não sistematizada, daí que não se pode
aprender toda realidade do mal, há sempre um escape dessa realidade não físi-
ca, portanto nem sempre refutável.

Os discursos sobre o mal

O filósofo francês vai tratar de vários discursos sobre o mal desde o
mito até o que ele chama de estágio da "dialética quebrada". O discurso do
mito incorpora a experiência fragmentária do mal a partir da narração do
surgimento do homem e do mundo. Em seguida, temos o estágio da sabedoria.
A primeira explicação acerca do mal. O mal recebido é a retribuição; o sofri-
mento é merecimento do pecado individual ou coletivo. É como se o homem
por ser limitado esteja condenado a lamentar-se porque errou. Essa é a forma
de superar a ação do mal. Na Bíblia, encontramos a realidade do mal de várias
formas: como destino, como merecimento ou como contestação. Ricoeur dá o
exemplo do livro de Job, no qual está a saga do homem que é justo e sofredor.

Continuando com os vários discursos sobre o mal, temos a gnose, que
foi um primeiro questionamento radical posto ao mundo ocidental sobre a ori-
gem do mal - afinal de onde vem o mal? Neste discurso reconhecemos a im-
portância do pensamento de Santo Agostinho, sustentando que o mal não pode
ser entendido como uma substância, porque "pensar o 'ser' é pensar 'inteligi-
velmente', pensar 'uno', pensar 'bem' - Então, o pensar filosófico exclui todo
o fantasma do mal substancial ''. Ora, colocar a dúvida sobre a origem da rea-
lidade do mal foi pôr o homem na ordem da investigação do sentido e da expc-
riência. O sentido e a experiência da culpa, do sacrilégio, do pecado e da
violência.

Por último, destaco o estágio da dialética "quebrada". E por

"quebrada" é aqui entendido "a teologia que reconhece ao mal
uma realidade inconciliável com a bondade de Deus c com 11

bondade da criação".

Sendo o mal uma realidade inconciliável com a bondade de D 'lIS, l'SSlI

teologia afirma a existência do mal por distinção, oposição OLl ncgaçuo. I l'SItI

forma, temos a dialética do pensar filosófico. A partir desta I gi 'a, pod "llOS

pensar o mal como o puro nada em relação a Deus. Mas o nada tamh 111Vl'II' d '
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Deus. Assim sendo, a tarefa da Filosofia é descobrir o sentido diferente do
nada. Para isso recorreremos à Teologia que considera em tudo aquilo que não
é escolhido pela providência da criação, ou seja, aquilo que é rejeição. E na
Bíblia algo que é rejeitado existe sob o modo do nada. Desta forma, a partir da
linguagem da rejeição o mal acaba sendo afirmado como um existente.

Com efeito, o estatuto do mal leva o homem a pensar, segundo a inter-
rogação de Ricoeur:

"a sabedoria não será reconhecer o caráter aporético da pensa-
mento sobre o mal, caráter aporético conquistado pelo próprio
esforço de pensar mais e de modo diferente?"

Por isso, está colocada a fecundidade filosófica da problemática sobre
o mal. Uma problemática que pensamos estar desenvolvendo na continuação
do nosso estudo sobre a linguagem simbólica do mal.

Linguagem determlnante

A reflexão sobre o mal foi posta no início deste texto como uma possi-
bilidade de ser uma realidade de determinação de linguagem. E sobre uma
linguagem indagativa acerca de si mesma, pela riqueza de denominação que
ela se põe através das diversas realidades de compreensão do homem. Poderí-
amos investigar, aqui, desde uma linguagem escrita, narrativa, jornalística,
poética, discursiva como sendo uma linguagem simbólica e de sentido. Com
efeito, perguntamos qual a linguagem que o mal mais se adapta para obter
êxito de convencimento? Ou o problema do mal não é somente uma questão
especulativa, mas de convergência entre pensamento, linguagem e ação?

O mal no plano da reflexão nos leva a considerar a sua origem congê-
nita a essa atividade da consciência que é o pensar e pensar a especificidade da
ação má. Assim, o mal torna-se uma realidade portada somente pelos seres
racionais. Pois qual o grau de maldade que tem um leão devorando uma lebre
e qual o grau de maldade que tem um indivíduo estrupando uma criança? Ou
seja, desde quando a humanidade começou a eleger na história atos maus e
atos não maus? Este tipo de classificação entre bem e mal existiu sempre, isto
é, o cosmos já tinha na sua constituição a visibilidade do que era bom ou do
que era mau; ou foi o homem com o uso da consciência que foi denominando
todas as coisas e também o seu valor? Com efeito, é aceitável que o mal seja
uma linguagem da consciência humana.

Mas é pela ação que o mal ganha seu estatuto de existência visível. E
esse estatuto está relacionado ao padecimento de outrem. Uma ação má neces-
sariamente é uma ação contra o outro, mesmo quando este outro seja o indiví-
duo mesmo. É na ação da linguagem que se encontra o problema ético como
vigília e proteção da vida humana. Diz Ricoeur que: "toda ação ou política,
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que diminui a quantidade de violência exercida pelos homens uns contra os
outros, diminui a taxa de sofrimento no mundo ". É somente porque a existên-
cia do mal está na ação do homem e no seu sentido que a temática ganha
relevância para a filosofia e teologia, mais do que para as demais ciências. Pois
é pela ação de sentido que o mal atinge não somente a razão como o estatuto
próprio do ser humano, mas atinge fundamentalmente a sensibilidade do homem.

Com efeito, a gravidade da realidade do mal, nota-se quando a ação má
chega ao plano do emocional, pois é neste que se encontra o estágio da
lamentação e da queixa contra Deus bondade. É pela via do sentimento que o
homem chega a medir sua experiência de felicidade ou de sofrimento. É, pois,
através da experiência no campo do sentimento que o homem entra em confu-
são de fé e duvida da racionalidade da sua própria ação. Portanto, o mal é essa
linguagem simbólica que atinge o sentimento mais profundo do ser humano
que é sua ligação, por meio da ação, com uma vida transcendente, fundamento
último da existência do homem, que não pode ser suprimida por uma relação
invertida, estranha a ela mesma - o mal.

A temática estudada é um desafio, porque o homem sempre buscou
resposta para todas as coisas. E o mal é uma realidade que se apresenta como
uma aporia no sentido de que não temos a clareza da sua origem nem da sua
material idade. Todo saber do homem acerca do mal é a partir da experiência
humana. É no mundo vivido que encontramos violência, sofrimento físico e
moral, medo do limite da vida provocada por seres naturais e sobrenatuais.

O grande mote de Guimarães Rosa (romancista do estado de Minas
Gerais-Br.), no seu livro" Grande Sertão: Veredas", é a presença do mal na
vida do homem do sertão. Desde a trama de vingança, da desconfiança da
existência do mal à denominação mesmo do mal como um ser ruim, possível
de se nomear: de Diabo, ou

"O Arrenegado, o Cão, o Cramulhão, o Indivíduo, o Galhardo,
o Pé-de-Pato, o Sujo, o Homem, o Tisnado, o Coxo, o Temba,
o Azarape, o Coisa-Ruim, o Mafarro, o Pé-Preto, o Canho,
Duba-Dubá, o Rapaz, o Tristonho, o Não-sei-que-diga, O-que-
nunca-se-ri, o Sem-Gracejos ... ".

Todo esses nomes ganham uma dimensão simbólica e ajudam o homem
comum a identificar a sua experiência relacional com algum ser mau. É a cxp '.
riência humana que reivindica uma resposta razoável acerca do mal ou confirma
que o mal é uma denominação do homem sobre coisas, ações e fenômenos.

Paul.Ricoeur, através da reflexão filosófica, toma essa rcatidadc
fenomênica do mal e o coloca como um desafio motor para o pensar, pnru li

tentativa de fundamentação última do sentido da vida, portanto numa compre
ensão do mal como uma realidade metafísica, ética e não como supcrst i~'I)I'S do
senso comum. O espaço propício do mal se encontra, pois, nurnu linl'lIl1l'l'lll
simbólica, enquanto campo de estudo de sentido da herrncnêuti 'li,
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o símbolo dá-se a falar

A chave de significação da linguagem na simbólica do mal, para nosso
pensador, se constrói dentro de uma reflexão hermenêutica. Ricoeur adota uma
reflexão de sentido sobre a questão do mal para o sujeito através da mediação
da linguagem dos símbolos. Ou seja, para ele

"é preciso pensar, de modo nenhum por trás dos símbolos, mas
a partir dos símbolos, segundo os símbolos, que a sua substân-
cia é indestrutívcl, que eles constituem o fundo relevante da
fala que habita entre os homens - o símbolo dá que pensar".

Vemos, pois, que uma reflexão de sentido encontra-se na interpretação
da linguagem simbólica. Pois o símbolo, dando o que pensar, emancipa o su-
jeito. Lança o homem para a comunidade de compreensão reflexiva e militante
de sentido. É a linguagem simbólica, a mediação fundante do sujeito enquanto
si, que está aberto à totalidade das realidades, sendo construto de significação
recíproca entre o sujeito e as várias realidades. O si compreende o outro e se
compreende enquanto hermenêutica dos símbolos. Ricoeur, assim, afasta-se
de qualquer mitologização icônica do pensar.

A tarefa da herrnenêutica, primeiro, é levar em conta que a formação
do pensamento do homem dá-se a partir da realidade dos símbolos. Este pen-
samento existe como abertura para também se pensar o mal. Pois, o mal deve
ser tomado numa linguagem simbólica, ou seja, deve ser tomado num comple-
xo de linguagem. Na segundo tarefa da hermenêutica, o mal não deve ser con-
siderado uma coisa ou uma reflexão abstrata, porque se trata aqui de uma
atividade de linguagem. A terceira tarefa da hermenêutica é que somente den-
tro de uma visão ética do mal é que se pode dar conta da totalidade de sentido
da linguagem do homem.

