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EDITORIAL 

 
Dr. Daniel Salésio Vandresen1 

 

A presente edição da Revista Eletrônica ΙF-Sophia, no XXIII do 1º semestre de 

2022, propõe discutir a temática “Pesquisas e práticas pedagógicas 

multi(inter)disciplinares”. Dentre os diferentes artigos que compõe a presente edição 

procurou-se contribuir para divulgar pesquisas e práticas pedagógicas que cooperam 

com este debate. 

Quando observamos a organização histórica curricular de nossas escolas 

brasileiras constata-se que a maioria se constituiu pelo paradigma disciplinar, modelo 

que surge na modernidade como formação de um indivíduo fragmentado em seu 

pensamento e ação. Como forma de superar esta perspectiva surgem nas últimas 

décadas pesquisas e práticas de ensino com o objetivo de pensar a formação menos 

segmentada e mais interdisciplinar e multidisciplinar, concepções que têm como 

perspectiva pensar o ensino dos conteúdos pela relação, conexão e interação entre eles, 

somando olhares em múltiplas perspectivas para os diferentes componentes 

disciplinares. 

Nessa edição da Revista IF-Sophia o leitor encontrará textos de professores e 

pesquisadores que contribuem com o dossiê seja refletindo sobre a prática docente seja 

por um olhar em perspectiva relacional em suas pesquisas. A presente edição contém 

                                                 
1 Doutor em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP – Marília – 

SP; Mestre em Filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Toledo – PR; 

Especialista em História do Brasil pela Universidade Paranaense – UNIPAR e Licenciado em Filosofia 

pelo Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE – Brusque – SC. Docente do Instituto Federal do 

Paraná – IFPR, campus Coronel Vivida – PR. Vice-coordenador do Grupo de pesquisa Filosofia, Ciência 

e Tecnologias – IFPR e Editor-chefe da Revista “IF-Sophia: revista eletrônica de investigações Filosófica, 

Científica e Tecnológica”. Integrante dos Grupos de Pesquisas: ENFILO - Grupo de estudos e pesquisa 

sobre o ensino de filosofia (UNESP/Marília) e NEDIH - Núcleo de Educação em Direitos Humanos 

(IFPR/Coronel Vivida). Coordenador do Projeto de Pesquisa "O ensino de filosofia e a escrita de si como 

experiência existencial" (PIBIC-Jr IFPR/CNPq, aprovado em edital em 2019, 2020 e 2021). Tem 

experiência na área de Educação, com ênfase em Ensino de Filosofia, atuando principalmente nos 

seguintes temas: ensino de filosofia, subjetividade, técnica, Michel Foucault. Orcid: 

https://orcid.org/0000-0001-6662-4703. E-mail: daniel.vandresen@ifpr.edu.br 
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oito artigos (sete nacionais e um internacional) e uma tradução. Os dois primeiros são 

textos que marcam a experiência docente em uma prática pedagógica 

multi(inter)disciplinar, os outros seis são pesquisas em diferentes campos, como da 

filosofia, da literatura, do desenvolvimento histórico do espaço público e da 

administração pública, mas que têm por objetos uma reflexão interdisciplinar em suas 

análises. Por fim, a tradução tematiza a relação entre liberdade, vontade e presciência 

divina. 

Também nessa edição continuamos com a ação de interação da revista com a 

comunidade por meio da criação de uma imagem de capa para a presente edição. A ação 

ocorreu por meio de um projeto de extensão (Processo SEI nº 23411.011581/2020-21), 

coordenado por mim e pela professora Dr. Katyuscia Sosnowski, e contou com a 

participação de três propostas, sendo que a escolha da imagem ocorreu por meio de 

votação pública, divulgada pelas redes sociais. A imagem escolhida com 45% dos votos 

foi da aluna Danielly Pereira Alonso, estudante do 1º. ano do Curso Técnico em 

Administração Integrado ao Ensino Médio do IFPR/Campus Avançado Coronel Vivida. 

Enfim, com essa temática da edição XXIII da Revista IF-Sophia queremos 

propiciar um espaço de manifestação destas pesquisas e práticas pedagógicas que vêm 

contribuindo para novos olhares em nossas práticas educacionais.  

Desejo a todos uma boa leitura e que a inquietação que o conhecimento nos 

provoca seja um modo de cuidar de nós mesmos. 

 

Coronel Vivida, 08 de agosto de 2022. 
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DOSSIÊ: 
Pesquisas e práticas pedagógicas 

multi(inter)disciplinares 
 

 
 

Fonte: A imagem é de autoria da estudante Giovana Emanuele Gregorio de Almeida, do Curso Técnico 

em Edificações do IFPR/Campus Umuarama. A presente ilustração participou da seleção da imagem da 

capa da presente edição, a qual foi regido pelo processo registrado no SEI/IFPR nº 23411.011581/2020-

21. 
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COMO TRABALHAR DE FORMA INTUITIVA E LÚDICA A 

TABUADA, SEM A FAMOSA ‘DECOREBA’ 

 

HOW TO WORK INTUITIVELY, LOGICAL AND PLAYFULLY 

TIMES FORM THE TABLES WITHOUT THE FAMOUS 'ROTE' 

 

KIEL EN INTUICIA KAJ LUDA MANIERO EKZERCIGI PRI LA 

TABELO DE MULTOBLIGADO SEN LA FI-FAMA SENASIMILA 

PARKERIGADO 
 

Danielle Finardi Fonseca2 

 

Frederico Fonseca da Silva3 

 

Resumo 
O presente estudo deseja comprovar que ensinar a Matemática de maneira lúdica e 

construtiva leva a criança desde as séries iniciais ao entendimento do pensamento 

lógico, conduzindo-a a uma aprendizagem significativa, muito mais criativa e prazerosa, 

por ser feita através de jogos, debates e desafios. Retirando o modo apenas mecânico de 

aprender “porque tem que ser assim”, dando lugar a realmente aprender a matemática-

lógica, onde o aluno apropria-se dos conceitos matemáticos através de sua construção e 

entendimento. O que leva a criança a comparar resultados e a sequência intuitiva que 

usou. Trabalhar com a lógica matemática proporciona perceber que há várias formas de 

se chegar ao resultado, levando-a também a sentir-se mais segura e eficiente nas outras 

áreas do conhecimento. 

Palavras-chave: Processo ensino-aprendizagem. Dificuldades. Jogos. Interferências 

pedagógicas. 

 

Abstract 
The present study wants to prove that teaching Mathematics in a playful and 

constructive way leads children from the early grades to the understanding of logical 

thinking, leading them to a meaningful learning, much more creative and pleasurable, as 

it is done through games, debates and challenges. Removing the only mechanical way 

of learning “because it has to be that way”, giving way to actually learning 

mathematics-logic, where the student appropriates mathematical concepts through their 

                                                 
2 Pedagoga, Pós-Graduada em Alfabetização; Educação Infantil; e, Pedagogia Avançada. Orcid: 0000-

0002-5049-4729. E-mail: danifinardi1970@gmail.com 
3 Engenheiro Agrônomo, doutor em Irrigação e Meio Ambiente, Professor e Pesquisador do IFPR - 

Instituto Federal do Paraná. Orcid 0000-0003-2817-6983. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/4691454480439777. E-mail: frederico.silva@ifpr.edu.br 
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construction and understanding, which leads the child to compare results and the 

intuitive sequence you used. Working with mathematical logic makes you realize that 

there are several ways to get to the result, also leading you to feel safer and more 

efficient in other areas of knowledge. 

Keywords: Learning Process. Difficulties. Games. Educational Interference. 

 

Resumo 

Ĉi tiu studo celas konfirmi, ke instrui Matematikon en maniero luda kaj konstruigema 

kondukas la infanon ekde la komencaj lernojaroj al la kompreno de logika pensado, 

ebligante signifohavan lernadon, multe pli kreopovan kaj plezurigan, ĉar ĝi estas 

efektivigata pere de ludoj, debatoj kaj defioj. Ĝi anstataŭas la nur-mekanikan manieron, 

laŭ kiu oni lernas “ĉar ĉi tiel ĝi devas esti”, malfermante spacon al vera lernado de 

matematiko-logiko, en kiu la lernanto alproprigas al si la matematikajn konceptojn pere 

de ties konstruado kaj ekkompreno, kio igas la infanon kompari rezultojn kaj la uzitan 

intuician rezonĉenon. Labori surbaze de matematika logiko plifaciligas konstati, ke 

ekzistas multaj vojoj por alveni al la rezulto, kio ebligas al la lernanto sin senti pli 

sekura kaj efika en aliaj sci-fakoj.  

Ŝlosilvortoj: Lern-instrua procezo; Malfacilaĵoj; Ludoj; Pedagogiaj intervenoj.   

 

1 INTRODUÇÃO 

O ensino pedagógico da lógica matemática desde a primeira infância é 

fundamental para todo o processo formativo desse aluno até a sua vida profissional. 

Segundo Ponte (2005), as aulas de matemática com as crianças demandam 

envolvimento e parceria entre os profissionais, fortalecendo a ideia de que o trabalho 

coletivo e colaborativo é essencial na aprendizagem de todos os envolvidos nesse 

processo tanto do ensino quanto da aprendizagem. 

Em oposição a uma linha de pensamento mais convencional ou tradicional, a 

lógica contemporânea, procura se tornar um cálculo mais lúdico ao invés das expressões 

e símbolos até então repassados sem a preocupação histórica de se criar uma transmitir 

uma correlação prática como foi ao longo dos séculos. 

Assim, essa lógica atual se preocupa cada vez menos com as regras da 

matemática clássica, no modo mecânico, e mais com as operações intelectuais do 

conhecimento.  

Essa lógica descreve as formas que permitem diferenciar linguagem cotidiana e 

linguagem formalizada. Para Vygotsky (1991), a formação de conceitos começa na 

infância. A linguagem formal nada tem a ver com a linguagem cotidiana, pois se trata de 



2022 – Ano VIII – Volume VIII – Número XXIII                                              ISSN – 2358-7482 
 
 

13 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

uma linguagem inteiramente construída por ela mesma, através das experiências vividas 

no dia-a-dia, baseada no modelo da matemática. 

De acordo com Pinto (2014), a história atual das disciplinas escolares relaciona-

se com questões recentemente formuladas pelos historiadores da educação. O que é 

imprescindível na sala de aula é que a matemática siga também essa métrica e deixe o 

ensino mecânico e o cálculo propriamente dito e deem lugar à matemática-lógica desde 

a primeira infância e que desenvolva nos alunos, simultaneamente com a idade, a 

compreensão desta matemática e seus conceitos. Ensiná-los a construí-la, utilizando 

muito a vivência com material manipulável, jogos e as experiências em grupo. 

Sabe-se que estas mudanças muitas vezes são feitas de modo radicais nos 

currículos escolares, pois preservam, de forma mais cômoda, a maneira de ensinar na 

forma tradicional. Sabe-se ainda que algumas escolas no Brasil já estão inserindo este 

ensino da lógica nas aulas de matemática (AMANCIO e SANZOVO, 2020), mas ainda 

falta muito para ser feito e mudado. 

Segundo Silva et al. (2016), há uma grande dificuldade na introdução do ensino 

de álgebra devido à demora da aceitação por parte dos alunos, uma vez que os novos 

conceitos são desprovidos de significados, por trazerem dos anos iniciais uma grande 

deficiência no que diz respeito à formalidade da linguagem matemática. 

Essa proposta revolucionária não é tão recente assim, uma vez que o matemático 

e poeta Paul Dienes, autor de “teaching situation” e “learning situation”, elaborou e 

propôs algo similar4. Em realidade, espera-se que os professores se esforcem para 

mudar a “situação de ensinar” tradicional em “situação de aprender” o lúdico, o 

manipulável, à experimentação, a dinâmica da sala e os trabalhos em grupos. Tudo isso 

faz com que as crianças se sintam incentivadas a aprender a matemática e gostarem dela 

de forma natural. 

                                                 
4 Zoltán Pál Dienes (1916 - 2014) foi um matemático húngaro que elaborou um método para exercitar a 

lógica e desenvolver o raciocínio abstrato. Quanto aos termos “teaching situation” e “learning situation”, 

trata-se de palavras no pensamento do autor. A criança não deve “receber um ensino”, mas “aprender”, 

“adquirir por seu próprio esforço, por tentativas, como faz o aprendiz em relação a seu futuro ofício”. É 

por isso que falaremos sempre em aprender ou adquirir. 
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De acordo com Araújo (2000), atividades lúdicas são ações que geram prazer e 

equilíbrio emocional, levando o indivíduo à autonomia sobre seus atos e pensamentos, e 

contribuem para o desenvolvimento social. 

Estas dinâmicas da lógica matemática permitem que, nestes momentos lúdicos, a 

criança aprenda mais rapidamente e formulando correlações. Assim, haverá a 

possibilidade de progresso individual, promovendo durante as aulas coletivas um 

aprendizado efetivo, onde elas aprendam também a compartilhar o conhecimento, 

tornando as aulas mais divertidas e com resultados significativos. 

O que se espera com essa nova forma de se olhar e ensinar a matemática é que as 

crianças experimentem esse jeito de aprender de uma forma mais contextualizada com o 

mundo em que vive, pois será prazeroso e eficaz no desenvolvimento escolar. Uma vez 

que a lógica ajuda a melhorar a compreensão e o desempenho da criança em todas as 

áreas do conhecimento acadêmico. 