Ricoeur nos instiga a uma precisão maior de significação desta discus-
são filosófica a respeito do mal. Diz ele que:

"o momento histórico da filosofia do símbolo é este de esque-
cimento e de restauração. Esquecimento dos hieróglifos, es-
quecimento dos signos do sagrado"

e esquecimento de si. Isso torna para o homem uma marca muito forte de perda
do seu referencial último de sentido. Pois bem, o esquecimento do sagrado põe
no homem a necessidade de se relacionar tecnicamente com o mundo. O mun-
do é agora uma hermenêutica plural de símbolos como um presente dado ao
homem pela modernidade. Tudo é possível racionalizar. Estarnos no mundo do
pensamento racional. "Somos lodos herdeiros da filosofia, da exegese,
fenomenologia da religião, da psicanálise da linguagem "; mundo fértil de
possibilidade para o paradigma da linguagem.
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É, pois, no paradigma da linguagem que se pode restaurar de novo
a significação mais plena do homem. Restaurar a partir destas várias ciên-
cias da linguagem e prioritariamente por meio da hermenêutica. Pois, "não
existe linguagem simbólica sem hermenêutica ", segundo Paul Ricoeur. O
trabalho da hermenêutica será dissolver o mito-explicação através da críti-
ca como caminho necessário para restauração do mito-simbólico. Uma crí-
tica que não seja reduzida a ela mesma, mas uma crítica restauradora de
sentido.

Desde então, a tarefa da filosofia do símbolo foi de romper com os
impedimentos do encantamento da consciência e quebrar o privilégio da re-
flexão sobre todas as realidades. "O símbolo dá a pensar que o cogito é
interior ao ser e não o inverso ", isso significa que é o símbolo que dá. Não
colocamos sentido, pois é ele que dá o sentido. Essa doação do símbolo é
posição de 'pensar'. Portanto, o homem pensa enquanto intérprete de todos
os símbolos e mitos. Aqui se encontra no horizonte de pensar do homem
todos os símbolos da culpabilidade - desvio, errãncia, sujeição - todos os
mitos - caos, obstinação, queda, pois são eles que determinam a situação do
ser. É, a partir mesmo dos símbolos, que o homem pode elaborar o seu con-
ceito existencial, não somente a sua estrutura reflexiva, mas também sua es-
trutura de existência de sentido.

Em Ricoeur, vimos que o pensamento se forma no desafio a partir dos
símbolos e que o mal é uma linguagem complexa do símbolo, ou seja uma
simbólica, portanto, a pergunta é como o mal se aloja na linguagem da razão?
Essa reflexão Paul Ricoeur constrói a partir da filosofia de Kant, mas precisa-
mente através do estudo kantiano: "A religião nos limites da simples razão",
no qual Kant vai tematizar o mal radial.

Neste estudo, Ricoeur analisa a articulação que Kant vai desenvolver
em três momentos do seu trabalho: 1) a situação do mal; 2) a sua racionalidade
e 3) a sua origem. No primeiro estágio, o mal se encontra nas máximas da
vontade, nas grandes regras gerais, constitutivas da racionalização prática.
"O mal não pode constituir em nada além de um reviramento de priorida-
des, uma inversão, uma subversão no plano das máximas da ação". Por
isso, o mal não pode ser acusado nem de "rigorismo" nem de "niilisrno",
pois tanto o desejo como a razão, propriedades idênticas ao mal, arnbas na
reflexão de Kant, segundo Ricoeur, são inocentes. O mal, na verdade, con
siste na perversão de uma relação, ou seja, no pensamento kantiano, o mal
vai consistir na perversão da ordem de prioridades entre a lei e o dcs 'jo.
Assim sendo, o mal neste primeiro momento se preserva no plano ex iSI '11 'i:ll
do formal.

No segundo estágio na abordagem sobre a racionalização do 1\1111 1'111.

se a pergunta pelo fundamento das máximas más. Pois deve ser possfvcl di .
gar ao mal através de uma única má ação consciente, reflexo de umn IlllIXlllI1I
má a priori como fundamento:
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"dessa máxima um fundamento geral, inerente ao sujeito, de
todas as máximas moralmente más, fundamento que seria má-
xima por sua vez, com o fio de poder qualificar um homem
como mau" .

Com efeito, para Ricoeur a forma de chegar à realidade do mal a partir
deste fundamento de racionalização, ou seja, através de uma máxima, a priori
má, só pode ser por meio de uma hermenêutica da dedução. Porque aqui não se
trata de um conceito empírico. A inclinação ao mal é da ordem da ação do
intelecto, "apreendida a priori como uma estrutura do livre-arbítrio ". É essa
disposição do mal que leva a afirmar que, por mais radical que ele seja, sua
presença inferirá no máximo, fazendo com que deixemos de estar abertos ao
apelo da consciência. Porque a sua estrutura de existência é uma possibilidade
de ação. "O mal radical é, pois, o inteligível que justifica as manifestações
empiricas do mal". Daí, que segundo Ricoeur, a partir desta reflexão, o mal
permanece contigente, ainda que sempre presente.

Terceiro estágio: a origem do mal. Neste estudo Ricoeur recorre a
hermenêutica filosófica aplicada às Escrituras bíblicas. Essa hermenêutica se-
para duas significações da noção de origem: uma origem no tempo e uma ori-
gem racional. A primeira leva em conta os acontecimentos da falta na narrativa
bíblica. O perigo dessa significação de origem no tempo é pôr a idéia de causa
numa dinâmica do espaço livre; outro risco é de se levar uma investigação
regressiva ao infinito, portanto a não origem. Nos resta, pois, estudar a origem
do mal do ponto de vista racional.

Ricoeur cita Kant numa das suas explicações racionais sobre a origem
do mal. Para ser mais preciso, essa explicação kantiana, segundo nosso autor,
tem um caráter positivo. Diz a citação:

"Quanto à origem racional dessa inclinação para mal, ela per-
manece para nós impenetrável porque ela deve ser-nos imputa-
da e porque, consequentemente, esse fundamento supremo de
todas as máximas exigiria, por sua vez, a admissão de uma má
máxima [...1; não existe pois para nós razão compreensível para
saber de onde o mal moral poderia, de início, ter vindo a nós".

Ricoeur comenta que Kant nesta reflexão se aproxima da narrati va bíbli-
ca que nos aponta a uma espécie de "destino sublime da origem", ou seja, essa
situação nos força a um caminho de certeza da incerteza como origem verdadei-
ra. Portanto, mais uma vez essa reflexão sobre o mal, enquanto linguagem não
fecha o conhecimento, mas nos põe no caminho da regeneração do saber, com-
preendido como incômodo do limite. Assim toda realidade racional do homem
existe através da mediatidade da linguagem que afirma até mesmo o mal.

O que fica claro neste estudo sobre o mal radical que Ricoeur faz, a
partir do trabalho de Kant, é que ele visualiza o aspecto trágico e paradoxal do
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mal: "o mal está sempre aí, é anterior a mim, mas sou eu que o faço advir",
Somos constituídos de liberdade. Pois bem. O mal começa pela liberdade, mas
já está aí para a liberdade, ou seja, o mal é surgimento e antecedência de liber-
dade. Ora, toda essa especulação filosófica sobre o mal radical não nos deu
uma resposta satisfatória a respeito de um conhecimento claro e evidente da
realidade do mal. Sabemos que não poderíamos obter uma totalidade da reali-
dade do mal do ponto de vista da filosofia do ser, pois o mal se configura como
esse complexo de linguagem, da qual estamos chamando de linguagem simbó-
lica do mal. Daí, passamos para outra margem do mesmo rio da investigação
que é a elaboração ricoeuriana de uma visão ética do mal.

A dimensão ética do mal

A forma de nos aproximarmos desta realidade do mal é sair do plano
da especulação abstrata de nosso estudo e construir uma reflexão no plano das
implicações éticas da ação do homem. A perplexidade deste estudo é que, por
trás destas expressões racionalizadas e especulações filosóficas, quem nos ofe-
rece uma melhor explicação da realidade do mal ainda é, por um lado, o mito
com as suas narrações de origem e, por outro, a linguagem das ações morais do
homem.

"Os mitos já não são hoje, para nós, explicações da realidade, mas,
precisamente porque perderam a sua pretensão explicativa, eles revelam uma
significação exploradora; eles manifestam uma função simbólica", portanto, a
linguagem dos mitos nos serve como ligação entre o medo do homem e o seu
desejo de explicação originária do acontecimento. O mito torna-se o laço entre
o homem e aquilo que ele considera como seu sagrado. O mito é na verdade
uma linguagem de ação, pleno de conteúdo ético. Com efeito, uma visão ética
do mal nos tira também do perigo especulativo do problema, mas nos coloca
na experiência tenebrosa do mal que se manifesta de diversas maneiras na
simbólica do mal.