O objetivo do presente estudo consistiu em aplicar e relatar as experiências 

acerca das interferências pedagógicas promovidas com alunos de uma turma do 3o ano 

do Ensino Fundamental, na cidade de Curitiba (PR). O desafio consistiu em pesquisar e 

propor atividades de aprendizagem que se caracterizem como interferências 

pedagógicas que poderão promover a superação das dificuldades de aprendizagem da 

tabuada. 

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa ocorreu através da aplicação de jogos pedagógicos estruturados e 

registros matemáticos em turmas do 3º ano do Ensino Fundamental, de um colégio 

particular na cidade de Curitiba (PR), no ano de 2018.  

Os dados foram coletados no 1º semestre do ano letivo de 2018, tendo a 

participação de 63 crianças, com idade média de 8 anos. 

De acordo com Pereira e Cunha (2007), a pesquisa com crianças exige do 

pesquisador uma revisão e superação do paradigma positivista e de seus princípios, uma 

vez que estes ainda influenciam a construção de conhecimentos nos dias atuais. 
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De acordo com Delgado e Müller (2006), a investigação com crianças, pelos 

inúmeros desafios que nos coloca, deve ser um processo criativo pois, os pesquisadores 

das infâncias partilham que estudar crianças é algo problemático, principalmente ao 

considerarmos as distâncias entre adultos e crianças. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), uma pesquisa qualitativa possui as seguintes 

características: ela toma o ambiente natural como fonte direta dos dados, tendo o 

investigador um papel fundamental na pesquisa; é descritiva, visto que os dados serão 

analisados minuciosamente para se estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do 

objeto de estudo; ela apresenta interesse pelo processo; a análise dos dados se dá de 

forma e há valorização de significados relativos ao fenômeno estudado. 

Por fim, de acordo com Sigaud et al. (2009), partindo-se da premissa de que a 

criança é um sujeito de direitos e, portanto, tem direito à voz, é imprescindível que o 

pesquisador garanta condições para a sua participação na decisão de colaborar ou não 

com a pesquisa. 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Uma das grandes dificuldades que as crianças encontram nos primeiros anos de 

ensino é o aprendizado da tabuada (DANI e GUZZO, 2013). No passado não tão 

distante assim, “nosso tempo”, existiam lápis, réguas, capas de caderno e outros 

materiais com a tabuada, para facilitar as aulas. 

O conteúdo era tão valorizado que as listas de multiplicações apareciam em 

todos os lugares, mesmo assim, na hora do conhecimento ou nos momentos de 

avaliação desse conhecimento, muitas vezes os valores sumiam da memória. Prova que 

as práticas tão consolidadas de memorização pela repetição não são eficazes 

(SANTOMAURO, 2011). 

Mas hoje em dia não faz mais sentido onde, na verdade nunca fez, exigir que os 

alunos saibam o produto de cor. Acredita-se que as habilidades relacionadas à 

matemática que a sociedade atual coloca não priorizam apenas o “lembrar” ou 

“recuperar” a informação, sem, principalmente, interpretá-la. 
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Assim, existem maneiras de levá-los realmente a aprender a tabuada, 

construindo este conceito. Acredita-se que o aluno deve compreendê-la por meio de 

atividades que mostrem a relação entre os números e as propriedades da multiplicação, 

como a proporcionalidade e a comutatividades em que, para isso, seja necessário 

apresentar a definição delas.  

Aprender a tabuada tem um contínuo e intenso trabalho com jogos e cálculos 

rápidos (STAREPRAVO, 2010). O importante é que os alunos compreendam o que 

estão fazendo, tornando-se capazes de decidir a melhor maneira para resolver cada 

situação e de desenvolver estratégias para monitorar os próprios erros. 

Nesse novo contexto da informação e tecnologia, a escola parece estar na 

contramão quando propõe a memorização da tabuada (BRITO, 2014). Paciência, 

estímulo, incentivo e uma boa didática são peças fundamentais para alcançar esse 

objetivo. 

Há pelo menos 45 anos, Golding (1976) já afirmava que se as crianças aprendem 

melhor com métodos ativos, se a discussão pode ajudar numa determinada aquisição do 

saber, é preciso que o professor se adapte a esta nova situação. Assim como é preciso 

que as crianças que aprendem numa nova situação e usem os jogos e exercícios para a 

descoberta dos conceitos lógicos. 

Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a 

possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos alunos que temem a 

Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la (VALE, 2018). Em situação de 

jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande, nota-se que, ao 

mesmo tempo em que estes alunos falam matemática, apresentam também um melhor 

desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de aprendizagem 

(BORIN,1998). 

Starepravo (1999) também defende essa ideia, afirmando que os desafios dos 

jogos vão além do âmbito cognitivo, pois, ao trabalhar com eles, os alunos deparam-se 

com regras e envolvem-se em conflitos, uma vez que não estão sozinhos, mas em um 

grupo ou equipe de jogadores. 
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Para as Diretrizes Curriculares (PARANÁ, 2008), os jogos são eficientes para a 

real fixação e sugerem que há vários tipos de jogos que podem ser utilizados para 

instigar a memorização. 

Finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles 

provocam no aluno, gerando interesse e prazer. Por isso, é importante que os jogos 

façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e avaliar a potencialidade 

educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver 

(BRASIL, 1997). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 COMO TRABALHAR A CONSTRUÇÃO DA TABUADA, USANDO O 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

Relatam-se as experiências vivenciadas acerca das interferências pedagógicas 

promovidas com uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental, na cidade de Curitiba 

(PR), no ano de 2018. 

As discussões pedagógicas sobre como trabalhar a tabuada em sala de aula, 

geraram muitas opiniões diferentes, principalmente por parte do corpo pedagógico sem, 

no entanto, levar ao conhecimento dos alunos considerando, principalmente, a baixa 

idade do universo investigado. 

Decorar as tabelas da tabuada não seria o caminho mais adequado ou por 

contagem sucessiva demandaria muito tempo para a realização das operações. A 

maneira mais eficaz encontrada para este conteúdo foi a aprendizagem lógica. 

Outrossim, verificou-se que a construção das tabuadas com apoio de material 

manipulável e um trabalho de cálculo mental para tornar mais fácil a compreensão das 

tabuadas, usando jogos que permitissem que o aluno percebesse esta construção e 

constatação do que está fazendo, também foi perceptível. 

Segundo Golding (1976), é por meio de suas próprias experiências, e não das de 

outros, que as crianças aprendem melhor. Por isso, as relações lógicas que quisermos 

que as crianças aprendam, deverão concretizar-se por relações efetivamente observáveis 
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entre atributos fáceis de distinguir, tais como: cor, forma, etc. Esta técnica é utilizada há 

anos para testar o pensamento lógico (formação de conceitos). 

Em outras palavras, vê-se o mundo e tenta-se compreender seu funcionamento, 

com "óculos conceituais". Inicialmente com conceitos cotidianos, alternativos, 

espontâneos, ou pré-conceitos, que vão dando lugar aos conceitos científicos (NÉBIAS, 

1999). 

 

4.2 COMO TRABALHAR AS TABUADAS BÁSICAS 

Vários estudos, dentre eles, Butlen e Pezard (2000), Correa e Moura (1997), 

Guimarães e Freitas (2007), Mendonça e Lellis (1989), dentre outros, relatam pesquisas 

e importância com cálculo mental. Boulay et al. (2008) afirmam que o cálculo mental 

ocupa um lugar preponderante na aprendizagem da matemática. 

Para a tabuada do 2, pode-se desenvolver uma proposta de trabalho com a 

adição sucessiva (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Conceito multiplicativo e somatório da tabuada do 2 

 

Trabalhar os resultados da tabuada do 2 é explorar as somas de dois em dois, 

indicar que todos os resultados são números pares, trabalhar o dobro dos números. Uma 

vez compreendido como se formam os dobros, é importante desenvolver atividades de 

jogos com os alunos objetivando a fixação desejada. 

Trabalhar logo, em seguida, utilizar e trabalhar a tabuada do 4, onde, 

naturalmente, ela é o dobro da tabuada do 2 (Figura 2). 
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Dobro 

 

2  x  5 = 10        assim,      4  x  5 =  20 

Figura 2. Conceito do dobro 

 

Na continuidade, trabalhar a tabuada do 8  também não é diferente, uma vez 

que ela é o dobro da tabuada do  4 (Figura 3). 

 

 

Dobro 

 

4  x  6 =  24       assim,    8  x  6 =  48 

Figura 3. Conceito da tabuada do 8, em relação à do 4 

 

Para a compreensão dos alunos e assimilação, praticando os jogos de dobro, a 

tabuada do 8 será fácil de fazer. Exemplo de como colocar as tabuadas do 2, 4 e 8 

para a melhor compreensão (Figura 4). 

Dobro                            Dobro 

 

 

 
Figura 4. O conceito do dobro para as tabuadas de 2, 4 e 8 

 

Usamos o mesmo procedimento para realizar as tabuadas do 3 e do 6. Os 

exercícios com os dobros também facilitam a compreensão destas tabuadas (Figura 5). 

Dobro 
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3  x  3 =  9       assim,        6  x  9 =  18 

 

 

Dobro 

 

 

 
Figura 5. Conceito do dobro para as tabuadas de 3 e 6. 

 

A tabuada do 9 pode ser trabalhada usando o triplo da tabuada do 3 (Figura 6). 

 

Triplo 

 

 

 
Figura 6. O conceito do triplo para as tabuadas de 3 e 9 

 

A tabuada do 9 pode, também, ser ensinada com as mãos, devemos mostrar 

para a criança que o dedo da mão esquerda que está abaixado, vai indicar as dezenas o 

os dedos da direita vão indicar as unidades (Figura 7). 
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Figura 7. Uso das mãos na tabuada dos 9. 

 

Pode-se ainda trabalhar com a sequência nas ordens (Figura 8) onde, de cima 

para baixo, de 0 a 9 para as dezenas e, de baixo para cima, também de 0 a 9 para as 

unidades formando os resultados da tabuada do 9. 

 

 
Figura 8. Sequência de dezenas e unidades para a tabuada dos 9 

 

Para ensinar a tabuada do 5 pode-se continuar indicando a adição sucessiva, a 

sequência de 5 em 5 nos resultados; ou, indicar que quando o 5 é multiplicado pelos 
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números pares os resultados são todos terminados em 0 e quando multiplicados pelos 

números ímpares os resultados são todos terminados em 5. Como por exemplo: 

 

Números pares                                        Números ímpares 

5  x  6  =  30                                               5   x   9  =  45 

5  x  8  =  40                                               5   x   3  =  15 

 

Uma divertida maneira de trabalhar a tabuada do 5 é usando o relógio como 

material concreto. Com um relógio com ponteiros cada espaço entre os números 

indicam os minutos de 5 em 5 (Figura 9). 

 

 
Figura 9. A ferramenta do relógio para tabuada do 5. 

 

A tabuada do 7 (Figura 10) tem todos os resultados das outras tabuadas de 

forma inversa, ou seja, o aluno já foi instruído no contexto do 1 x 7, 2 x 7, 3 x 7 e assim 

por diante, com exceção do 7 x 7 = 49, teoricamente, o único número a ser “decorado” 

entre as tabuadas, como elemento novo. Outra curiosidade é uma brincadeira, quando 

contamos de forma crescente, por exemplo: 5, 6, 7 e 8 ... onde, 5 6 = 7 x 8 
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Figura 10. A tabuada do 7 

 

Se 6 é o dobro de 3, todos os resultados da tabuada do 6 são o dobro dos 

resultados da tabuada de 3. Caso não se lembre que 8 x 4 = 32, a criança pode buscar na 

memória o resultado de 4 x 8, que parece mais simples e é o mesmo. Outra dedução que 

a criança pode chegar: se 7 x 10 = 70, para saber quanto é 7 x 9, basta subtrair 7 desse 

resultado para chegar a 63. Tudo passa a fazer sentido e fica fácil a sua concretização. 

 

4.3 JOGOS PARA COMPREENSÃO E FIXAÇÃO DAS TABUADAS 

Diversos jogos e ferramentas existem para o ensino e fixação da distribuição 

multiplicativa dos números. Não existem regras e nem a melhor e sim, conjuntamente, 

respeitando e valorizando até mesmo os aspectos sociais e culturais do meio em que se 

ministra o conteúdo, as práticas devem ser adotadas ou priorizadas. 

Dentre essas, ressalta-se o jogo de Dominó das tabuadas que, embora seja 

jogado como o dominó tradicional, o mesmo requer a fixação (e não a memorização) o 

que resulta na compreensão expressiva da tabuada em si, porque cada peça traz, em um 

lado, uma multiplicação (por exemplo, 2x2) e, no outro, apenas um resultado (Figura 

11). Como, preferencialmente, ele deverá ser jogado por 4 crianças, alerte-as que 

somente com a combinação perfeita das peças haverá um ganhador. 
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Figura 11. A ferramenta dominó como fixação dos números multiplicativos 

 

Outro jogo interessante e que pode e deve ser utilizado é o conhecido Jogo da 

memória, bastando, para isso, ser adaptado aos números alvo do estudo (Figura 12). 