O fenômeno da confissão, por exemplo, é a descrição das significações
da experiência em geral: coisas, valores, atos, mas, sobretudo, a confissão
declaração da consciência da falta, com efeito, confissão do mal. Portanto, 11

linguagem da confissão é simbólica. O que tem de mais notável nesta linguu
gem simbólica, exemplificado aqui, na linguagem da confissão, é a propri 'da
de de sua abertura à significação. Tanto podemos trabalhar com a linguugcru
do mito como estudar com a linguagem do campo ético. A confissí () POdl' S\'I

estudada no âmbito do rito, ou em relação com o mito da queda como pod(' ('I

visto a partir do reclame do ethos humano. Pois, "o símbolo, dá-se ajuta, ",
Trataremos, pois, mais especificamente sobre o sentido do jll\lI1I('1111

do mal e seu sentido dentro de uma visão ética. Ricoeur trabulhu dUlIs I ( li! '(11'

do sentido ético do mal: A questão da liberdade e da brigaçno. li 11 dllol'

propriedades já em si são compreensões complexas de alojam '1110 do 111111 , \(1
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aquilo que na reflexão que fizemos da leitura que Ricoeur faz de Kant, chama-
mos de desejo e lei moral.

Paul Ricoeur começa com uma proposição para refletir sobre o proble-
ma da liberdade. "Afirmar a liberdade é tomar sobre si a origem do mal".
Nesta proposição fica evidente o laço estreito entre mal e liberdade. O mal
existe na liberdade. Ricoeur diz: "eu sou o autor do mal". Com isso, Ricoeur
quer afastar a argumentação de que o mal existe com conteúdo de natureza
substancial, isto é, em forma de determinismo psicológico ou sociológico.

"Fui eu que fiz o mal. .. Ergo sum qui feci. Não há mal-ser. Apenas há
o mal-fazer-por-mim. Tomar sobre si o mal é um ato de linguagem assimilável
ao performativo, no sentido em que é uma linguagem que faz alguma coisa; ela
imputa-me o ato".

É a liberdade de fazer que qualifica o mal, com efeito, o mal torna-se
revelador da liberdade. Portanto há uma relação recíproca. A ação do mal é
assimilada pelo sujeito que se encarrega de fazer a reparação. A linguagem do
mal ao mesmo tempo que lança o homem para frente do ato, consciência da
conseqüência, transporta-o para trás do ato no sentido de se dá conta de que
não somente fez, mas que poderia ter feito de forma diferente. Esse é o selo da
consciência do ato livre, portanto o selo da plausibilidade do mal.

A segunda questão da visão ética do mal é o problema da obrigação.
Ricoeur fundamenta a propriedade da obrigação a partir mesmo da experiên-
cia: "teria podido fazer de outro modo". O homem que se reconhece com
poderes de ação faz com o poder do dever, ou seja, a lei interior: " tu deves",
torne-se uma obrigação.

Com efeito, com a propriedade de agir segundo uma lei interior, o ho-
mem pode com a mesma intensidade agir contra. Essa ação pode trazer ao
homem o remorso, que segundo nosso autor, o remorso é a "experiência da
relação da liberdade à obrigação ". A liberdade é poder agir segundo uma lei
interior, portanto uma ação de obrigação.

Ricoeur põe uma nova determinação do mal, por ser uma nova deter-
minação de liberdade. Essa nova determinação do mal, Ricoeur cita em termos
kantianos na seguinte reflexão conceitual: o mal

"é a inversão da relação entre o rnóbil e a lei no interior da
máxima da minha ação. Esta definição compreende-se assim:
se chamo máxima ao enunciado prático daquilo que eu projeto
fazer, o mal não é nada em si, nem na natureza, nem na consci-
ência, senão uma certa relação invertida; uma relação, não uma
coisa, e uma relação invertida, em atenção a uma ordem de
preferência e de subordinação indicada pela obrigação".

Desta forma o mal é essa linguagem livre de um objeto de ação, por
estar no campo de uma linguagem de significação da ação. O mal existe apenas
pelo ato de tomar sobre si aquilo que não deveria existir, ou seja, uma não-
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relação, um agir contra como confissão do mal, isso é a configuração de uma
relação invertida.

É na experiência mesma de liberdade que o homem; constantemente, de-
clara não conhecer a origem da sua liberdade má. É esse paradoxo ético que parece
contradizer a afirmação anterior de que o mal era aquilo que o homem teria podido
não ter feito. Isso é contraditório porque para uma visão ética do mal essa proposi-
ção é verdadeira, mesmo que simultaneamente vem a declaração de que "o mal é
este cativeiro interior quefa: com que eu não possa não jazer o mal ". Para Ricoeur
essa contradição é interior à liberdade, "ela marca o não-poder do poder, a não-
liberdade da liberdade". O trágico de uma visão ética do mal é que ela elucida a
declaração do conhecimento da origem da sua liberdade como sendo o lugar onde
pode esperar ser libertada, ou seja, o lugar onde a liberdade não se reconhece com
sua propriedade fundante que para libertar. Portanto Ricoeur, a partir da filosofia
de Kant, caracterizou o problema do mal como um problema ético, costurando
uma dupla relação do mal: obrigação e liberdade.

Conclusão

A linguagem é na verdade o grande trunfo da filosofia de Paul Ricoeur.
Esse foi o objeto de nosso estudo. Fizemos uma abordagem reflexiva a partir
do instrumental da interpretação. Pois somente através da hermenêutica foi
possível navegar na compreensão de uma linguagem simbólica, enquanto uma
linguagem que desvela a realidade do mal. O mal, com efeito, sempre foi dito
simbolicamente. E no pensamento de Ricoeur não há linguagem simbólica
sem uma hermenêutica.

Ao nosso pensar, está colocado o conteúdo sobre a linguagem simbóli-
ca do mal. Uma linguagem que se põe como um complexo de compreensão de
linguagem e que se constitui aqui neste estudo de várias formas. Desde o mal
como um desafio para as ciências da significação até uma visão ética do mal.

Explicitaremos melhor o conteúdo da linguagem simbólica do mal pro-
duzido neste artigo. Com efeito, essa linguagem se constitui, no pensamento
de Ricoeur, como uma linguagem de necessidade, ou seja, uma linguagem da
falta, do reclame da consciência acusativa, expressa através da experiência
humana. A linguagem simbólica do mal também está colocada aqui como pro
priedade dos vários discursos sobre o mal: mito, gnose, "dialética quebrada" ,
também numa linguagem determinante.

Uma pesquisa que trata da temática sobre a linguagem simbólicn do
mal a partir do pensamento de Paul Ricoeur torna relevante a teoria do "s 1IIIm

10 que se dá a pensar" . Nós, entretanto, vimos nesta idéia a constirulçn« ll\'
uma linguagem da transgressão, pois o símbolo é livre. É ele que se dnu "0111(\

possibilidade de pensar. O homem dá significação ao símbolo, porque 11(1 H 111

bolo já tem propriedade de significação. A transgressão é, cxuuuncute, ('Slll

relação invertida no campo da significação.
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Ao elaborar, ainda, uma reflexão sobre a linguagem simbólica do mal
nos veio a pergunta por uma explicitação mais contundente sobre a problema
tica ética. É bem verdade que Ricoeur não tem uma contribuição em termos til'
obra específica sobre este tema, mas ele optou por permear a preocupação
ética na construção da sua reflexão filosófica. Portanto, encontramos elerncn
tos do mundo ético em seu transitar teórico, na medida em que é o homem, na
sua vontade de liberdade, de esperança e de sentido que compõe a atividade de
sua linguagem.

Ricoeur, no campo ético como na herrnenêutica, navega entre posições
opostas com o intuito de construir uma articulação de sentido em tudo aquilo
que é produção do homem. O texto, o homem e o mundo são realidades abertas
à interpretação. Esta é uma característica fundamental no pensamento
ricoeuriano. Daí o espaço para ele pensar até mesmo numa visão ética do mal.

Este trabalho para ser coerente com o nosso autor é uma produção
aberta à interpretação. Foi um caminho longo de leitura, reflexão e construção
no anonimato dessa metamorfose da linguagem simbólica do mal. Mas chega-
mos pelo menos ao ponto de partida do pensamento de nosso autor, que é a
busca radical do sentido para o homem e o início desta busca está na apropri-
ação de uma hermenêutica da suspeita, aberto à significação presente na reali-
dade simbólica de linguagem.
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o PODER SURDO E O PODER DO OUVINTE:
QUEM PODE MAIS, AFINAL? 1

ERNANDO PINHEIROCHAVES 2

Introdução

Este trabalho pretende discutir o aparecimento e atuação do poder Sur-
do utilizado pela comunidade surda em resposta a um discurso opressor do
ouvinte. Historicamente, a filosofia oralista foi responsável pelo fracasso edu-
cacional dos surdos quando renegou o uso da língua de sinais como língua
natural dos surdos, principalmente, no contexto escolar. Os movimentos sur-
dos surgiram como um contra-discurso à visão de incapacitados e às práticas
reabilitadoras de fazer o surdo falar, reivindicando aspectos relevantes para
seu desenvolvimento.