 

 
Figura 12. O jogo da memória como fixação dos números multiplicativos 

 

Considerando a importância do desenvolvimento do raciocínio lógico-

matemático e a dificuldade em articular cognição e emoção, busca-se expor algumas 

considerações sobre a interlocução desses conceitos. 

Assim, toma-se como objeto de estudo, a construção do raciocínio lógico-

matemático determinado pelo domínio afetivo. A busca do prazer, da alegria, da 

satisfação, da curiosidade e da criatividade, torna o aprendizado eficaz e constitui uma 

estratégia para o desenvolvimento do pensamento e da autonomia infantil. 

A construção do pensamento lógico-matemático é desenvolvida pela percepção 

das diferenças contidas nos objetos que estão na realidade externa. Para Kamii e 
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Livinstone (1999), a diferença é uma relação criada mentalmente pelo indivíduo quando 

relaciona dois ou mais objetos. 

Essa percepção também é estabelecida quando a criança faz suas arrumações 

intuitivas, porém, não ocorre a construção do conceito (PIAGET e SZEMINSKA, 

1975). Piaget e Szeminska (1975), ainda, preocupavam-se com a construção psicológica 

real das operações matemáticas nas crianças. 

Acredita-se que o desenvolvimento da inteligência matemática na criança pode 

ocorrer, primeiramente, quando ela aprende conceitos matemáticos sem perceber que se 

trata de matemática, resolvendo-os em função de sua inteligência geral, onde todo aluno 

normal é capaz de um bom raciocínio matemático desde que se apele para a sua 

atividade e se consiga assim remover as inibições afetivas que lhe conferem com 

bastante frequência um sentimento de inferioridade nas aulas que versam sobre essa 

matéria (PIAGET, 2005). 

Em segundo lugar, existe uma dissociação entre as questões lógicas e as 

considerações numéricas, quando a lógica não é inerente à criança, devendo essa ser 

construída passo a passo. O desenvolvimento das capacidades dedutivas deve ser 

libertado do cálculo, sendo construído ativamente por correspondências lógicas, o que 

leva à elaboração de mecanismos operatórios delicados e precisos (PIAGET, 2005). 

 Em terceiro lugar, existe uma elaboração intelectual espontânea, onde as 

construções matemáticas se dão qualitativamente e as representações ocorrem pelas 

relações, que os matemáticos chamam topológicas que consiste em, estudar a estrutura 

dos objetos sem preocupação com seu tamanho e formato. Portanto, o educador 

necessita preparar métodos didáticos ajustados ao desenvolvimento psicológico do 

educando, gerando a atividade autônoma do mesmo.  

E, em quarto, sem desejar que o referido tema seja conclusivo, torna-se 

necessário ensinar matemática pelas ações exercidas sobre as coisas, coordenadas entre 

si e imaginadas.  

Manipulações concretas precisam ser desenvolvidas e enriquecidas, sobretudo 

atividades de jogos. Assim, possibilita-se o desenvolvimento pleno da personalidade do 

educando, assegurando sua autonomia intelectual.  
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Portanto, o objetivo da educação intelectual não é saber repetir ou conservar 

verdades acabadas. É aprender por si próprio a conquista do verdadeiro, correndo o 

risco de despender tempo nisso e de passar por todos os rodeios que uma atividade real 

pressupõe (PIAGET, 2005).  

O pensamento matemático é produto da atividade mental da criança e o trabalho 

com os objetos é o suporte essencial para a construção desse pensamento. 

Consequentemente, o educador precisa focalizá-lo, buscando o sensível, a afetividade, a 

emoção contida na matemática, possibilitando a construção do raciocínio lógico-

matemático pela criança. 

O desenvolvimento da inteligência emocional é imprescindível para a 

aprendizagem. Goleman (1996) afirma que a emoção é responsável pelos atos e pelas 

respostas que os seres humanos desenvolvem em suas inter-relações com o outro e com 

o meio. A empatia é fonte vital para o ensino da matemática, para entender as emoções 

do outro, colocando-se no lugar do outro, propiciando diálogos prodigiosos. O sujeito 

capta o sentimento do outro, percebe-o e relacionam-se harmoniosamente. 

A emoção e o intelecto são propriedades inseparáveis do ser humano, em que a 

emoção é o colorido necessário para a vida do indivíduo (ALMEIDA, 1999). 

Para Antunes (2002) a empatia é o sentir-se como o outro, entendendo seus 

sentimentos, suas emoções, desenvolvendo a solidariedade para realização de alguma 

atividade. A empatia, assim entendida, vem impregnada pela ideia do “que devemos ou 

não fazer” em prol do outro. A qualidade da aprendizagem de matemática depende da 

metacognição, do contexto sócio cultural e da dimensão afetiva. 

Para Almeida (2004) as emoções são desordens fisiológicas cuja finalidade é 

amotinar as disposições e capacidades do indivíduo. Como um redemoinho 

intempestivo causa, concomitantemente, revoluções internas e externas. 

McLeod (1999) apud Gómez-Chacón (2003), mostra claramente que as questões 

afetivas têm um papel essencial no ensino e na aprendizagem da matemática, estando 

algumas delas extremamente arraigadas no sujeito e não podendo ser facilmente 

modificadas pela instrução.  
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Neste trabalho definiram-se como dimensão afetiva, os sentimentos, as crenças, 

os valores, as preferências e as expectativas do sujeito. 

A transparência de um instrumento pedagógico é, portanto, uma função da 

perspectiva de seus usuários, e daquilo que eles aprenderam a reconhecer e 

compreender através de sua participação em práticas culturais específicas, por exemplo, 

na sala-de-aula.  

Transparência não é inerente a objetos, mas emerge em um processo de uso onde 

artefatos são continuadamente transformados em sua função. Ou seja, artefatos 

(materiais e intelectuais) tornam-se transparentes na medida em que indivíduos os usam 

em atividades cujos significados são criados coletivamente em práticas culturais 

específicas.  

Assim, o próprio raciocínio matemático é não apenas influenciado, mas de certa 

forma constituído pela natureza do engajamento dos indivíduos na atividade de grupos 

socioculturais. Do ponto de vista educacional, se deveria enfatizar não o instrumento 

pedagógico em si, mas as formas pelas quais estudantes efetivamente os usam e os 

transformam. Por exemplo, a educação matemática deveria incentivar atividades de 

discussão em sala-de-aula, no contexto das quais certos materiais pedagógicos poderiam 

tornar-se objetos de argumentação matemática. 

 

4.4 RACIOCÍNIO MATEMÁTICO E REPRESENTAÇÕES MATERIAIS 

Segundo Gómez-Chacón (2003), as crenças matemáticas possuem um caráter 

marcadamente cognitivo e referem-se ao modo de utilizar capacidades gerais, como a 

flexibilidade de pensamento, a abertura mental, o espírito crítico, a objetividade, etc., 

importantes para o trabalho em matemática.  

Desse modo, o educador precisa proporcionar atividades em que o educando 

tenha a capacidade de fazer, tenha curiosidade e interesse para a pesquisa, criatividade 

para modificar seu comportamento frente a disciplina, autonomia intelectual para 

enfrentar situações desconhecidas e confiança em sua capacidade de aprender e resolver 

problemas matemáticos. Para aprender matemática, o educando recebe estímulos que 

geram tensão, diante disso, ele reage emocionalmente de forma positiva ou negativa, 



2022 – Ano VIII – Volume VIII – Número XXIII                                              ISSN – 2358-7482 
 
 

28 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

pois esta atitude está associada à crença sobre a matemática e sobre si mesmo, o que 

pode ou não realizar em matemática.  

Segundo Gómez-Chacón (2003), se o objetivo é melhorar o ensino e a 

aprendizagem da matemática, parece conveniente levar em conta os fatores afetivos dos 

alunos e dos professores. As emoções, atitudes e crenças atuam como forças 

impulsionadoras da atividade matemática. Em muitos casos atuam como forças de 

resistência à mudança.  

As discussões e os esclarecimentos sobre o que significa cada noção que se 

aprende em matemática, proporcionam emoções intensas, principalmente, aquelas que 

fazem descobrir o significado do que se apreendem, intermediadas pelo diálogo e que 

vêm carregadas pela dimensão afetiva. Não se trata de passar conceitos, mas de levar o 

educando numa viajem criativa, imaginativa e motivadora do aprender significativo e 

contextualizado. 

Na construção do raciocínio lógico-matemático o educador precisa encorajar a 

criança a pensar, proporcionando quantificações, comparações, seriações, entre outros 

conceitos. Assim, a criança adquire autonomia e é levada a agir de acordo com suas 

convicções, para escolher a resposta adequada ao problema proposto. Essa autonomia 

leva ao desenvolvimento natural do pensamento lógico matemático. O foco central da 

construção do conhecimento e/ou raciocínio lógico matemático é o raciocínio produzido 

pela criança na busca e na descoberta da solução adequada.  

É o pensamento que deve ser focado, pelo educador, para compreender como a 

criança constrói o número e o raciocínio lógico-matemático. Entender, se a criança 

comete algum erro, é porque, geralmente, pode está utilizando seu pensamento de forma 

inadequada é essencial. O educador precisa trabalhar para modificar esse pensamento, 

levando a resposta correta. Assim, o educador pode proporcionar o confronto da solução 

com outros educandos para a criança perceber onde cometeu o erro. Esse confronto gera 

conflito e desenvolve a busca de uma nova resolução para o problema.  

Goleman (1996) acredita que a emoção impulsiona o agir imediato, perturbando 

o pensamento. Essa perturbação pode ser um estímulo para a aprendizagem e, por 

consequência, para a construção do raciocínio lógico-matemático, quando aproveitada 
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para guiar as decisões e soluções. Goleman (1996) ainda afirma que a característica da 

mente emocional é gerar ações com uma forte sensação de certeza, baseando-se em 

impressões que já ocorrem anteriormente. Portanto, o educador precisa apropriar-se 

desse conceito e aplicá-lo no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. 

 

5 CONCLUSÃO 

Este estudo investigou a natureza e a gênese das representações construídas 

pelos sujeitos durante a resolução de problemas envolvendo os mesmos mecanismos 

físicos descritos.  

Devido a extensão das microanálises das representações materiais produzidas 

pelos estudantes apresentam a seguir apenas as conclusões deste estudo, e que se 

relacionam diretamente com o tema. 

De acordo com a análise realizada, observou-se que as representações elaboradas 

pelos sujeitos no papel apresentam as seguintes características: 

Representações matemática impressas no papel podem ser usadas para resumir, 

abstrair e transportar informações contidas em outras representações.  

A mesma representação pode possuir múltiplos significados, que evoluem 

durante a resolução de problemas.  

Embora as vezes aparentemente compactas, representações no papel podem ser 

compostas de "aglomerados" distintos, cada um dos quais permitindo inferências 

quantitativas distintas.  

Mesmo em uma representação estritamente não algébrica, uma representação 

matemática pode conter ‘variáveis’, cujo conteúdo e significado são manipulados, 

recombinados, ou mesmo abandonados, dependendo de circunstâncias emergentes na 

atividade do resolvedor de problemas.  

Representações podem apresentar um caráter minimalista, na medida em que 

informações "secundárias" (por exemplo, rótulos em tabelas de valores) surgem apenas 

no discurso do sujeito.  
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Representações são de certa forma ‘contínua’ com possíveis referentes físicos, 

mas também podem adquirir vida própria e organizar a própria atividade da qual 

emergem.  

 Atividades de resolução de problemas não são simplesmente aplicadas sobre ou 

em conjunto com representações, mas sua própria emergência pode depender da 

existência de representações específicas em uma dada situação. 

Este estudo sugere, então, que a produção de representações ‘externas’ ou 

materiais na atividade matemática é essencial para a organização e desenvolvimento do 

próprio raciocínio matemático.  

Esta conclusão, entretanto, deve ser cuidadosamente qualificada, pois 

representações não possuem por si só, qualquer poder especial para determinar o 

raciocínio. Ao invés disto, sugere-se que representações materiais e atividade 

matemática se constituem mutuamente. Na sala-de-aula, então, dever-se-ia incentivar a 

produção abundante de representações materiais como forma de fazer a matemática 

mais "concreta" e percentualmente significativa para os alunos. 
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ECOLOGIA URBANA, SOCIOLOGIA ECOLÓGICA E O 

DESENVOLVIMENTO DE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

MULTIDISCIPLINAR EM BARBACENA, MINAS GERAIS  

 

URBAN ECOLOGY, ECOLOGICAL SOCIOLOGY AND THE 

DEVELOPMENT OF A MULTIDISCIPLINARY PEDAGOGICAL 

PRACTICE IN BARBACENA, MINAS GERAIS 

 

URBA EKOLOGIO, EKOLOGIA SOCIOLOGIO KAJ LA 

DISVOLVO DE MULTFAKA PEDAGOGIA PRAKTIKO EN 

BARBASENO, ŜTATO MINAS-ĴERAJSO 
 

Delton Mendes Francelino5 

 

Resumo 

Este artigo propõe uma sociologia para a Ecologia dentro dos escopos científicos da 

Ecologia Urbana, com especial enfoque em uma prática pedagógica e ecoeducativa 

desenvolvida pelo autor em sua atuação docente pelo Instituto Federal do Sudeste de 

Minas Gerais, Campus Barbacena. Esta prática também teve desdobramentos junto ao 

Centro de Estudos em Ecologia Urbana e Educação Ambiental Crítica, da mesma 

instituição, do qual o pesquisador também é coordenador. Recorreu-se 

metodologicamente a quadros da Pesquisa Narrativa (PN) proposta por Clandinin e 

Connelly (2011) a partir dos quais o docente tem a possibilidade de organizar e relatar 

suas experiências e transferi-las; tal pressuposto relaciona-se também, diretamente, ao 

que propõem Deleuze e Guattari (1995). Destarte, optou-se pelo arcabouço teórico 

envolvendo Ecologia Urbana, a partir de Niemela (2011), Complexidade e Modernidade 

(MORIN, 2000) e Ecopedagogia, Alfabetização Ecológica e Ecosofia tendo como norte 

Gutiérrez; Prado (2013), Gadotti (2000), Capra (1982), Guattari (1989) e Leff (2005). 