Parece estranho e contraditório sendo eu, um ouvinte, ousar tecer co-
mentários a respeito do Poder Surdo:'. O próprio termo incomoda e ao mesmo
tempo sugere como interpretação de uma metáfora. Felizmente é uma reflexão
que o próprio movimento Surdo 4 está sedimentando na relação com a socieda-
de majoritária ouvinte 5

Enfaticamente, mesmo (com)vivendo nesse universo tão diverso entre
brancos, ouvintes, negros, hippes, homossexuais, paraplégicos, cegos, loucos,
drogados, assassinos, ladrões, doentes, mulheres, meninos de rua, analfabetos,

I Trabalho apresentado como exigência da disciplina Correntes Modernas da Filosofia
do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do
Ceará (UFC).
2 Pedagogo, Intérprete da Língua Brasileira de Sinais(LIBRAS) e Mestrando em Edu-
cação Brasileira da UFC, do Núcleo de Linguagem, Desenvolvimento e Educação da
Criança - Educação Especial. Bolsista do CNPQ.
3 DEAF POWER ou Poder Surdo (em português) foi um movimento oraganizudo pelos
Surdos americanos, realizado em 1988, para exigir um reitor surdo na Gallaudet Universltv
- única universidade no mundo para surdos localizada em Washington-EUA. A cornuuhln
de Surda brasileira incorporou tal termo no sentido de expressar a lula qUI' V('III

implementando, principalmente, a favor da LIBRAS.
Para uma descrição mais detalhada do movimento cf. SACKS, O. W. V'lldo VO/I' :

Uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Cia. das Letras, 1998, IIpJ, p, I \H 1\,
4 Alguns integrantes da comunidade Surda usam o "S" maiúsculo paro 'Xpll'SHIII 1111011

identidade lingüística-cultural.
5 O lermo "ouvinte" é para diferenciar-se do termo "surdo" pertencentes lIlllllos li dUils1"111111

nidades. Alguns denominam, erroneamente, "ouvinte" e "não-ouvinte",
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pobres, Índios, "portadores" de síndromes. jovens, esquizofrênicos, os surdos
se identificam como uma comunidade que também tem diferenças, tão peculi-
ares e específicas que vale a pena o registro,

As conquistas da comunidade Surda (inclusive por se denominar como
tal) expressam a negação e o rompimento com o poder opressor do ouvinte, Na
realidade não é intenção fazer um confronto entre esses "dois poderes", mes-
mo que as implicações exijam, mas suscitar um reflexão, O que pretendo é
possibilitar uma contribuição na discussão em torno da temática da Surdez
(como muitos estão realizando) no ambiente onde os "intelectuais" registram
pesquisas e defendem suas ideologias,

Neste sentido, os sujeitos surdos podem partilhar com seus coetâneos
ouvintes acerca da percepção de um "mundo" que não se ouve, mas se vê. Esta
é uma das principais diferenças entre esses sujeitos. Consequentemente, para a
pessoa surda que "sobrevivia(c)" no anonimato significa "verbalizar" pelo que
tem a mais - a língua de sinais, em detrimento do que tem a menos- não-ouvir
que, confirmados pelos profissionais ouvintes enfoca o "ouvido defeituoso",
"destruido" por diversas causas e precisa ser reabilitado", ou seja, um ser sur-
do construido a partir da falta que revela sua incompletude.

O que é significativo neste cenário não é mais o enfoque da deficiência
do não-ouvir, ao contrário, é o que se constitui como uma característica pecu-
liar, uma diferença.

A conservação e a transformação desses paradigmas encontram suas
raízes na triste e incrível história da surdez. Ela está imbricada no "aglome-
rado" de fatos e teorias que subjazern a ciência, a filosofia, a religião, a arte
etc. Por isso, quando o "homem" cria, busca, oprime, registra, legisla, apro-
pria-se, submete-se, permite-se, luta, transcende, pensa ... é para justificar
sua existência, porque esses elementos são puramente criações e necessida-
des humanas.

O fato dos surdos terem criado e desenvolvido a língua de sinais e
construido nas relações uma cultura (apesar dos escassos estudos), não sig-
nifica que tem liberdade de usá-Ia e vivê-Ia, respectivamente, porque é um
caminho inseguro. Com efeito, os registros históricos referente à Surdez,
revelam quão aterrorizantes e inescrupulosas são as formas de poder que
proíbem os surdos de se encontrarem como sujeitos, principalmente, na fa-
mília e na escola.

A ênfase desse pensamento, parece se constituir, principalmente, numa
sociedade capitalista que é marcada por preconceitos e discriminações. O indi-
víduo "idealizado", "perfeito", "global" é aquele que se encontra personifica-
do no branco, louro, europeu, alto, bonito, pele macia, sem marcas e manchas,
olhos azuis ou verdes de preferência, um corpo escultural, sem doenças, com
sentidos perfeitos etc.

No entanto, essa padronização perde sua "pureza", para dar lugar a
uma massa de diferentes (aqui se encontram os ditos "deficientes") sem digni-
dade e sem justiça social.
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o leproso era alguém que, logo que descoberto, era expulso do
espaço comum, posto fora dos muros da cidade, exilado em
um lugar confuso onde ia misturar sua lepra à lepra dos ou-
tros. O mecanismo da exclusão era o mecanismo do exílio, da
purificação do espaço urbano. Medicalizar alguém era mandá-
lo parafora e, por conseguinte purificar os outros. A medicina
era uma medicina de exclusão (1999 p. 88)
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A História demonstra que o estigma? que ronda(va) uma sociedade,
impôs aos responsáveis pela saúde promover um ambiente agradável à popula-
ção. Quando não eram expulsos das comunidades, os "pá rias" eram reclusos
em espaços para não contagiar os saudáveis, de acordo com relatos de Foucault
acerca da Idade Média:

A medicina até hoje exerce um poder em definir a trajetória de vida dos
"deficientes", por exemplo. Isto se constata quando, no seu discurso influencia
família e profissionais que lidam com esses sujeitos. Além disso, despreza
outras características que essas comunidades vem desmestificando sobre seu
corpo, linguagem, educação e a relação com a própria diferença (marca).

Essas implicações medicalizantes, sem dúvida, influenciaram na constru-
ção social da deficiência a medida que a visão de "homem" e de "sociedade" se
transformam com as descobertas científicas. O próprio contexto dessas relações
promove avanços, porém, mais retrocessos para os portadores de deficiências.

Quando ocorreu a queda do regime feudal, por exemplo, os centros
urbanos são ativados a partir da queda dos "muros" de comunidades isoladas.
As trocas culturais entre os diferentes povos "incham" a cidade. Lá estão os
deficientes nas ruas mendigando, perambulando, o "louco", o "anormal", os
"improdutivos", todos se aglutinando no mesmo espaço dessa nova ordem.

Com a modernidade, o poder do Estado, da Igreja e da medicina vêm
demarcar a criação de espaços de reclusão, as prisões, os manicômios, os hos-
pitais terapêuticos, os internatos e as escolas especiais. Participam deles aque-
les que não estão dentro de um padrão de normalidade. Seriam assim distribuídos
de acordo com as necessidades e possibilidades de cura, além de aplicar-lhes
inúmeras técnicas sobre o corpo patologizado.

Os objetivos de cura ou minimização de suas doenças e deficiências,
ao mesmo tempo, são reabilitados e reintegrados no espaço da família e socie-
dade. Neste sentido, o poder da medicina consistia politicamente em:

distribuir os indivíduos uns ao lado dos outros, isolá-tos,
individuaiizá-los, vigiá-tos um a um constatar o estado de saúde

6 Refere-se, segundo os gregos, a sinais corporais, marcas nos indivídu s parti mostrnr
algo ele extraordinário ou ao contrário, sobre o status de quem o upr 'SCl1tuss'

(GOFFMAN,1988).
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de cada um, ver se está vivo ou morto e fixar; assim, a socieda-
de em um espaço de esquadrinhado, dividido, inspecionado,
percorrido por um olhar permanente e controlado por um re-
gistro, tanto quanto possível completo, de todos os fenômenos
(FOUCAULT, 1999 p. 89),

Os adeptos desse pensamento, adentraram o nosso século, ocupando
espaços em proporções geométricas, solidificando suas raízes na própria famí-
lia, na escola, no mercado de trabalho, nos meios de comunicação social e nas
universidades. Ainda hoje, esse olhar percorre as práticas ortopédicas e
medicalizantes sobre o corpo, nas instituições de ensino para "deficientes",

O poder do olhar que respeita, deseja o "corpo perfeito" e vigia, indivi-
dualiza, separa o "anormal", tem influências pertinentes na rnodernidade, Um
bom exemplo, são as "falas" dos adultos que antecipam os novos indivíduos,
idealizando o seu rebento, mesmo antes da gestação: "Quero um filho ...", "Ide-
alizo um bebê ...", "Meu filho não pode passar., por isso ele tem que ser..",
"Meu filho não pode ser surdo porque ... e não quero que ele sofra ...". Esses
inúmeros desejos e defesas são afirmados pelos progenitores e quando seus fi-
lhos nascem se tomam os próprios "instrumentos" de realização, talvez, do ideal.

Contudo, os novos indivíduos são surdos, cegos, com uma das inúme-
ras síndromes, tem múltiplas deficiências, autistas ou outra marca bem distinta
e peculiar, para além do planejado ... parece um momento difícil e decepcionante.
Com isso, a família tem um indivíduo que é desacreditado de seu potencial e
desenvol ver-se.

Especificamente, se for uma criança surda, seu órgão auditivo está
"destruído" e, nesta trajetória, a felicidade, muitas vezes, cede lugar à frustra-
ção porque a mãe assume a culpa, e, às vezes, o pai se exime dela. O cotidiano
dessa criança, então, será com os especialistas submetida a testes, ao uso da
prótese auditiva, a sessões intermináveis de terapia de fala, submetida a cirur-
gias, medicamentos, treinamentos fonoarticulatórios, educação auditiva e a
outros testes, testes e testes para que os resultados sejam alcançados: ouvir e
falar. Este é um procedimento comum que permeia na educação de surdos,
evidenciadas, principalmente, quando surdos adultos sinalizam 7 depoimentos
acerca de sua infância e adolescência.

O grande enfoque dado à deficiência é traduzida como falta, ausência
de alguma coisa como o não-ouvir que é "anormal", patológico e por isso o
"normal" que ouve se coloca no direito de ressignificar, de impor sua ideolo-
gia ouvintista 8 sobre a pessoa surda. Portanto, o poder de controle do ouvinte

7 Para dar ênfase à língua de sinais que é "sinalizada" enquanto na língua oral o uso
da "fala".
R Para Skliar (1998) trata-se de um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do
qual o surdo está obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte ... que acontecem
as percepções do ser deficiente ... que legitimam as práticas terapêuticas habituais (p. 15)
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se opera no corpo (ouvido como destaque) do surdo, e reflete, sobremaneira,
nas construções das concepções sobre a Surdez. Baseado nisso, Foucault( 1999)
afirma que:

o controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera sim-
plesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no
corpo, com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corpo-
ral que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O cor-
po é uma realidade bio-politica. A medicina é uma estratégia
bio-politica (p. 80).

Nesta perspectiva, os surdos constróem um estigma em torno de si,
assumem posturas de deficiente/doente (que se confundem), não se reconhe-
cem como normais, percebem uma inadaptação na família, posteriormente na
escola, porque a maioria ouve e fala bem, exceto eles. O ambiente Ihes é estra-
nho, difícil de relacionar-se e não encontrando alternativas submetem-se às
atitudes daqueles que os envolvem, tendo como conseqüência a auto-rejeição.
Assim, assume uma postura de não se reconhecer como surdo, de não se sentir
como tal ou de se aceitar, que não se relaciona com outros surdos e que os
rejeita em seu coração (SÁNCHEZ, 1990). Parece que surdos que nascem em
famílias de ouvintes 9, são mais propensas a tomar essas atitudes na sua forma-
ção, visto que estão em contato direto com o modelo ouvinte e não obtém
quase ou nenhuma referência do seu grupo lingüística.

Com efeito, este modelo prioriza a "fala" e manipula, rechaça e contro-
la as atitudes dos surdos, impedindo-os de utilizarem "as mãos para se comu-
nicar", expressas em gestos, mímicas ou língua de sinais. Com isso, os pais,
professores, e especialistas se sentem no "dever" de normalizar o surdo

Essa aplicação dá-se no sentido do olhar que vigia os surdos e a Surdez
para que não desarticule os objetivos, pois vai exigir muito pouca despesa.
Sem necessitar de armas, violências físicas, coações materiais. Apenas 1.//11

olhar. Um olhar que vigia e que cada um, sentindo-o pesar sobre si, acabará
por interiorizar; a ponto de observar a si mesmo. (FOUCAULT, 1999 p. 218)

Na perspectiva do olhar que vigia, impede e proíbe, o grande projeto
da filosofia oralista foi implementado na educação de surdos. Essa filosofia,
hegemônica há mais de cem anos, "presenteou" à sociedade milhares de sur
dos que rejeitam assumir-se como tal, ou seja, uma negação à sua idcntidnd "
também um fracasso acadêmico evidente e catastrófico, uma desarticulaçuo da
comunidade surda, uma rejeição e sectária à língua de sinais e toma puru ~i
uma visão de deficiente auditivo, patológico e anormal.

Dentre as ações, a principal meta de fazer o "deficient uudluvn" I

aprender a língua oral e integrá-lo no meio dos ouvintes (socicdudc 111111011111

ria). Para isso, qualquer outra forma de comunicação que fosse dI' \'1\ 'Olltl11

9 As pesquisas apontam que 95% dos surdos são filhos de pais ouvint 's.
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seria abandonado. Sofreu fortes influências eugenistas, ou seja, a língua oral
como poder hegernônico e a proibição de casamentos entre surdos daria prece-
dentes para se constituir uma sub-raça.

O oralismo sustentou-se, ainda, em argumentos filosóficos pelo poder
da palavra na discussão e religiosos pela absolvição dos pecados através da pala-
vra porque Deus assim o disse. Enfim, vê-se uma articulação para justificar a
educação do "deficiente auditivo" numa perspectiva da pedagogia ortopédica,
claro que com efeitos devastadores para o seu desenvolvimento cognitivo e afetivo.

Estas argumentações foram defendidas no evento do Congresso Inter-
nacional sobre Educação de Surdos, ocorrido em 1880, em Milão na Itália. Ele
foi um grande acontecimento para os oralistas, pois oficializou o que já vinha
sendo implementado em algumas escolas da Europa. Ao contrário, se traduziu
numa derrota para as comunidades Surdas. Pelo consenso da maioria, européia
e ouvinte, já que os delegados surdos foram impedidos de votar, a educação
investiria na reabilitação do surdo pelo "Método Oral Puro"IO vir a ser
implernentado em todas as escolas para surdos (SÁNCHEZ, 1990).

As conseqüências foram catastróficas, primeiro, porque os professores
surdos seriam demitidos das escolas assumidas por ouvintes reabilitadores (se-
riam realmente professores"), segundo, uma nova arquitetura das salas com
pouca visibilidade do corredor para impedir o encontro entre surdos e uso da
língua de sinais, terceiro, a ilustração de um símio (antropóide) nas paredes
das salas de aula para lembrar aos surdos que os sinais eram proibidos e ti-
nham práticas animalescas, além de práticas de punição aplicada aos surdos
sentar-se sobre as próprias mãos (SÁNCHEZ,1990).

As determinações refletem na escola que manifesta seu poder repressor
sobre os surdos similar ao poder do sistema penal que exerce sobre os detentos
nas prisões, segundo depoimentos:

prender alguém, mantê-Ia na prisão, privá-Ia de alimentação,
de aquecimento, impedi-Ia de sair, fazer amor ele. é a manifes-
tação de poder mais delirante que se possa imaginar
(FOUCAULT,1999, p. 72-73).

Alguns dos fatos históricos relatam as estratégias de tomada de poder
pelos ouvintes, as ações reabilitadoras sobre o sujeito surdo, as formas de opres-
são assumidas, inclusive usados pelos próprios surdos para oprimir e renegar
seus semelhantes.

Surge, uma postura contrária à hegernônica, um contra-discurso confi-
gurado pelo poder Surdo, fruto das adversidades impostas, da renúncia de con-
trole do corpo, do confronto ao olho do poder e do vislumbramento à liberdade
de utilizar a língua de sinais para pensar o mundo.

10 Essencialmente um programa de treinamento baseado em leitura labial, educação auditi-
va e articulação, excluindo-se qualquer pistas gestuais ou uso de sinais.
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Felizmente, é o outro lado da história da surdez marcada pela revira-
lização dos "feridos" e continua a influenciar ouvintes e surdos no sentido de
promovam momentos de prazer de encontro e partilha.

Uma das primeiras iniciativas aconteceu no século XVI, com os pri-
meiros preceptores na educação de jovens surdos de famílias nobres. Utiliza-
va-se da leitura e escrita, como condições necessárias aos direitos legais para
administrar seus bens. Aqui a fala torna-se relati va, não é prioridade
(SÁNCHEZ, 1990).

Passados dois séculos, surge uma corrente denominada de
Gestualismo. Teve suas raizes na França, sendo considerado seu fundador o
abade Charles Michel de L'Epée. No século XVIII, L'Epée evangelizando os
surdos mendigos nas ruas de Paris descobre a "mímica dos surdos 11" e inicia
sua educação através de um método combinado de gestos para o francês es-
crito. Em pouco tempo, alfabetizou um número de crianças e jovens surdos
que o oralismo passara anos para conseguir resultados semelhantes
(SÁNCHEZ, 1990).

No decorrer, os próprios surdos assumiram cargos de professores de
surdos ensinando os conteúdos através da língua de sinais. A educação de
Surdos apresentava resultados satisfatórios. Suas relações sociais eram dinâ-
micas contribuindo para o uso, evolução da língua de sinais e suas trocas per-
mitiam-Ihes criar uma visão positiva da surdez (SÁNCHEZ, 1990).

Apesar do oralismo adentrar, no século XX, com grande força, ele foi
se fragmentando nas suas próprias contradições, por exemplo, não conseguia
resolver o problema do fracasso na alfabetização dos surdos como cita
Sánchez:

Incapaz de Ilegar a Ia solucián final, que en sus propósitos
hubiera sido Ia desaporicián de Ia sordera, incapaz de seguir
ocultando fracasos tras procedimeentos inquisitoriales, y a
pesar dei terrorismo implantado en el campo de Ia pedagogía
de Ia sordera, Ia posición oralista com todos sus oropeles se
derrumbaría irremediablemente (1990 p. 68).

Uma outra contribuição neste processo, talvez das mais relevantes na
história da Surdez, foi a pesquisa do lingüista William Stokoe, na década dc
60. Ele concentrou seus estudos nos "gestos dos surdos", concluiu sua investi-
gação e divulgou através do livro Sign Language Structure, afirmando que os
parâmetros da língua de sinais apresentavam aspectos similares a qualquer lín
gua oral (SACKS. 1998). Reúne outros argumentos e a língua é rcconh 'cidu
como tal. Seus trabalhos tornam-se referências até hoje no campo cicntlf '0 d/l
investigação em contribuir nas pesquisas acerca das línguas de sinais c OIIII'OS

assuntos da surdez.

II Este termo foi usado, na época, para referir-se à língua de sinais.
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Com os pesquisas, nos anos 70, nasce a Comunicação Total 12, muitos
consideram que foi um movimento que "desamarrou as mãos dos surdos". Ao
mesmo tempo, os surdos descaracterizavam-se como "inválidos", "dependen-
tes" dos ouvintes, passivos para dar lugar a líderes surdos que se julgavam
possuir uma língua e uma comunidade autônomas.