Como discussão principal, defende-se que uma sociologia para a Ecologia está 

interdisciplinarmente associada aos fazeres do que tem se tornado a Ecologia Urbana e, 

neste ensejo, a prática pedagógica desenvolvida em Barbacena, Minas Gerais, relatada 

neste texto, é um start para experiências docentes que possam tornar aulas de graduação 

e escolares menos conteudistas e mais baseadas em saberes e experiências sensíveis dos 

alunos.  
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Ecologia Urbana e Educação Ambiental Crítica IFSEMG Campus Barbacena. Diretor Nacional do 
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Sustentabilidade (UFSJ, 2018). Phd ing na UFMG no programa de Ambiente Construído e Patrimônio 

Sustentável (PPG ACPS). Comunicador de Ciência e coordenador do Podcast Falando de Ciência e 

Cultura. Articulista Ambiental e Científico em jornais brasileiros. Criador da Casa da Ciência e da Cultura 

de Barbacena, Minas Gerais. Orcid : https://orcid.org/0000000323301984. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8107208166548147. E- mail: deltonmusica@gmail.com 
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Palavras-chave: Ecosofia. Sustentabilidade. Urbanidades. Cidadania Planetária. 

Sociabilidades. 

 

Abstract  

This article proposes a sociology for Ecology within the scientific scopes of Urban 

Ecology, with a special focus on a pedagogical and eco-educational practice developed 

by the author in his teaching work at the Federal Institute of the Southeast of Minas 

Gerais, Campus Barbacena. This practice also had ramifications together with the 

Center for Studies in Urban Ecology and Critical Environmental Education, from the 

same institution, of which the researcher is also the coordinator. Methodologically, we 

used Narrative Research (NP) frameworks proposed by Clandinin and Connelly (2011) 

from which the teacher has the possibility to organize and report their experiences and 

transfer them; this assumption is also directly related to what Deleuze and Guattari 

(1995) propose. Thus, we opted for the theoretical framework involving Urban Ecology, 

based on Niemela (2011), Complexity and Modernity (MORIN, 2000) and 

Ecopedagogy, Ecological Literacy and Ecosophy with Gutiérrez as the north; Prado 

(2013), Gadotti (2000), Capra (1982), Guattari (1989) and Leff (2005). As a main 

discussion, it is argued that a sociology for Ecology is interdisciplinary associated with 

the doings of what has become Urban Ecology and, in this opportunity, the pedagogical 

practice developed in Barbacena, Minas Gerais, reported in this text, is a start to 

experiences teachers who can make undergraduate and school classes less content-

oriented and more based on the students' sensitive knowledge and experiences. 

Keywords: Ecosophy. Sustainability. Urbanities. Planetary Citizenship. Sociabilities. 

 

Resumo 

Ĉi tiu artikolo proponas sociologion por Ekologio ene de la sciencaj kadroj de Urba 

Ekologio, kun speciala fokuso en pedagogia kaj ekoeduka praktiko disvolvita de la 

aŭtoro en ties docenta agado en Federacia Instituto de Sudorienta Minas-Ĵerajso — 

Tereno en urbo Barbaseno. Ĉi tiu praktikado havis ankaŭ rilatojn kun la saminstitucia 

Centro de Studoj pri Urba Ekologio kaj Kritika Mediedukado, kies kunordiganto estas 

la esploristo-aŭtoro. Koncerne metodologion, estis uzataj la kadroj de Rakontada 

Esplorado (PN), proponita de Clandinin kaj Connelly (2011), surbaze de kiuj la docento 

povas organizi siajn spertojn kaj ilin raporti kaj transigi; tia premiso rilatas ankaŭ rekte 

al tio, kion proponas Deleuze kaj Guatarri (1995). Tiamaniere, oni elektas la teorian 

strukturon  entenantan Urban Ekologion, surbaze de Niemela (2011), Kompleksecon kaj 

Modernecon (Morin, 2000) kaj Ekopedagogion, Ekologian Legoscion kaj Ekozofion, 

laŭ la direkto de Gutiérrez; Prado (2013), Gadotti (2000), Capra (1982), Guatarri (1989) 

kaj Leff (2005). Kerne en la teksto, oni defendas, ke sociologio por Ekologio estas 

interfakece ligita al la praktikoj de tio, el kio estiĝadas Urba Ekologio kaj, en ĉi tiu 

oportuno, la pedagogia praktiko disvolvita en Barbaseno, Minas-Ĵerajso, raportata en ĉi 

tiu teksto, estas ekmovo strebe al docentaj spertoj, kiuj povas igi licenciajn lekciojn kaj 

lernejajn lecionojn malpli enhavecaj kaj pli bazitaj sur studentaj kaj lernantaj scioj kaj 

spertoj senteblaj.  
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Ŝlosilvortoj: Ekozofio. Daŭripoveco. Urbopublikspaca hejmeco. Planeda civitaneco. 

Komunecaj sentoj.   

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade, muito se discute acerca da multi e interdisciplinaridade, 

seja nos campos da Educação e troca de conhecimentos diversos, seja na própria 

Epistemologia da Ciência. Entretanto, como asseveram diversos autores, dentre eles 

Morin (2000) e Gutierrez; Prado (2013), ainda há profundas dificuldades no 

entendimento acerca do que é, de fato, a multidisciplinaridade, ou a 

interdisciplinaridade. D´ambrosio (1997), ao discorrer sobre esta temática e ampliar o 

debate sobre a transdisciplinaridade como resposta à sustentabilidade, permite 

compreender a extensão mais plural das transversalidades do fazer e entender humanos 

na construção do se arrazoa ser o “sustentável”, uma vez que este termo encontra 

“instabilidades” no âmbito das Ciências Humanas.  

Este artigo propõe discutir a Ecologia Urbana como uma Ciência (ou conjunto 

de Ciências) integrativa, necessariamente multi e interdisciplinar em decorrência de seu 

amplo espectro de atuação, desde as ciências naturais e ambientais, até as humanidades. 

Logo, propõe-se uma sociologia para a ecologia, mais especificamente, no bojo das 

tratativas, teorizações e práticas no rol da Ecologia voltada para as urbanidades e para a 

cultura (ou culturas). 

Importante destacar que é intenção, dentro deste escopo, relatar, a partir do que 

pressupõe a Pesquisa Narrativa6 (CLANDININ; CONNELLY, 2011), uma prática 

pedagógica multidisciplinar realizada via Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, 

Campus Barbacena, com discentes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, no 

ano de 2019. Trata-se de uma pratica ecoeducativa focada no protagonismo dos 

discentes na observação para entendimento, identificação de problemas/ mapeamento e 

proposição/ação. Esta tríade será defendida como um eixo fundamental para o discutir e 

praticar da Ecologia Urbana em ambientes formais de educação e, neste caso, na 

                                                 
6 Neste estudo, não foi intento realizar Análise de Conteúdo ou do Discurso a partir dos materiais dos 

discentes, mas sim, as percepções gerais tidas pelo docente em sua prática profissional e sua proposta 

ecoeducativa/pedagógica.  
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formação de professores. Estas ações estão também relacionadas ao Centro de Estudos 

em Ecologia Urbana e Educação Ambiental Crítica do IF, Campus Barbacena, do qual o 

autor deste artigo é coordenador.  

Importante mencionar, em termos de Referencial Teórico, que autores como 

Guattari (1989), Morin (2000), Gadotti (2000), Gutiérrez; Prado (2013), Leff (2005) e 

Capra (1982) foram relevantes para a fundamentação de debates acerca da 

Alfabetização Ecológica, Ecopedagogia, Educação para a Sustentabilidade, Ecosofia e 

Complexidade. Não se aprofundou em teóricos maussianos por entender-se que a 

discussão acerca da Dádiva (MAUSS, 2008 [1925], que foi inserida brevemente, 

dilataria em excesso o objetivo geral deste trabalho.  

Quanto aos materiais e métodos, utilizou-se diários de bordo/campo do docente 

da atividade e período relatados e também os relatórios de aula de campo. Este estudo é 

de caráter qualitativo e interpretativista, localizado no âmbito das experiências docentes 

do autor e no bojo da Ecologia Urbana, Educação Ambiental Crítica e Educação 

Científica, seguindo pressupostos da Pesquisa Narrativa (CLANDININ; CONNELLY, 

2011) e da Esquizoanálize proposta por Deleuze; Guattari (1995).  
 

 

2 - DESENVOLVIMENTO  

Este artigo está dividido em dois eixos principais: 1) discussão acerca da 

Ecologia Urbana e a defesa de uma sociologia para a ecologia/questões ecológicas, 

calcada na tríade observar para entender, identificar para mapear e propor para agir. 

Neste contexto, no eixo 2) articula-se a relevância de processos educativos e práticas 

pedagógicas multi e interdisciplinares que favoreçam aulas menos conteudistas e mais 

práticas, favorecendo o protagonismo dos alunos. Assim, a contribuição que se espera 

oferecer é, além de teórica, também pragmática, auxiliando docentes a proporem planos 

e estratégias de ensino calcados nas dinâmicas complexas da docência e em resposta às 

crises ambientais notadas na contemporaneidade.  

 

2.1 – A Ecologia Urbana e a Sociologia das questões ecológicas 
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É corriqueiro, sobretudo após a década de 1970, associar-se meio ambiente à 

natureza, como se ambos fossem sinônimos, tal qual também é igualmente comum não 

compreender o ser humano, o Sapiens, como uma dentre incontáveis espécies de 

animais (ou de ser vivo em geral) existentes na Terra.  Não à toa, ainda é presente em 

discursos sobre sustentabilidade frases que evidenciam a humanidade como 

protagonista principal da vida terrestre e, para além disso: a espécie mais relevante. 

Esses discursos estão baseados em culturas solidificadas nas estruturas sociais 

globais ao longo, sobretudo, dos recentes milênios. Harari (2014) ao discorrer sobre 

como a agricultura e o despontar das primeiras cidades mudaram o fazer humano no 

planeta, mostra também que, para além de novas questões ambientais que viriam a se 

tornar realidade, como a necessidade de saneamento básico, despontaram também, bem 

aos poucos, novos modelos de compreensão ecológica da existência humana. Guattari 

(1989) ao propor as Três Ecologias (Mente (subjetividade), Social (coletividade) e 

Ambiente (o macro contexto) também permite entender que as condições ecológicas, 

como a necessidade do alimento, da proteção, da reprodução e do sono, por exemplo, 

não são as únicas que satisfazem a existência humana; é preciso pensar, refletir sobre as 

sociabilidades, adentrando, assim, não apenas em campos como as Ciências Biológicas 

e Naturais no debate sobre sustentabilidade, mas também em pressupostos da Filosofia e 

da Antropologia. A própria compreensão do que é a mente e o cérebro, hoje, tem 

passado por redefinições na neurociência, justamente pelos aspectos mais amplos da 

experiência humanizante.  

Exatamente aqui, e amparando-me nesses autores tão relevantes na transição do 

século XX para o XXI, é que defendo, neste artigo, uma sociologia para as questões 

ecológicas e, acredito, esta sociologia pode ser construída a partir de prerrogativas que 

se perfazem na Ecologia Urbana, sobretudo por sua dimensão necessariamente inter, 

multi e transdisciplinar. Bem sei sobre as dificuldades de se teorizar e propor 

metodologias transdisciplinares, no entanto, proponho que, assim como Guattari (1989) 

fez ao tecer as três dimensões ecosóficas da ecologia, é possível articular 

atravessamentos relevantes a partir de eixos elementares da Ecologia Urbana.  
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Para isso, o observar para entender, o identificar para mapear e a propor para 

agir figuram como alicerce não apenas para pesquisas científicas e sociológicas, mas 

também para a tomada de decisão por gestores públicos e como estímulo para práticas 

educativas que possam tornar a escola um ambiente não desconectado da vida para além 

de seus muros, mas, sim, um ambiente rizomático (DELEUZE; GUATTARI, 1995), 

capaz de estender seus braços para além de seus limites físicos e abraçar a comunidade 

ao redor e a natureza intrínseca de seu ecossistema. Niemela (2011, p.9), ao abordar a 

questão da Ecologia Urbana na contemporaneidade, assevera que 
 

a vasta quantidade de informações e compreensão obtidas a 

partir das ciências sociais na estrutura e a função dos 

ecossistemas dominados pelo homem é vital para o 

desenvolvimento da Ecologia Urbana. [...] A Ecologia Urbana 

integra (e é integrada) pelo básico (ou seja, fundamental) à 

existência e aplicado (ou seja, orientado para o problema) a 

partir das pesquisas em Ciências Naturais e Sociais para 

explorar e elucidar as múltiplas dimensões de ecossistemas 

urbanos (tradução nossa). 