Numa bela narrativa, Sacks (1998), contextualiza o (re)nascimento do
Poder Surdo imerso nas mudanças estruturais da sociedade a partir dos anos
60170, período que explode os movimentos políticos, étnicos, sócio-antropo-
lógicos, feministas, em detrimento a uma mentalidade estruturada na clínico-
rnedicalizante, pelo menos no caso dos surdos:

Havia o espirito dos anos 60, com sua preocupação especial
pelos pobres, os incapacitados, as minorias - o movimento
pelos direitos civis, o ativismo político, os diversos movimen-
tos de "orgulho" e "libertação"; tudo isso estava em marcha
na mesma época em que a língua de sinais, com lentidão e
enfrentando grande resistência, era legitimada cientificamen-
te, e em que os surdos iam pouco a pouco reunindo um senso
de auto-estima e esperança, lutando contra imagens e senti-
mentos negativos que os perseguiam havia um século, Existia
uma crescente tolerância, de modo geral, com a diversidade
cultural, aumentando pouco a pouco o senso de que as pesso-
as podiam ser muito diferentes e ainda assim ter valor para os
outros e ser iguais a todo mundo; crescia o senso, especifica-
mente, de que os surdos eram um "povo ", e não apenas um
punhado de indivíduos isolados, anormais, inválidos. ,,(p, 168).

Assim, a luta dos próprios surdos se exprimem nas similaridades das
lutas dos índios, negros e homossexuais, por exemplo, Ela não só nega uma
"grande verdade" mas propõe uma outra "verdade", mesmo admitindo:

que existe um sistema de poder que barra, proíbe, invalida
esse discurso e esse saber. Poder que não se encontra somente
nas instâncias superiores da censura, mas que penetra muito
profundamente, muito sutilmente em toda a trama da socieda-
de (FOUCAULT, 1999 p. 71)"

Com efeito, esse poder tem nas suas bases concepções ouvintistas liga-
dos a esquemas de discriminação e opressão, Entretanto, a luta para implementar

12 É uma filosofia na educação de surdos que se utiliza de qualquer meio de comunica-
ção como gestos naturais, alfabeto manual, língua de sinais, desenho, escrita, expres-
são facial, linguagem corporal, educação auditiva e uso de equipamentos para auxiliar
na aquisição da fala como o aparelho auditivo,
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a outra "verdade" encontra-se no movimento surdo e o poder que se exerce
nele, contraditoriamente, emerge desses próprios esquemas negando-os e per-
fazendo um outro caminho, como afirma Foucault(l999):

Cada luta se desenvolve em torno de um foco particular de
poda ..E se designar os focos, denunciá-Ias, falar deles pu-
blicamente é uma luta, não é porque ninguém ainda tinha
tido consciência disto, mas porque falar a esse respeito -
forçar a rede de informação institucional, nomear, dizer quem
fez, o que fez, designar o alvo - é uma primeira inversão do
poder, é um primeiro passo para outras lutas contra o poder
(p. 75-76).

Portanto, é pela inversão do poder que expressa o poder Surdo. Ele
não é estanque ou vazio, mas é fortificado pelo surgimento de líderes surdos
mais conscientes e mais críticos, suscitando espaços de conscientização e con-
quistando para seu conjunto pensadores ouvintes e surdos. mas suas reivindi-
cações do movimento surdo. As federações, associações, centros, clubes,
confederações espalhadas pelo mundo são ações concretas e apresentam obje-
tivos comuns na conquista dos direitos sociais dos surdos.

Em particular, o movimento surdo brasileiro recebe influências das
experiências de outras comunidades que estão com alguns dos seus direitos
fundamentais já conquistados. Para isso, as entidades de surdos vem lutando
para se concretizar. Vale a pena mencioná-Ias que serão seguidas de breves
comentários.

Uma das principais lutas que a comunidade surda vem reivindicando
junto a parlamentares e a sociedade em geral é a oficialização nacional da
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Países como Canadá, Portugal, Sué-
cia, Colômbia, Estados Unidos, Uruguai e outros já são reconhecidas pela le-
gislação suas línguas de sinais. Alguns Estados e municípios brasileiros como
Maranhão, Minas Gerais, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiás, Espirito
Santo já reconheceram a LIBRAS.

É uma conquista no sentido de exigir a aprendizagem da LIB RA
pelos profissionais e familiares de surdos, do mesmo modo, ser ensinada
como primeira língua na escola de surdos, obtendo acesso aos conhecimen
tos através dela, o que permite o desenvolvimento psico-afetivo-cognitivo
satisfatórios, além da contratação de professores e instrutores surdos parti as
escolas de surdos.

Esta luta está imbricada com a criação de escolas bilíngües 'lu . 111111

bérn é uma das mais importantes. Segundo a filosofia bilíngüe, a escola r 'sp ,j

ta o surdo na sua diferença e não deficiência porque estaria irncrso 11li 111illlIllk'JII\'

Iingüístico natural e favorável ao seu desenvolvimento. Os cont 'íldos sistl'llI:I

tizados seriam transmitidos em primeira língua - a de sinais - e II Ilngll 111>IIIIlI

guesa (prioridade, leitura e escrita) num patamar de segunda llnguu, dispondo
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a modalidade oral como opção da criança surda, A presença dos professores
surdos apresenta para a criança surda um modelo cultural-político e uma visão
positiva da surdez, Quanto ao currículo escolar, as disciplinas como História
da Surdez, cultura Surda, gramática da língua de sinais fariam parte do mesmo,

Por outro lado, as escolas e salas especiais para surdos não respondem
mais às suas necessidades quando: despreza o valor que a língua de sinais tem
no desenvolvimento do surdo, enfatiza a oralização como via primeira na apren-
dizagem, os professores ouvintes não dominam a língua de sinais, os surdos
concluem o ensino semi-analfabetos, despreza elementos culturais nas interações
grupais e sua ação pedagógica apresenta embasada politicamente numa visão
médico-clínica em detrimento às suas diferenças lingüfstico-culturais.

Outra preocupação nesta luta é a formação de intérpretes da LIBRAS
e sua presença obrigatória quando a interação surdo-ouvinte for exigida. A
sociedade majoritária é ouvinte, pautada na língua oral, portanto, não conhece
a língua de sinais e não se espera, que é utópico, todos os seus integrantes
aprendam LIBRAS.

A capacitação do intérprete além de sua formação profissional na área
científica, deve concentrar um aprofundamento e domínio da LIBRAS, apre-
sentar habilidade para a interpretação fiel simultânea/alternada em diferentes
circunstâncias e diferentes locutores surdos e ouvintes que estejam presentes
em situações surdo-surdo, surdo-ouvinte, ouvinte-surdo, além de conviver com
a comunidade surda ressaltando os aspectos político-culturais, A exigência de
sua presença deve ser garantida pela legislação.

Outras lutas como a formação de professores surdos, o acesso à infor-
mação através de legendas e intérpretes, o acesso às universidades, o ensino da
LIBRAS ministrado por instrutores surdos já estão presentes direta ou indire-
tamente naquelas principais lutas,

Neste contexto, é possível levantar algumas hipóteses desse movimen-
to Surdo, se alguns fatos realmente não tivessem ocorridos? Por exemplo, se
as diretrizes do Congresso de Milão houvesse priorizado a língua de sinais na
educação de surdos, essa comunidade estaria mais sólida e com seus direitos
conquistados? A representação sobre o surdo seria ainda de deficiente e inca-
pacitado? A identificação cultural que envolve os sujeitos surdos passaria por
tanta discriminação e desinformação? Os surdos consciente enquanto grupo
diferenciado e com uma identidade? A relação entre pais ouvintes e filhos
surdos seria mais estreita, respeitada a língua de cada um? A escola inclusiva
surgiria como a "salvação" na educação de surdos ou a escola bilingüe con-
templaria o ideal? Enfim, será que o poder do ouvinte, apesar disso, criaria
outras formas de opressão ao sujeito Surdo? Se afirmativo, o poder Surdo
emergeria num contra-discurso, numa inversão do próprio poder. Skliar(1998)
reflete sobre essa inversão quando afirma:

o nosso problema." não é a surdez, não são os surdos, não
são as identidades surdas, não é a língua de sinais, mas, sim,
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as representações dominantes, hegemônicas e "ouvintistas"
sobre as identidades surdas, a língua de sinais, a surdez e os
surdos. Desse modo, a nossa produção é uma tentativa de ill-

verter a compreensão daquilo que pode ser chamado de "nor-
mal ou cotidiano" (p. 30)
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A ALIMENTAÇÃO TORNA-SE CIÊNCIA:
OS CAMINHOS DE UM SABER EM BUSCA DE

AUTONOMIA

JOSE ARIMATEA BARROS BEZERRA I

Introdução

Neste trabalho discuto o processo de emergência da Nutrologia no Bra-
sil. Ao analisar esse caminho, utilizando as noções de campo e de poder
(Bourdieu, 1998), procuro identificar que espaços sociais foram ocupados e
que estratégias foram desenvolvidas pelos nutrólogos com a finalidade de fa-
zer com que o conhecimento relacionado à alimentação conseguisse represen-
tação e respaldo sociais, aspectos essenciais na busca de sua autonomia como
campo de saber-.

Até o início dos anos 30, não havia no Brasil propostas referentes à
constituição da alimentação como um campo de saber. Existia apenas a prática
de medidas isoladas de fiscalização relacionadas diretamente com as diversas
crises de abastecimento por que passava a sociedade brasileira desde o período
colonial.

A fiscalização dos alimentos era feita pelos almatacéis e restringia-se
às principais cidades do país: Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e Olinda.
Segundo Linhares (1979),

no Brasil, o almotacé ou almotacel era um funcionário que
tinha a seu encargo cuidar da igualdade dos pesos e medidas,
taxar e, às vezes, distribuir mantimentos e outros gêneros que
se compram e vendem no varejo. A expressão vem do árabe
almohtacel, que deriva do verbo haçalba, isto é, contar, cal eu
lar: (Apud. Coimbra; 1982:163)

Com a vinda da Família Real para o Brasil no início do século XIX
(1808) e a conseqüente urbanização mais intensiva, o problema do abasteci

I Professor da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central. du 1I11iVl'I
sidade Estadual do Ceará.
2 Essa discussão faz parte da pesquisa acerca dos significados ela mcr 'lIdtl CS 'OI!II",1)11\
desenvolvo no Curso de Doutoraelo do Programa de Pós-Graduação em Ildllcllç o, tlll 111·(••
com o apoio da CAPES, durante os anos de 1998 e 1999 e ela FlIndllçt10 (\'IIII'IlNI' di'
Amparo à Pesquisa(FUNCAP), a partir de abril de 2000.
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mento alimentar passa a atingir contingentes populacionais cada vez maiores e
a questão adquire relevância. A fiscalização dos alimentos passa, então, a ser
atribuição da medicina social, especialidade médica ora em desenvolvimento.
A preocupação central passa a ser com o controle higiênico e com a armazena-
gem correta dos alimentos a fim de evitar o surgimento de focos de prolifera-
ção de doenças.

Não dava, essa prática da medicina social, qualquer priori-
dade causal à alimentação na determinação do estado de
saúde e de doença da população, investindo outros objetos
de tal primazia. Naturalmente, isto também se aplica à ali-
mentação da criança e do escolar que, salvo exceções notá-
veis, sequer passava por ser assunto digno de interesse
acadêmico. (Ibid; p. 239)

Dessa forma era tratada a questão alimentar no Brasil até o início deste
século, quando começa a se constituir o modelo socioeconômico baseado na
indústria; surgindo, então, um novo ator na estrutura de classes da sociedade
brasileira, o operário industrial, que será um elemento determinante também
nos novos rumos que tomará a problemática da alimentação no país.

No contexto internacional, o desenvolvimento de uma área de saber
especificamente relacionada à alimentação começa a se desenvolver com mai-
or impulso a partir da I Guerra Mundial (1914-1918). Nesse conflito, a ali-
mentação emerge como uma questão merecedora de tratamento diferenciado,
dada a constatação de sua importância estratégica num conflito bélico. Tal fato
desencadeia a discussão sobre o tema em termos mais gerais; ou seja, para
além de sua importância para as guerras, incorporando sua indispensabilidade
na sobrevivência do ser humano. Torna-se premente, assim, a necessidade de
se tratar cientificamente o alimento, tanto em termos de satisfação das necessi-
dades biológicas do homem, quanto no que se refere à sua composição quími-
ca e às formas adequadas e racionais de produção, conservação, transporte e
consumo.

No Brasil, as primeiras idéias e discussões sobre o assunto começam a
acontecer a partir dos anos 30, desencadeando o início do processo de consti-
tuição de um campo de saber específico da alimentação, cujo percurso históri-
co procuro esboçar a seguir".

3 Segundo Bourdieu (1998:69), para a compreensão do gênese social de um campo é
preciso levar em consideração duas dimensões. Deve-se apreender aquilo que faz a
necessidade específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que nele se
joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo que nele se geram. E também compre-
ender a história do movimento do campo no sentido de sua autonomização, isto é, o
processo de depuração em que o campo se orienta para aquilo que o distingue e o
define de modo exclusivo.
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Esse percurso se inicia sob a égide dos movimentos higienista e eugênieo
e ganha forma sob a denominação de Nutrologia". A propagação do higienismo,
corrente de pensamento bastante influente no Brasil da época, criou um ambi-
ente favorável ao desenvolvimento da Nutrologia, o que era reforçado com as
teorias eugênicas e os ideais de constituição da nacionalidade brasileira. Nesse
contexto, tal saber surge como uma forma de, através das cruzadas de "educa-
ção alimentar", "educar" o povo com bons hábitos alimentares necessários à
constituição de uma nação sadia, forte e trabalhadora, condição vista como
indispensável ao processo de desenvolvimento do país.

A elaboração de um discurso sobre a alimentação parte do pressuposto
de que para se superar os problemas dessa área tornava-se necessário organizar
a produção e distribuição dos alimentos de forma racional e desencadear medi-
das de educação alimentar junto à população.

A primeira medida efetiva de concretização desse discurso foi a cria-
ção, em 1932, ela primeira cátedra de Nutrição, na Faculdade de Medicina da
Universidade do Distrito Federal, sob o comando do professor Annes Dias. A
esse médico se agregaria um grupo de jovens médicos como Josué de Castro,
Peregrino Júnior, Seabra Velloso e Silva Telles (Coimbra; 1982: 150). Segue-
se a formação de núcleos especializados nessa área no meio universitário de
São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, cuja direção de trabalho vai
caracterizar-se, durante os anos 30, pela primazia da prática laboratorial.

A partir elo final dos anos 30, tais grupos começam a receber influência
de estudos e teorias sobre o tema, desenvolvidos em outros países, a partir de
uma abordagem diferente. A influência maior aconteceu a partir do pensamen-
to do argentino Pedro Escudeiro, médico sanitarista pioneiro na América Lati-
na no estudo sistemático e racional da alimentação e dos determinantes políticos
e sociais da fome.

Com a influência do pensamento de Escudeiro, a Nutrologia brasileira
se divide em duas vertentes: uma técnica e outra de orientação social. A nova
vertente conhecida como "social" entendia a alimentação como um problema
social. (Viana; 1995:16)

Tais vertentes possuíam posições ideológicas antagônicas. Os
nutrólogos técnicos, de orientação clínica e experimental, anículavam-sc
ao pensamento conservador e autoritário das elites nacionais. Seus diag
nósticos e soluções propostas para a questão alimentar no Brasil crurn
marcaelamente positivistas e eugênicas. Segundo Coimbra (1985:84), .ss 'S

diagnósticos apontavam o seguinte: "a população brasileira era css 'li 'ia I
mente formada por uma 'sub-raça' de mestiços fracos e indolentes, po"qlll'

era miseigenada demais. A 'boa alimentação' se apropria a essa I 'JlL I Íl'11

perversa" [Grifos do autor].

4Não é objetivo deste trabalho analisar a história da Nutrologia, mas cl 'li" '111 Idf'llll'
elementos que considero como passos iniciais na direção da COl11pr 'lIsdo dll I 1I\'Sl'

social (Bourdieu, 1998) desse campo de saber.
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Os nutrólogos sociais, a partir de uma releitura da história do Brasil,
propunham um novo diagnóstico para os problemas do país e uma nova solu-
ção. Afirmavam que tanto as raízes dos problemas nacionais como suas solu-
ções estavam na alimentação. Sugeriam, então, um plano de reformas de dupla
incidência:

De um lado, era preciso dinamizar o abastecimento de ali-
mentos, fazendo com que os gêneros apropriados a uma "ali-
mentação racional" ficassem disponíveis. De outro, era
indispensável educar o povo a se alimentar adequadamente, o
que implicava em retirá-lo da ignorância em que vivia através
de ensinamentos e exemplos (Idem.).[Grifo do autor)

Os programas públicos de alimentação infantil deveriam ser privilegi-
ados, pregavam os nutrólogos sociais, pois com eles não só se influenciariam
com bons hábitos as famílias como um todo, corno se preparava uma geração
melhor para o futuro. A Campanha de Merenda Escolar, posteriormente criada
(1955), constitui um exemplo de que tal orientação foi acatada pelo Estado,
pois dentre seus objeti vos ( Decreto Federal n° 37.106, de 31 de março de
1955) propunha a melhoria dos hábitos alimentares dos alunos que, por sua
vez, deveriam influenciar os de suas famílias.

Apesar de possuírem concepções teóricas antagônicas, os dois grupos
dirigem suas atividades, naquele momento, em função de um objetivo comum:
a constituição da alimentação enquanto campo de saber". Da atividade de cada
grupo dependia o processo de autonomização do novo conhecimento. Os
nutrólogos sociais não poderiam perder os vínculos com a experimentação e a
prática de laboratório, uma vez que estas lhes garantiriam o monopólio deste
saber e sua respectiva cientificidade. Tal cientificidade era indispensável na
conquista do status de ciência e na captação de recursos para financiamento
das pesquisas.

Os nutrólogos técnicos teriam suas vantagens a partir do trabalho do
grupo de orientação social que, com seus discursos, diagnósticos e receitas
para o problema alimentar, vão conseguir espaço para a Nutrologia no apare-
lho estatal pós-1930. Ali eles vão desenvolver inquéritos sobre o estado
nutricional do brasileiro, que foram fundamentais nas reformas do período
populista. "De um desses inquéritos foi retirada a base de cálculo da ração
essencial mínima, que se constituiu numa das peças de regulamentação da lei
do salário mínimo em 1938" (Coutinho; 1988:34). Idealizam, criam (1943) e
operacionalizarn o Serviço de Alimentação da Previdência Social - SAPS -,

5 Para a teoria da ação social ou praxiologia (Bourdieu, 1998), uma das principais
homologias estruturais e funcionais comuns a todos os campos é a luta interna pelo
poder. Não se trata de uma luta para alterar as estruturas constitutivas do campo, mas
pelo domínio e controle das posições mais elevadas.
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que se transformaria num dos principais veículos de intervenção populista do
Estado junto à classe trabalhadora.