 

Nota-se, no excerto, que a teórica muito se aproxima de perspectivas de autores 

como Guattari (1989) mas também, de certa forma, de teóricos maussianos7, que 

debatem a Dádiva na contemporaneidade, entendendo-a como muito além que um 

sistema de trocas mercantis e financeirizadas entre as pessoas. A Dádiva está também no 

imensurável, como, por exemplo, as sensações positivas de contato com ambientes 

naturais e áreas verdes dentro das cidades. Ampliando-a aqui, pode ser compreendida na 

percepção de que a Terra nos oferece tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência, 

cabendo à nossa sociedade global tomar rumos políticos que deem conta de rever as 

desigualdades sociais e os impactos ambientais severos provocados aos mais diversos 

ecossistemas. Cidadãos planetários são cidadãos políticos, cabe sempre frisar isso.  

                                                 
7 Marcell Mauss (2008 [1925]) escreveu sobre a Dádiva e as relações de troca em povos asiáticos e norte-

americanos, estabelecendo o pontapé para estudos relevantes sobre as relações sociais para além da visão 

simplista de estruturas sociais ocidentais, dentre outros vários saberes. Desde então, vários estudiosos 

continuaram estudando a Sociologia da Dádiva, como Levi Strauss e os atuais Maussianos de vertente 

francesa.  
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Logo, este é um aspecto importante de ser destacado: a Ecologia Urbana 

compreendida para além da epistemologia da Ciências Naturais, evidencia-se nas 

relações sociais e ambientais da humanidade com o mundo. Trata-se de uma Ciência (ou 

Ciências integradas) que é ponte, repleta de possíveis conexões e devires; por isso a 

sociologia da Ecologia Urbana é também uma sociologia para as questões e tratos 

ambientais, pois é preciso, urgentemente, evitar (mitigar) a dissociação paradigmática 

entre humanidade e natureza e mesmo o perfil masculinizante existente nos debates 

diversos nesses campos. Não se pode desconsiderar as mazelas humanas intrínsecas, 

como os preconceitos, as segregações, as guerras, os conflitos por terra, ausência de 

reforma agrária e de segurança alimentar, na Ecologia Urbana, pois ela está diretamente 

ligada ao “ser” humano, que, por sua vez, não é desconectado do “ser” planetário. Como 

tem-se visto no atual conflito entre Ucrânia e Rússia, e o outros, todo embate bélico, por 

exemplo, é um embate também ambiental e ecológico.  

Gutiérrez; Prado (2013) e Gadotti (2000) defendem a Ecopedagogia como um 

conjunto de saberes, ou starts filosóficos para a mudança de comportamento humano 

nas práticas cotidianas, a partir de um reaprender a habitar a Terra e os ecossistemas. 

Propõem a cidadania planetária como um paradigma necessário e não rotulado, que 

favorece entender que todos somos habitantes da Terra, acima de tudo; de cidades, de 

bairros e casas, mas, antes de tudo, da Terra. Retornando a Guattari (1989), também 

somos habitantes de nossos corpos e para mantê-los saudáveis precisamos de uma 

miríade de fatores em ressonância, como aponta Harmut Rosa (2019). Tudo está 

ressoando, a questão é como identificar as condições sociais nas quais o mundo nos 

fala. Por isso, a tríade que proponho aqui observar para entender, identificar para 

mapear e propor para agir é elementar para esta sociologia da ecologia, mais 

especificamente, para o construto e musculatura da Ecologia Urbana como Ciência 

integrativa.  

 

2.2 – A importância da tríade observar para entender,  identificar para mapear e 

propor para agir para a Ecologia Urbana e práticas educativas voltadas para a 

mudança de comportamento humano  
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Pesquisas recentes, inclusive estimuladas por departamentos da ONU 

(Organização das Nações Unidas), principalmente nas tratativas sobre o Clima, 

Mudanças Climáticas, como a Agenda 2015 (ONU, 2015) têm apontado que o 

conhecimento científico existente na atualidade já é capaz de diminuir ou acabar com os 

problemas sociais e ambientais provocados pela humanidade. A questão que desponta é: 

por qual razão, então, ainda estamos tão distantes de um mundo ideal, ou seja, um 

mundo em que não existam tantas iniquidades de acesso ao alimento, à moradia, a 

ambientes equilibrados, à saúde plena? Ou no qual as mudanças climáticas possam ser 

mitigadas? 

 A própria ONU (2017) aponta que existe uma lacuna entre o conhecimento 

científico e a sua aplicação efetiva em forma de leis e, depois disso, na execução destas 

leis. Logo, evidencia-se que formar sujeitos ecológicos, que possam ser tomadores de 

decisão conscientes e que entendam o papel e relevância da Ciência é elementar.  

Não é preciso ir muito ao passado para perceber isso. Basta observar como a 

sociedade global lidou com a pandemia gerada pelo novo coronavirus, Covid 19. A 

quantidade de pessoas que morreram em razão do negacionismo científico por parte de 

governantes; e também pelo preconceito, como tem-se confirmado, hoje, com os 

elevados índices de contaminação e morte por Covid em continentes como a Africa, 

cujos casos foram subnotificados e onde a vacinação não chegou com a mesma 

prepodenrância que em países ricos e em desenvolvimento.  

Reitero: a Ecologia Urbana carece de uma sociologia para a ecologia. Não se 

trata de uma Ciência única, mas de um conjunto necessário e interdisciplinar de 

Ciências. A Saúde Pública, a Gestão Pública e os processos Políticos nacionais e 

Globais devem ser foco, também, das pautas da Ecologia Urbana. Diante de uma 

afirmação como esta, muitos podem defender que isso é “abrir demais” o campo 

epistemológico, ou o foco de ações de trato acadêmico. Todavia, é exatamente disso que 

o mundo carece, de menos dissociações e mais associações; menos desconexões e mais 

conexões; articular para construir. Por outro lado, de fato, esta ampliação da Ecologia 

Urbana para além do estudo da Ecologia Aplicada aos contextos das cidades, como o 

estudo de biodiversidade em malha urbana, gera dificuldades. Todavia, não há processos 
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interdisciplinares que sejam simples e questões complexas não têm respostas basais e é 

isso que precisamos, urgentemente, como pesquisadores, entender.  

Mudanças no meios urbanos, como projetos de reflorestamento, criação de áreas 

verdes e corredores ecológicos, são extremamente complexos de serem implementados. 

Relacioná-los, então, à mapeamento/zoneamento de áreas ponteciais, ou entender as 

áreas risco à dignidade humana, levantamento de fauna silvestre, dentre outros, exigem 

equipes multidisciplinares. Daí, mais uma vez, a relevância da capacitação/formação de 

pessoas que tenham discernimento crítico para entender o mundo (CAPRA, 1982).  Que 

tenham saberes ambientais que sejam capazes de gerar práticas sustentáveis cotidianas 

(LEFF, 2005). É a complexidade da modernidade em movimento e cujo entendimento 

apenas poderá vir da observação cuidadosa e criteriosa, que gere identificação de fatores 

relevantes e categorizações. A posteriori, esta observação poderá conduzir a 

mapeamentos, estratégias pensadas e cooperadas que possam, enfim serem aplicadas. 

Para que a ação exista, é preciso um amplo processo anterior, que seja embasado no 

próprio fazer científico, que apenas é propositivo em pesquisa quando, antes, entende-se 

o âmbito geral da área de ação e identificação da necessidade ou demanda de respostas a 

certas perguntas.  

Este artigo, portanto, propõe uma dilatação do entendimento da Ecologia 

Urbana. Não podemos mais a comprender como um campo ecológico, ou das Ciências 

Naturais, apenas. Precisamos a entender como uma Ciência que está diretamente 

relacionada a outras ciências e outros saberes, inclusive os saberes populares. É 

transversalizante, ou seja, trata-se de também um campo de conhecimento aberto à 

pluralidade do que é a humanidade, a cultura e, por este motivo, compreendo e 

proponho uma sociologia para as questões ambientais dentro da Ecologia Urbana; para 

que nos estimulemos, como teóricos, pesquisadores e professores a nos conectar sempre 

para capacitar mais e com maior qualidade as pessoas para a vida na Terra e não apenas 

para o mercado de trabalho e para a sociedade utilitarista. 

 

2.3 – Um exemplo de prática pedagógica dentro dos pressupostos defendidos da 

Ecologia Urbana  
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Por muito tempo, como docente, busquei criar alternativas para que as aulas de 

Ciências Biológicas, ou de Educação Ambiental, na graduação em Ciências Biológicas 

do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campus Barbacena, pudessem ser 

integrativas e que favorecessem o protagonismo dos estudantes. Como meu campo de 

saberes está diretamente relacionado à Ecologia Urbana e à  minha formação 

sociológica pela formação interdisplinar, inclusive em Teorias Críticas da 

Cultura/Linguística, que tive, sempre busquei desenvolver o debate sociológico no 

cerne da formação para/ na Biologia. Com o tempo, a experiência em sala de aula 

evidenciou que essa tríade que apontei antes, observar para entender,  identificar para 

mapear e propor para agir,  era valiosa neste sentido.  

Uma prática interessante, que ofereceu resultados muito positivos em termos de 

interdisciplinaridade foi o desenvolvimento de ações com os alunos da Graduação em 

Ciências Biológicas, em formato de Laboratório Vivo, nas quais atividades dentro da 

cidade de Barbacena, Minas Gerais, eram propostas e todos precisávamos interagir com 

o meio urbano e os recursos naturais existentes na cidade e que muitas vezes eram 

desconsiderados ou não notados. Dentre essas práticas, destaco uma abordagem 

realizada em praça central do município de Barbacena, em 2019, na qual os estudantes 

foram estimulados à, a partir da observação, identificação, mapeamento e proposição, 

encontrarem regiões na malha urbana central do município que estivessem impactadas 

por ações antrópicas; ou regiões em que possíveis áreas verdes pudessem ser 

desenvolvidas. Também foi proposta a observação da biodiversidade existente no meio 

urbano: quais seres vivos seriam percebidos a partir desse olhar atento? Quais deles 

seriam silvestres e quais seriam domésticos? Dentre outros aspectos.  

Por fim, foi proposto também que houvesse atenção para o fator humano: 

problemas sociais que pudessem ser evidenciados a partir dessa prática observativa. 

Após cerca de duas horas e com o retorno dos grupos de alunos ao ponto de origem, 

discutimos os resultados encontrados e foram propostas, pelos discentes, alternativas às 

questões notadas e levantadas. Em geral, a discência percebeu, com profundidade, ainda 

que a atividade educativa tenha sido breve, a complexidade que envolve a Ecologia 
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Urbana. Como problemas complexos, mais uma vez, exigem medidas complexas, não 

simples.   

Por fim, em sala de aula, elaboramos, no ano de 2019, uma carta à Prefeitura da 

Cidade8, solicitando o Plano Diretor do Município (que os alunos perceberam não 

existir) e acerca do Plano Municipal de Saneamento Básico (que também os discentes 

souberam não ser efetivado). Estas ações todas estiveram relacionadas ao Centro de 

Estudos em Ecologia Urbana e Educação Ambiental Crítica do IF Sudeste, Campus 

Barbacena, o qual coordeno. 

Interessante mencionar aqui, ainda, que no processo de pensamento e 

organização dessas atividades, via Centro de Estudos em Ecologia Urbana e Educação 

Ambiental Crítica do IF, Campus Barbacena, no fim de 2018 realizou-se uma dinâmica 

com os transeuntes que passavam pela região central de Barbacena. A figura 1 abaixo 

descreve uma maneira indireta de interação com as pessoas e sensibilização ambiental, 

na qual uma árvore foi colocada, com todos os cuidados técnicos e biológicos, na praça 

e, ao lado, uma caixa para que os cidadãos pudessem escrever mensagens sobre o que 

sentiram ao ver aquela árvore ali, naquele ambiente urbanizado. Foram recebidas 

diversas mensagens e, a maioria delas, expressava certa surpresa pela intervenção, com 

frases que mostravam que os indivíduos, em seus hábitos e cotidianidades, não 

costumam pensar sobre o espaço público, sobre os recursos naturais dos quais 

dependem, tampouco sobre biodiversidade e cobertura vegetal. A praça deixou de ser 

um local de lazer para ser um local de passagem e não observância das singularidades, 

inclusive do ambiente construído.  

                                                 
8 Esta carta não chegou a ser direcionada à Prefeitura, mas foram agendadas reuniões com vereadores.  
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Figura 1: Uma das ações de sensibilização/intervenção interpretativista ambiental desenvolvida na praça 

central de Barbacena, Minas Gerais, em 2018. Foto: próprio autor do artigo  
 

 

O relatado acima muito se relaciona com o que propõem Clandinin; Connelly 

(2011) na Pesquisa de Cunho Narrativo, em que os educadores podem (e devem) relatar 

suas experiências, como maneira também de contribuir para a geração de mais saberes 

docentes e estimular não apenas outros professores, mas a própria formação de 

professores. Observar para só então mapear e, assim, propor ações, é um princípio que 

deveria ser mais discutido e desenvolvido dentro das escolas/universidades, inclusive no 

sentido de desenvolvimento do senso crítico. Com qual embasamento se tece uma 

crítica? Apenas opinar é importante para a democracia? Afinal, qual o limite entre a 

opinião e os direitos de outras pessoas e outros seres vivos? 

Esta discussão alavanca, ainda, a percepção, e talvez constatação, de que, 

mesmo a BNCC (2017) merece readequações. Muitas das competências ali 

estabelecidas estão distantes da aplicação/desenvolvimento efetivo pelos docentes. 

Ademais, são notórias as dificuldades encontradas pelos professores e gestores na maior 
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parte das escolas públicas brasileiras, sobretudo estaduais e municipais. Tudo isso 

precisa entrar em debate e exige atuação rápida e efetiva dos gestores públicos, que são 

os responsáveis diretos por possíveis mudanças nesse quadro. Nota-se, mais uma vez, a 

relevância de gestores capacitados e ecologicamente formados. Cidadãos do mundo e 

para o mundo (MORIN, 2000). 

Em término, uma consideração acerca de uma sociologia para a ecologia, 

sobretudo no âmbito da Ecologia Urbana: somos nós, humanos, os responsáveis diretos 

pelas problemáticas ambientais e sociais globais. É um fato sabido por todos que atuam 

com Biologia da Conservação, por exemplo, que não basta proteger espécies de seres 

vivos. Isso é fundamental, no entanto, sem ações educativas e leis que favoreçam a 

mudança de comportamento humano, dificilmente será possível proteger a natureza. 

Isso é bem evidente em diversos estudos, incluindo o Painel Intergovernamental 

Climático Global (IPCC, 2022) ou dados da própria IUCN (União Internacional para a 

Conservação da Natureza).  

Proteger a vida na Terra passa por também proteger a vida humana. Todos os 

seres vivos estão interconectados ecologicamente e as cidades estão dentro de biomas e 

ecossistemas. É um equívoco não considerar os meios urbanos como partes de 

ecossistemas. Trata-se de uma cultura de transição para um novo mundo, mais sensível 

e multidisciplinar e que, por enquanto, tem caminhado a passos lentos, mas que, como 

ampliações e debates como estes feitos nesta pesquisa, poderão provocar pequenas 

mudanças que, quem sabe, ao longo do tempo, serão capazes de mudar paradigmas.  

 

3 – ASPECTOS CONCLUSIVOS 

Uma sociologia para a ecologia, dentro da Ecologia Urbana, é alternativa 

necessária e urgente para lidar com as problemáticas ambientais e sociais globais. Por 

muito tempo considerou-se a sustentabilidade, sobretudo, a partir do eixo econômico, 

com excessiva atenção ao desenvolvimento capitalista e utilitarista das nações do 

planeta. É necessário mudar esse paradigma, esse modelo de subtração de recursos 

naturais e de espoliação humana. 
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Neste intento, gerar, no cerne de escolas e universidades, práticas integrativas e 

multidisciplinares, pode ser interessante forma de alavancar sensibilização e geração de 

saberes ambientais e sociais, políticos e de cidadania planetária potencialmente 

relevantes para práticas educativas que caminhem, ou se orientem, para a 

sustentabilidade efetiva. 

Este artigo teve dificuldades de ser concretizado em decorrência da pandemia, 

pois muitos dados do Centro de Estudos em Ecologia Urbana e Educação Ambiental 

Crítica do IF Campus Barbacena, Minas Gerais, não puderam ser acessados na fase 

assíncrona de encontros e debates. Todavia, acredita-se que discussão teórica, 

acompanhada da proposição da prática pedagógica alçada neste trabalho, poderão 

contribuir para reflexão e atuação dos leitores, seja nos campos científicos, como o da 

Ecologia Urbana, seja nos âmbitos educacionais e sociais.  
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EDUKADO PER LA SIGNOJ DE CLARICE LISPECTOR 

 
Claudia Arcila Rojas9 

 

Santiago Blandón Mesa10 

 

Resumen 

Desde la postura pedagógica que interroga nuevas imágenes y sentidos de la formación, 

se emprende el trenzado multidisciplinar que vuelve sobre los fundamentos filosóficos y 

literarios para recuperar la experiencia estética desde el acontecimiento del afuera y las 

marcas de intimidad que este pone al descubierto. En este devenir polifónico se pretende 

ampliar y profundizar los vínculos con la artesanalidad hermenéutica desde una relación 

profunda con el sentir de la novela en la concepción de escenario vivencial donde el 

lector ingresa para hacerse parte de las escenas que desarrollan una historia. En esta 

dialéctica de la mismidad a la otredad, se seguirá el movimiento semántico de la 

metáfora del palimpsesto como territorio vital del lenguaje, en el cual se integran, se 

yuxtaponen, se imprimen y se comprimen las voces de la escritura como testimonio de 

las encrucijadas vivenciales que son retratadas por la literatura y, de manera puntual, por 

la palpitación emocional que se expone en los rastros y rostros de Clarice Lispector. 

Recorrer las páginas de esta autora, así como recorrer la vida en sus memorias, en sus 

provocaciones y expectativas, constituye un sugerente trayecto formativo que, lejos de 

intentar pensar este tránsito como una impronta donde el maestro y la escuela se erigen 

como referentes de nuevas búsquedas, se intenta reflexionar el acontecer narrativo 

                                                 
9 Doutora em Filosofia e professora pesquisadora da Universidade de Antioquia, Faculdade de Educação, 

Colômbia; pertencente ao grupo de pesquisa "Somos palavras". E-mail: claudia.arcila@udea.edu.co. 

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4621-0866 
10 Magister en Educación y docente de la Institución Educativa Ignacio Yepes Yepes (Remedios, 

Colombia), pertenecientes al grupo de investigación "Somos palabra: Formación y Contexto". Orcid: 

https://orcid.org/0000-0003-3425-1695 
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entretejido por espacialidades y temporalidades vivenciales que permiten un habitar los 

lenguajes figurativos y sus reflejos en la mirada de quien lee. 

Palabras clave: Narrativa. Afuera. Devenir. Creación. 

 

Abstract 

From the pedagogical posture that interrogates new images and senses of formation, the 

multidisciplinary braiding is undertaken that returns to the philosophical and literary 

foundations to recover the aesthetic experience from the event of the outside and the 

marks of intimacy that it reveals.  In this polyphonic becoming it is intended to broaden 

and deepen the links with the hermeneutic craftsmanship from a deep relationship with 

the feeling of the novel in the conception of a vivential scenario where the reader enters 

to become part of the scenes that develop a story. In this dialectic from sameness to 

otherness, the semantic movement of the metaphor of the palimpsest will be followed as 

a vital territory of language, in which the voices of writing are integrated, juxtaposed, 

printed and compressed as a testimony of the experiential crossroads that are portrayed 

by literature and, specifically, by the emotional palpitation that is exposed in the traces 

and faces of Clarice Lispector. Going through the pages of this author, as well as going 

through life in her memories, in her provocations and expectations, constitutes a 

suggestive formative path that, far from trying to think of this transit as an imprint 

where only the teacher and the school stand as referents of new searches, attempts to 

reflect the narrative event interwoven by spatialities and vivential temporalities that 

allow to inhabit the figurative languages and their reflections in the gaze of the reader. 

Keywords: Narrative. Outside. Becoming. Creation. 

 

Resumo 

A partir da postura pedagógica que interroga novas imagens e significados de formação, 

empreende-se o entrelaçamento multidsciplinar que retorna aos fundamentos filosóficos 

e literários para recuperar a experiência estética do acontecimento do fora e das marcas 

de intimidade que ele revela. Neste devir polifônico pretende-se ampliar e aprofundar os 

vínculos com o artesanato hermenêutico a partir de uma profunda relação com o 

sentimento do romance na concepção de cenário vivencial onde o leitor entra para fazer 

parte das cenas que desenvolvem uma história. Nesta dialética da mesmice à alteridade, 

seguir-se-á o movimento semântico da metáfora do palimpsesto como território vital da 

linguagem, no qual as vozes da escrita são integradas, justapostas, impressas e 

comprimidas como testemunho das experiências de encruzilhada que são retratado pela 

literatura e, especificamente, pela palpitação emocional que é exposta nos traços e 

rostos de Clarice Lispector. Percorrer as páginas desta autora, bem como percorrer a 

vida em suas memórias, em suas provocações e expectativas, constitui uma sugestiva 

viagem formativa que, longe de tentar pensar neste trânsito como uma marca onde 

apenas o professor e a escola se colocam como referências para novas buscas, procura-

se refletir sobre os acontecimentos narrativos entrelaçados por espacialidades e 

temporalidades vivenciais que nos permitem habitar as linguagens figurativas e suas 

reflexões no olhar do leitor. 

Palavras-chave: Narrativa. Fora. Tornando-se. Criação. 
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Resumo 

El la pedagogia sinteno, kiu pridemandas novajn bildojn kaj signifojn de trejnado, estas 

entreprenita multfaka interplektiĝo, kiu revenas al filozofiaj kaj literaturaj fundamentoj 

por retrovi la estetikan sperton de la evento de la ekstero kaj la markojn de intimeco, 

kiujn ĝi malkaŝas. En ĉi tiu polifona iĝo, oni intencas vastigi kaj profundigi la ligojn 

kun hermeneŭtika metio de profunda rilato kun la sento de la romano en la koncepto de 

sperteca scenaro kie la leganto eniras por esti parto de la scenoj kiuj evoluigas rakonton. 

En tiu ĉi dialektiko de sameco al alieco sekvos la semantika movado de la palimpsesta 

metaforo kiel esenca teritorio de lingvo, en kiu la voĉoj de la skribo estas integritaj, 

apudmetitaj, presitaj kaj kunpremitaj kiel atesto de la vojkruciĝtravivaĵoj kiuj estas 

portretitaj de literaturo. . kaj, specife, per la emocia palpitado kiu estas elmontrita en la 

trajtoj kaj vizaĝoj de Clarice Lispector. Trairi la paĝojn de ĉi tiu aŭtoro, same kiel trairi 

la vivon en ŝiaj memoroj, en ŝiaj provokoj kaj atendoj, konsistigas sugestian forman 

vojaĝon, kiu, for de provi pensi pri ĉi tiu transito kiel marko kie nur la instruisto kaj la 

lerneja lokas. sin kiel referencoj por novaj serĉoj, ni serĉas pripensi la rakontajn 

eventojn interplektitajn de spaciaĵoj kaj spertaj tempaĵoj, kiuj ebligas al ni loĝi figurajn 

lingvojn kaj iliajn reflektojn en la okuloj de la leganto. 

Ŝlosilvortoj: Rakonto. Ekstere. Iĝanta. Kreado. 

 

Introducción 

Transitar el camino hermenéutico, como brújula de acercamiento 

multidisciplinar desde los cimientos filosóficos y literarios que le brindan a la 

pedagogía otros horizontes de sentido y sensibilidad de la formación, sugiere encontrar, 

en la dimensión estética del lenguaje, una experiencia posibilitadora de las fugas 

hegemónicas que han limitado la concepción del ser humano a la caricaturización de un 

reflejo proveniente de los moldes educativos, conforme a los cuales, el maestro parece 

ser el precedente referencial para los rasgos formativos de la subjetividad. Enfrentar las 

coordenadas literarias de Lispector para repensar este esfuerzo humano, significa 

recuperar el aliento espiritual del lenguaje, lo cual significa pensar la vida fuera de las 

gramáticas oficiales, puesto que ella “buscaba la divinidad mediante el reordenamiento 

de las letras, la repetición de palabras sin sentido, el análisis gramatical de versos y la 

búsqueda de una lógica distinta de la racional” (MOSER, 2020, p. 20) 

La misma exposición con la vida, en su expresión de los acontecimientos que 

van trazando las atmósferas de realidad con las cuales nos topamos permanentemente, 

así como sus recreaciones a través de la literatura, como formas de ampliación ficcional 
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de sus apropiaciones vivenciales, van representando el lenguaje como el devenir de una 

artesanalidad de  pensamiento, donde el carácter vital de las palabras vuelve al vientre 

de la metáfora para permitir trenzar los murmullos, las memorias, las incertidumbres y 

los saberes que hacen del conocer un deambular sobre las aguas de lo inconcluso, las 

cuales, desde los portales de la literatura, impulsan por los caminos de lo finito para 

volver a sentir y darle sentido a la herida. Este transitar en apertura de enunciaciones, 

encuentra en las huellas literarias de Clarice Lispector una posibilidad de cercanía con 

el abismo y con los ecos que, desde su profundidad, llegan a la superficie para ampliar 

la contemplación y provocación del afuera como experiencia que sugiere buscar las 

diversas manifestaciones y encriptaciones de la belleza, pues “la búsqueda de la belleza 

es el auténtico secreto de la vida” (WILDE, 2000, p. 204). 