Mesmo na fase inicial de formação desse campo, já é visível a luta pelo
controle de espaço e posições hierárquicas, onde cada grupo procura legitimar
seu enfoque da questão como o capital cultural de maior valor. "Os técnicos"
tentam impor-se pela abordagem laboratorial e "os sociais" pela política. Não
se põe em jogo a estrutura de poder em si, como se nota quando ambos traba-
lham para a manter. A luta se restringe, portanto, ao nível do domínio intelcc-
tual e político do campo",

Apesar da luta interna movida pela vontade de poder, a nível externo
ambas as vertentes da Nutrologia aliam-se no movimento de constituição e
legitimação de um conjunto de instrumentos teóricos-rnetodológicos, por eles
dominados, o que Ihes permitiria reivindicar a hegemonia de tal saber. Sem
esses instrumentos eles não poderiam se estabelecer como possuidores do ca-
pital cultural legítimo do campo e aptos a dirigir ações no meio social respal-
dadas tanto pela sociedade, quanto pelo Estado.

Construído o arcabouço teórico-rnetodológico, os nutrólogos come-
çam a desencadear uma série de estratégias em busca da autonomia do campo".
O primeiro passo nessa direção foi a realização de diversos inquéritos que
tinham como objetivo medir, avaliar e quantificar as carências alimentares do
povo brasileiro, a partir de um amplo e minucioso levantamento das dietas e da
participação da alimentação nas despesas das famílias.

Com isso, a Nutrologia dava um passo decisivo no Brasil como acon-
tecera em outros países, mesmo confirmando o que já se sabia: que a maioria
da população brasileira vivia mal e passava fome. Porém, essa realidade era
mostrada agora com uma linguagem nova, respaldada pela experiência de la-
boratório e por eles sacramentada. O diagnóstico era: a situação de fome de-
corria do fato de a maioria da população não saber comer corretamente, o C]U '

seria conseqüência das péssimas condições de vida e de se ser pobre (Coimbra;
1982:153).

Como resolver o problema? Qual a solução? Como já afirmamos ant '
riormente, prescreviam: a racionalização da produção e distribuição e o dcscn
volvimento de uma eficiente cruzada alimentar, que substituísse os velhos '
equivocados hábitos alimentares por uma prática alimentar racional.

Feito o diagnóstico e proposta a receita, faltava-lhes, contudo, pod 'I'

político e respaldo social para a concretização de suas propostas. 'OIl1() os

6 Para Bourdieu(l998:72), "as lutas que têm lugar no campo intelectual I 111(l po
der simbólico como coisa em jogo, quer dizer, o que nelas está em jogo (l PUdl'l
sobre o uso particular de sinais e, deste modo, sobre a visão e o sentido do 1IIIIIIdo
natural e social".
7 "O movimento de um campo para a sua autonomia pode ser compre 'lIdido 1'01111111'111
processo de depuração em que cada gênero se orienta para aquilo 'lu' o dlslill) 111'(' o
define de modo exclusivo, para além dos sinais exteriores, S ciulm '111' ~ollli(ddo~ c
reconhecidos, da sua identidade". ( Ibid., p.70)
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conseguir? Conquistando espaço na sociedade e, principalmente, no Estado.
Para isso, uma nova estratégia foi desencadeada e com dupla finalidade: difun-
dir a boa nova e a mobilização de opinião favorável à causa da alimentação.
Passou-se, então, a divulgar o ideário da alimentação racional e a denunciar,
porém, de forma branda, inicialmente, a ausência de uma política alimentar
conseqüente e apta a efetivar as soluções necessárias Desenvolvia-se, dessa
forma, uma pedagogia das representações- desse novo saber.

No movimento de constituição da Nutrologia, tornava-se necessário
que representações de tal saber passasse a circular na sociedade brasileira, o
que facilitaria a abertura social para as soluções propostas pelos nutrólogos.

Promove-se, por um lado, intensa campanha em favor da boa alimenta-
ção através dos meios de comunicação de massa. Por outro lado, publica-se,
entre 1935 e 1940, uma grande quantidade de trabalhos referentes ao tema ali-
mentação dirigidos, principalmente, ao público leigo (Coimbra; 1982: 155). Des-
taca-se, nesse processo, a vasta obra de Josué de Castro sobre o problema alimentar
e, em especial, sobre a fome, cujos livros mais conhecidos e publicados em di-
versas línguas são Geografia da fome e Geopolitica da fome, no quais o autor
faz um mapeamento geográfico do Brasil e do mundo, respectivamente, dividin-
do-os por áreas e níveis de carência alimentar. O trabalho de Dante Costa intitulado
A importância da assistência alimentar à criança, publicado em 1935, é a pri-
meira obra no Brasil a fazer referência direta à merenda escolar.

A denúncia da falta de uma política de alimentação, inicialmente bran-
da, intensifica-se a partir de 1940, quando os nutrólogos começam a ocupar
espaço na burocracia do Estado populista. Algumas propostas começam, en-
tão, a ser colocadas em prática:

Em 1940, criou-se o Serviço de Alimentação da Previdência
Social- SAPS, com a finalidade de assegurar condições higi-
ênicas e favoráveis à alimentação dos segurados da previdên-
cia; selecionar e baratear os preços dos gêneros alimentícios;
instalar e manter restaurantes destinados aos trabalhadores;
fornecer alimentos básicos a preço de custo aos trabalhado-
res. (Coutinho; 1988:34)

Para Viana (1995:15), o SAPS foi gerado na esfera do que se chamou
de cruzada alimentar, demandando a formação de recursos humanos em nutri-
ção para atuar com objetivo específico de fazer educação alimentar. A estes
profissionais, que se constituíram nos precursores do nutricionista, na socie-
dade brasileira, deu-se o nome de auxiliares ou visitadores de alimentação.

8 Segundo Moscovici(l978:43), "uma ciência, seja qual for seu futuro, deverá, neces-
sariamente, tornar-se parte integrante da vida cotidiana da sociedade humana e fazer
com que esta sociedade se interesse particularmente por ela e lhe conceda um lugar à
parte. Nesse processo, é forçoso que se reconheça a especificidade de sua prática".
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É pertinente lembrar que, sob a influência e orientação dos nutrólogos,
fora criada, em 1945, a Comissão Nacional de Alimentação (CNA) com as
seguintes atribuições: estudar e propor normas da política nacional de alimen-
tação; estudar o estado de desnutrição e os hábitos alimentares da população e
concorrer para o desenvolvimento da indústria de desidratação de alimento.
no Brasil. Das discussões e atividades dessa comissão seria criado (1954-1955)
o Programa Nacional de Merenda Escolar, que seria, além do SAPS, a outra
frente de atuação prática dos nutrólogos. Duas razões explicam a aproximação
da Nutrologia com a escola. Primeiro porque no espaço escolar estava presen-
te o discurso higienista e eugênico vinculados ao ideal de constituição de um
brasileiro forte, sadio, robusto, necessário à formação da nação brasileira. A
segunda razão se vincula ao aumento das ações do poder público com relação
à educação das camadas populares, no contexto do processo de industrializa-
ção do país.

A passagem dos nutrólogos do discurso à ação é favorecida pelas
características do Estado brasileiro da época: organicista, intervencionista e
populista. Esse Estado, de um lado, ávido por intervenção junto à sociedade
e marcado pelo discurso nacionalista, tinha o poder; do outro lado, os
nutrólogos que, apesar de dominarem o saber, não dispunham de poder para
a efetivação de suas propostas, também de cunho intervencionistas, de "edu-
cação alimentar". Da convergência dos interesses desses dois segmentos da
sociedade, surgiriam as primeiras políticas públicas no campo da alimenta-
ção no Brasil. Nesse caso,

o nutrólogo atende a uma necessidade: a de responder pela
execução! viabilização de ações no setor; implementadas por
um Estado em busca de legitimidade, em que o profissional se
inseria como mais um instrumento atenuador das tensões so-
ciais. (Bosi; 1996:59)

A partir da criação do SAPS (1940), instituição que também passou a
formar recursos humanos em nutrição, surge um novo profissional que passa a
ser denominado de nutricionista. Passam a coexistir, então, duas profissões no
campo da alimentação, porém ocupando posições diferenciadas na estrutura
de poder do campo: os nutrólogos, médicos pós-graduados em nutrição, e os
nutricionistas. Segundo Viana (1996: 17),

na divisão técnica e social do trabalho entre esses dois pro
fissionais, voltados para o campo da alimentação e do 1I/1/I'i

ção, coube ao nutricionista tarefas cujo conteúdo se' ccntrav«
na educação alimentar e na administração de I'(',I'/(III/'mll/',\'

mantidos pelo SAPS. Ao médico nutrôlogo coube 1/ oricutn
ção, supervisão, pesquisa e planejamento em ali/lIl'II/(lç17o ('

nutrição.
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Os cursos de formação de nutricionistas proporcionavam uma forma-
ção pouco complexa, diretamente subordinada à profissão médica, e conforme
Bosi (1996:60), "com um perfil de prática semelhante ao da Enfermagem: a de
ser um trabalho feminino, socialmente desvalorizado, exercido por mulheres
oriundas de estratos sociais inferiores, sem formação sólida, relegadas a uma
prática subalterna".

Essas considerações são, portanto, esclarecedoras do percurso históri-
co do conhecimento relacionado à alimentação e nutrição na direção de sua
constituição como campo de saber autônomo. Na indústria, por meio da ali-
mentação dos trabalhadores (SAPS); na escola, através da política de merenda
escolar e na Universidade, com suas cátedras e práticas laboratoriais, a
Nutrologia ganha respaldo social e se faz reconhecer, Por meio de estratégias
de difusão adquire representação na sociedade brasileira. Conquista poder pelo
controle teórico-metodológico do seu capital cultural específico e amplia seu
espaço de influência política, ocupando cargos públicos na burocracia do Es-
tado. Firma, enfim, suas bases de sustentação. Conquistado esse espaço, a
Nutrologia finalmente ancora-se no meio social e adquire, no Brasil, o status
de ciência de aplicação social.
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