Ahora bien, desde este acontecimiento en vértigo, son los vestigios de la 

intimidad los que empiezan a sobresaltarse ante el descubrimiento de un camino trazado 

por la literatura para que el lector se descubra como parte de un palimpsesto lingüístico 

que no se restringe a contemplar la escritura como algo plasmado sobre lo ya escrito, 

sino al reconocimiento de que la subjetividad del lector, deviene como autor y personaje 

de múltiples voces. El palimpsesto, pues, en  el tenue resonar de la palabra que también 

debe ser mirada, tocada y escuchada desde el mismo paladear de lo que parece haber 

permanecido, pero en realidad deviene como permanente renovación. Es el trayecto de 

la inmortalidad que no es distinto al camino del que pregunta, ni a la búsqueda 

infatigable por los senderos que nos ponen Cerca del corazón salvaje (LISPECTOR, 

2019), siendo dirigidos por una memoria lejana recordándonos que “La alegría es más 

antigua que el sufrimiento, y [que] el mundo de la alegría precede al del sufrimiento” 

(Anónimo, 1987, p. 675). Y, en este viaje íntimo, cuyo monólogo nos sumerge en la 

memoria de la agonía, poder darnos cuenta de que estamos “renaciendo. Vivamente, en 

el dolor, en ese dolor que dormía quieto y ciego al fondo de mí misma” (LISPECTOR, 

2020, p. 39).  

En suma, es la literatura, entendida como un continente de geografías reales e 

imaginarias donde el afuera del lenguaje invita a iniciar viajes por los remotos 

laberintos del pensamiento, dispuesto a explorar el universo en sus expansiones, su 
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misterio inmaterial tutelado por leyes humanas; la acción del sujeto irrumpiendo en 

otras escenas de la yoidad que generan el encuentro con la otredad, a través de esos 

trayectos simples donde “la naturaleza no le exige sino que sea feliz y encuentre la paz 

del claro del bosque a través de atajos menos dolorosos” (LISPECTOR, 2020, p. 81) 

El yo lector y el otro como personaje en la dialéctica del autor-actor, atraviesan 

el imaginario rizomático que envuelve las identidades para transmutar y devenir obra en 

creación. Estas creaciones pasan por el proceso vivencial que impulsa la apropiación de 

sentido desde diferentes puestas en escena; movimiento en la expectativa de un hallazgo 

que sorprende por romper con todos los cánones de lo predecible, de lo previsible: la 

inmortalidad que se reconcilia con lo efímero; el secreto que hace sublime la 

experiencia y la memoria del camino; finalmente, la huella, la herida que alimenta el 

recuerdo para, después de las escrituras y reescrituras con sus enmiendas y tachones, dar 

nuevamente el giro a una nueva búsqueda, volver al origen para descubrir el sustento 

placentario del palimpsesto; para reconocer la formación como un gesto y esfuerzo con 

la vida; como un acto de fraternidad, esperanza y optimismo con la causa humana 

alentándonos, pese a las fatigas de la tristeza, a “identificarnos con el color, con la 

belleza, y con la alegría de vivir” (Wilde, 2000, p. 93). Este es el telón y el escenario de 

esta reflexión que hace del cuerpo vivencial un texto en el que también se piensa el 

mundo: sus pliegues físicos haciendo real la experiencia metafísica. Encarnar estos 

episodios invisibles, a través de la escritura, será pues, el momento en el cual se 

desnuda el pensamiento para develarse, en los posibles de sus manifestaciones, como 

sucesos siempre inconclusos hacia nuevas miradas del conocimiento; hacia nuevos 

diálogos donde el amanecer de las palabras es un fundamento imprescindible que 

permitirá compartir los múltiples tonos y textualidades de la obra literaria.  

Por ello, la movilización de la palabra es la acción en permanente artesanalidad 

de sentidos y posibilidades con el texto. El reto persiste en las insistencias invisibles 

donde el lector encuentra el portal de la pregunta en permanente vigencia para 

cuestionar el rumbo de esa melancolía que, “a veces […] sin causa me oscurecía el 

semblante, una nostalgia tibia e incomprensible de épocas nunca vividas” 

(LISPECTOR, 2020, p. 30); de tiempos lejanos en el pasado y en el futuro. Inmortalidad 
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del palimpsesto como un paginado que no culmina; como el laberinto nocturno 

provocando a volver a encontrar-nos en la intemperie de la noche donde el sueño hace 

del personaje un mago. Será, entonces, en la magia de la palabra donde la experiencia 

estética arrojará la historia de un camino que ha sido atravesado por muchos 

caminantes. La voz de cada caminante será la memoria de los que lo han precedido, 

pero también será su propia voz en la experiencia de los pasos que ha dejado como 

nuevas huellas de lo aprendido. De esta manera, la literatura podrá ser vista como un 

espejo de la realidad, en cuyos reflejos y trazos devienen acontecimientos de 

identificación, pero siendo también un espejo que se rompe para propiciar 

artesanalidades a partir de sus fragmentos. Por esta razón, es necesario reconocer la 

literatura como un escenario de creación donde, las relaciones entre el texto y la vida, le 

dan paso a la formación de un lector en despliegue de sus propias narrativas; en 

manifestación vital que impulsa a otras travesías y riesgos con las palabras. 

Narrar en el silencio de la escritura y en la melodía de la voz vivencial de 

Clarice Lispector, será un propósito para contar las vivencias, las muertes y los 

renacimientos que, entre sus páginas, seducen a un explorar el afuera donde las palabras 

se escapan de todo paradigma; donde el lector se fuga de sí mismo para saberse, 

reconocerse y exponerse en las múltiples otredades que palpitan y permutan en el 

acontecer del tiempo. Pretender suspender este tiempo y contar estas metamorfosis, es la 

causa desafiante que, encuentra como aliada, a la literatura. 

 

El devenir de la palabra, el devenir de Juana… el devenir de Lispector 

Cuando no avanzo es porque he tropezado con el muro del lenguaje. Entonces 

me retiro con la cabeza ensangrentada. Pero me gustaría ir más lejos. 

Karl Kraus 

…la imagen de mi cara en el espejo me recuerda cómo me ve la luz:  

Clarice Lispector 

 

Así como, mediante el uso de palabras, una búsqueda platónica es agónica, el 

devenir de Lispector también lo es. Este consiste en la búsqueda de algo que está más 

allá del lenguaje (GUTIÉRREZ, 2020) y en la que todo su trasegar vibra tal como las 

cuerdas de un violín cuyo melodioso jadeo va componiendo una obra de prolongada 
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lozanía. El dolor y el desgaste de la vida, al igual que esa vibración melódica se conjuga 

con todos esos susurros existenciales para que la misma voz se ahogue en un silencio 

donde el origen de la música se hace posible; donde el afuera permite contemplar el 

horror de un acontecimiento en su extraordinaria belleza. El acontecimiento estético 

ante la obra de Clarice Lispector abre un portal de transmutación donde el devenir de la 

palabra, el devenir de Juana… el devenir del autor, es también un devenir como actores 

y espectadores de sus páginas. En el espejo o en el retrato que nos entrega Oscar Wilde, 

puede ilustrarse este acontecer en la circunstancia dramática del afuera que dota de 

belleza la vida:  

A veces, sin embargo, en nuestras vidas se cruza una tragedia que es 

poseedora de artísticos elementos de belleza. Si dichos elementos de 

belleza son reales, el incidente estimula simplemente nuestro sentido del 

efecto dramático. De pronto descubrimos que hemos dejado de ser los 

actores para convertirnos en meros espectadores de la obra. O mejor que 

somos ambos (WILDE, 2017, p. 165). 

 

Se entiende, entonces, el carácter inalcanzable de la substancia; el sentido del 

devenir como oleaje en el cual las acciones, los pensamientos, las emociones, las 

palabras y el asentamiento de ellas en los puertos semánticos y artesanales de la obra, 

constituyen un tejido ornamentado por los sabores y los saberes que reflejan la 

diversidad que somos; el dinamismo de los acontecimiento como ceremonia que se 

detiene para la contemplación de quien se nombra en la misma vida como tragedia en la 

cual nos integramos como colectividad en búsqueda. Ese rasgo que supera la 

individualidad como forjadora de identidad, le da apertura a la vivencia de un yo en 

otredad; de un ir siendo ante el espejo, frente al retrato que fragmenta y deteriora la 

mismidad; una obra que también acontece como artesanía en pregunta, en escena 

inconclusa cuya actuación está lejos de pretender ser clausurada. 

En este sentido, si la filosofía, desde esas definiciones clásicas, es la búsqueda 

de lo inalcanzable, podríamos decir que la vida de Lispector fue la de una verdadera 

filósofa: una búsqueda que hizo de su vida la expresión laboriosa de una artesana; el 

esculpimiento de sí misma, la construcción de su artesanía en un trazado de sentidos y 

sensibilidades que logran expresar que “nuestras almas están hambrientas, y también 
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desnudas” (WILDE, 2017, p. 68), en una especie de intemperie donde el afuera ruge 

como el viento que testimonia el desenfreno de una tormenta. Sus opera son esa obra en 

narratividad instintiva; voces del riesgo que ponen ante el límite del pensamiento, el 

sonido y su silencio. Por ello mismo, se cumple la cercanía entre la literatura y la 

filosofía como una forma de vida donde la palabra enfrenta las rutas de un camino en 

retorno a las memorias y sus huellas; un camino para suspender el aliento y apagar la 

mirada; detenerse a sentir, a entregar el cuerpo a la experiencia que lo desborda; 

sentimiento de finitud, derrumbamiento, frustración e impotencia; un camino para 

emprender de nuevo los pasos que no traicionan ni sus huellas ni sus alientos. En estos 

avistamientos del camino narrativo de Lispector, logra descubrirse su cotidianidad en 

una mística silenciosa que florece en una agónica escritura y que deambula en el umbral 

de la vida cognoscible y de lo otro, lo indecible; del cuerpo, la materia, lo sensible y el 

pensamiento, y lo que está más allá del pensamiento. Ella acarició las sombras. Vivió 

intentando asir algo que siempre sintió ahí, en frente; una certeza que va más allá de la 

fe. La mano que justo cuando iba a palpar lo desconocido, se desvanece. “Hay en sus 

novelas más pensamiento y reflexión que historias y acciones humanas […] Es el propio 

lenguaje, o lo que habría más allá del lenguaje, el protagonista de sus libros” 

(GUTIÉRREZ, 2020, p. 37). La mujer, la real o la ficcional, en Agua Viva escribe: 

 

Te digo: estoy intentando captar la cuarta dimensión del instante-ya, que 

de tan fugitivo ya no existe porque se ha convertido en un nuevo 

instante-ya que ahora tampoco existe. Quiero apoderarme del es de la 

cosa. […] Es que ahora siento necesidad de palabras y es nuevo para mí 

lo que escribo porque mi verdadera palabra está hasta ahora intacta. La 

palabra es mi cuarta dimensión. (LISPECTOR, 2012, pp. 11–13). 

 

Pero en ese aventurarse en el lenguaje, la vida para Clarice se convirtió en un 

misterio y por tanto su obra también. Lo que intentó expresar fue algo que quizá ni ella 

misma entendía —pero resulta sensato cuestionar si ella quería entender algo—; era un 

fluir, una intuición-sensación que gritaba dentro de ella y que se le escapaba en cada 

palabra. De ahí la afirmación “Al inicio de la recepción crítica de su obra se decía que 

sus libros no eran verdaderas novelas y que se trataba de una literatura hermética” 

(GUTIÉRREZ, 2020, p. 37). En realidad, todo lo contrario. Su buscar y mostrar lo que 



2022 – Ano VIII – Volume VIII – Número XXIII                                              ISSN – 2358-7482 
 
 

57 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

iba sintiendo, lo que iba intuyendo, su obra en general, solo tenía luces de ser lo más 

exotérico pues era un expresar la vida tal cual la sentía; era la espontaneidad de la vida 

que tenía como origen cognoscitivo su propia humanidad, como ocurre en todo artista, 

pensador o como quiera llamarse a todo el que se enfrenta a la exploración de la 

condición humana. Para el caso de Lispector, este rumbo literario, si se quiere, podría 

acercarse a la comprensión de lo hermético entendido como iniciación al estado de 

consciencia en apertura a lo microcósmico, es decir, “un descenso consciente hasta las 

profundidades del ser humano hasta su capa inicial. […] experiencia de las 

profundidades básicas en lo íntimo de sí mismo” (ANÓNIMO, 1987, p. 156).  Solo que 

en ese tan personal desentramar la condición humana y narrarla, la vida se va mostrando 

como el misterio que es. Sí, tan subjetivo pero también tan universal. Eso hace la 

literatura y cualquier arte: decirnos algo sobre la humanidad. El enigma que es una vida, 

es solo uno entre los otros, pero que, para concebirlo —no resolver—, necesita de los 

otros enigmas; todos hacemos parte del mismo misterio; de ese enigma original donde 

lo femenino es el territorio de origen que nos identifica; el puerto placentario que nos 

devuelve el rostro que, sin ser el nuestro, es el rostro al cual pertenecemos. 

Así pues, con Jeftanovic podemos preguntar y decir: 

 

¿Qué buscaba Lispector? En varios escritos lo verbalizó: “Pegar a 

coisa” (tomar la cosa). Un deseo vehemente de alcanzar el núcleo de las 

cosas, captar el “it”. Una constante reflexión sobre el lenguaje y, en 

especial, sobre los límites de la palabra; ella misma lo dijo así: La 

palabra tiene su terrible límite. Más allá de ese límite está el caos 

orgánico. Después del final de la palabra empieza el gran alarido 

eterno (JEFTANOVIC, 2015). 

 

Esto no tuvo otro desenlace que sus personajes y ficciones y que, vale decir, son 

solo otro tipo de realidades poniendo en diálogo la memoria y sus expansiones vitales; 

los retornos a las espacialidades y temporalidades vivenciales que pasaron a ser un texto 

para ser leído. Así, en las calles de Río de Janeiro o la playa de Copacabana, su infancia, 

sus pensamientos, sus yoes —que son las tantas mujeres que la habitan (la hija, la 

madre, la esposa, la periodista, la escritora, la burguesa, la judía, la mítica, le real, la 
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anónima, la solitaria, la necesitada, la niña introspectiva11, la nordestina abandonada12, 

la cartomante y prostituta13, la mística14…) y que de alguna manera representan a las 

demás mujeres—, se manifiesta una narración que escapa de la concepción 

reduccionista de fantasía. Pero no se queda ahí, en la trivialidad de la cotidianidad, o la 

simple introspección como la miope y primigenia crítica la percibía. Su proceso 

formativo al igual que el de sus personajes, despojados de maestros y gurúes, son cual 

río que fluye y se funde con la naturaleza, lleva turbulencia y sosiego, arrasa, pero 

también crea y por tanto es vida; el conatus que es imparable, pues es manifestación del 

puro ser y de todo lo que lo implica, pero también de todo lo que lo condiciona. 

 

En paralelo trazó un Río imaginado, extrañado, esbozado, escrito en sus 

personajes. Y también un otro río –río interno–. Desfilaba el río 

personal de sus personajes, cuyas conciencias y anhelos fluían desde las 

cavernas de su psique. Un mapa de Río de Janeiro y un mapa de 

subjetividades se cruzan en el afluente de sus personajes, en el 

manantial infinito de sus conciencias, en el descubrimiento de la belleza 

de lo cotidiano, el impacto de la trivialidad, en ese arduo proceso de 

conquistar la libertad, siempre un nado contra la corriente. 

(JEFTANOVIC, 2015). 

 

En el afuera de su movimiento a contra corriente, deviene también el instinto 

salvaje que, a la manera del salmón, enfrenta la inmensa incertidumbre del retorno, 

entre los desafíos y amenazas que vibran por las ondulaciones de sus emociones y 

palpitaciones mágicas; pero es también el galopar de su corazón con el aliento de un 

caballo que no se detiene ni siquiera frente a las adversidades; es la vida en la 

majestuosidad instintiva donde detenerse, es también un derecho a pensar la muerte y su 

inagotable belleza en la quietud que todo lo serena; que todo lo entrega; en el pleno 

desalojo de las miradas reclamando un lugar para ser recibidas. 

Ecce mulier15, la de carne y hueso, la real y la ficticia; la que es todos sus 

pensamientos y sentires; la que hizo de la palabra su búsqueda y su búsqueda se 

                                                 
11 Juana. 
12 Macabea. 
13 Madame Carlota. 
14 G. H. 
15 He aquí a la mujer. 
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convirtió en palabra; la que es todos sus personajes… la mujer del profundo sentir y de 

la solitaria y asidua reflexión. 

Igual que la imagen de mi cara en el espejo 

me recuerda cómo me ve la luz, 

en mis palabras busco oír el sonido 

de las aguas estancadas, turbias 

de raíces y fango, que llevo dentro16. 

 

En esta búsqueda por las profundidades de las palabras que son fuente del sonido 

de la memoria, Lispector nos sumerge en la imagen íntima de su palimpsesto vivencial, 

atravesado por las ondulaciones y filamentos del misterio oceánico que nos ahoga en 

esa salina agonía que también es un despertar violento de la mirada; ir tan hondo en ese 

mar del afuera hasta que se estallen los ojos en el ardor del adentro. Buscar en la 

metafórica encrucijada de sensaciones y sentidos que hacen pensar la vida como “la 

primera y la más grande de las artes” (WILDE, 2017, p. 199) y, en cuya contemplación 

y comprensión de sus acontecimientos, se espera encontrar “la espiritualización de los 

sentidos [en] su más alta realización” (WILDE, 2017, p. 199). Poder descubrir la belleza 

que se oculta y se manifiesta en los momentos que van tejiendo la vida, que la van 

esculpiendo cual obra que no pretende ser concluida. 

En este devenir de la vida, de las palabras y de la misma autora, se logra perfilar 

el acontecimiento en la sensibilidad contemplativa de una realidad que habita el rostro 

de quien se siente extraño en un espacio, de quien se acerca a su pasado mientras el 

movimiento de su escritura es la traducción de un presente que encaja en las imprecisas 

imágenes de su mirada. Su rostro en el presente de una realidad bruñida por los 

senderos literarios que también son trazos de una subjetividad abierta a la otredad en 

posibilidad de nombrarse en mismidad plural. Ella en su peregrinaje inmigrante, como 

una presencia nueva en el mundo, como un nuevo ser en formación ante nuevos 

paisajes; como una historia que llega sin dejar atrás las huellas de su territorio, de sus 

costumbres, de su cotidianidad; ella con las grietas del dolor y de la esperanza al saberse 

obligada a abandonar su lugar para enfrentarse a una especie de errancia en 

                                                 
16 "Cuando escribo sentada en el sofá", en: Antología (Carranza, 2004, p. 47). 
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incertidumbre y, en este sentido, a un devenir nómada que declara una identidad 

migrante; un rumbo hacia horizontes no previstos; un mirarnos en esos desalojos que 

nos hacen sentir huyendo, llegando y buscando, es decir, sentirnos ante la idea de un 

nuevo comienzo, de un recomenzar que supone un desdoblamiento en las maneras y 

sentidos como aprendemos. 

De este recorrido, en afectación con la vida que también es la obra, la palabra y 

los escritos de Lispector, se puede encontrar en la literatura ese espejo que revela la 

imagen de nuestra cara; ese brillo divino que hace resplandecer la realidad del lenguaje 

que allí habita; que nos permite mirarnos en ese adentro sombrío y fangoso que ya es el 

afuera como plena consciencia de un estado de inconsciencia; absoluto delirio donde el 

afuera se nos muestra como “el sol, puro y cruel, derramado sobre todo” (LISPECTOR, 

2020, p. 52). Explosión de la razón y de sus atributos de objetividad, veracidad y 

evidencia; plenitud de un cuerpo en vivencia de disolución; certeza de la finitud; 

sensación dolorosa de estar vivos mientras los sonidos agónicos de las palabras se hacen 

canto para abonar el espacio del silencio. De esta vibración literaria, impulsada por los 

filamentos filosóficos que trenzan el multidisciplinar palimpsesto con el cual nos 

ponemos en memoria y expectativa de la formación, en tanto proceso de no realización, 

de permanente estado vivencial, acontece la voz mística de la escritura que, en la 

narrativa de Clarice Lsipector, constituye el camino de la emoción, en el cual se declara: 

“Lo que me interesa sobre todo es sentir, acumular deseos, llenarme de mí mismo” 

(LISPECTOR, 2020, p. 33). 

 Y allí, la escritura. Esa voz de todos los nombres, las de los vivos y los muertos 

(SARAMAGO, 1998); ese epitafio que también encuentra su noche para ser corregido, 

tachado, reescrito. El palimpsesto en el que se expresa, escribe y reescribe el devenir 

humano como un encuentro de muchas voces donde la literatura nos recuerda que tanto 

la vigilia como el sueño hacen parte de la vida que somos, padecemos y celebramos: 

 

Somos pocos los que no nos hemos despertado alguna vez antes de la 

primera luz del alba, quizá tras una de esas noches de insomnio que 

casi nos empujan a enamorarnos de la muerte o tras una de esas 

noches de horror y júbilo deforme en las que por las cámaras del 
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cerebro se deslizan fantasmas más terribles aun que la misma realidad 

(WILDE, 2017, p. 200). 

 

De esta manera, las palabras se fugan y yendo tras ellas, el afuera se presenta 

como un espiral nocturno de sonidos y colores sin formas ni exclamaciones exclusivas. 

Es la vida en auténtica desnudez; en esa afectación genuina donde la literatura nos 

permite leer, interpretar nuevas dimensiones del tiempo y del espacio; de la naturaleza, 

de la sociedad y de nosotros mismos. Emprender el nuevo viaje contemplativo para 

contar el camino del secreto y volver a sentir el asombro infantil ante la novedad: 

 

De las irreales sombras de la noche surge de nuevo la vida que 

habíamos conocido. Debemos retomarla donde la dejamos y de pronto 

experimentamos la terrible sensación de que es necesario mantener la 

energía que coordina la misma sucesión agotadora de estereotipadas 

costumbres, o quizá el frenético anhelo de abrir una mañana los ojos a 

un mundo que haya sido remodelado en la oscuridad para nuestro 

deleite, un mundo en que las cosas tengan colores y formas nuevas, 

que hayan cambiado o que tengan otros secretos, un mundo en el que 

el pasado tenga poca o nula cabida, o que al menos no sobreviva de 

ninguna forma consciente de obligación ni de arrepentimiento, pues 

hasta el recuerdo de la alegría alberga su amargura, y la memoria del 

deleite, su dolor. (WILDE, 2017, p. 201). 

  

En este rumbo hacia el fondo de la literatura vivencial, que desde el afuera nos 

acerca a la experiencia de Clarice tejiendo la ficción y la realidad con los hilos 

enigmáticos de las palabras, o si se quiere, con la plena vida del lenguaje a través de “la 

voz llena de sangre, la sangre que se vuelve voz” (ANÓNIMO, 1987, p. 97), tiene 

manifestación el atravesamiento estético en las sensaciones y significados que se hacen 

texto en heridas y cicatrices sobre nuestro propio cuerpo como palimpsesto vital; como 

un renacer en la exploración de la lectura, en cuya territorialidalidad retorna el gesto de 

la infancia, mediante la exploración del universo de las palabras en el asombro y la 

búsqueda que permite la memoria y el encuentro con nuestro niño interior. Este es el 

acontecimiento para habitar la lectura en una especie de transmutación que le da 

apertura a la experiencia de palabrear el mundo desde las historias en las cuales 

volvemos a jugar y a crear en despliegue del gozo frente a nuestras artesanías de 

sentido, recuperando el semblante en la capacidad de disfrutar del espíritu creativo y 
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rememorativo, a través del hacer en la belleza que no desconoce el dolor que la ha 

impulsado. 

 

Chaya…un origen que deviene una historia inconclusa como palimpsesto  

Chaya Pinkhasovna Lispector nació el 10 de diciembre de 1920 en una pequeña 

población llamada Chechelnik (hoy Ucrania) en la entonces Unión Soviética, y murió 

un día antes de su cumpleaños número 57 en Río de Janeiro, Brasil, el 9 de diciembre de 

1977. Dos meses después de su nacimiento, su familia, de tradición judía, huyó de la 

violencia de la guerra de esos años, trasegó por Europa hasta llegar a Brasil y cambiar 

sus nombres a versiones portuguesas, un simbolismo de bautizo y por tanto de nueva 

vida. Un renacer ante el paisaje de la novedad que también será un efecto embriagante 

ante la imagen de sí mismo; un desdibujamiento de lo que hasta entonces se había sido; 

una primera aparición a la vida; una nueva manifestación trayendo acontecimientos que 

fueron recordados y contados con otras voces, en el descubrimiento de sonidos que 

también fueron lenguajes de tristezas, fugas y esperanzas. Con este precedente de 

intensa vitalidad entre las travesías migratorias por encontrar un lugar para aquietar la 

angustia, Lispector inicia sus estudios en colegios judíos y en la Facultad de Derecho en 

la entonces Universidad de Brasil, encontrando el camino de la escritura y la 

incomprensión de la que fue testigo y mártir desde niña; se casó joven con un 

diplomático, fue madre de dos hijos, periodista, traductora, modelo y publicó su primera 

novela a los 23 años17: Cerca del corazón salvaje. Este primer desdoblar del lenguaje y 

del sentir nos narra la experiencia de Juana. Y así Chaya-Clarice, la rusa, la ucraniana, 

la de origen judío, la brasileña y la escritora es la que le da una vida a la palabra, y a 

través del desarme de la racionalidad en reivindicación de la narrativa, nos hace sentir y 

pensar a Juana —y a todas esas mujeres, sus personajes—…sus personalidades; su 

multiplicidad existencial tatuada con la profundidad de sus palabras como retornos a las 

circunstancias y acontecimientos que marcan su origen. 

                                                 
17 La empezó a escribir desde el año anterior, en marzo de 1942 (Moser, 2009). 
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En este sendero de las rememoraciones, ir al evento de su madre violada durante 

la I Guerra Mundial, lo cual significó el contagio de sífilis, le otorga al nacimiento de 

Clarice, el sentido esperanzador de que una nueva vida venciera la muerte. Como no se 

sabía mucho de esa enfermedad, había una creencia de que el nacimiento de un hijo 

curaba las enfermedades de las mujeres. Y así “Esta medicina es tomada por la familia 

Lispector y de esta manera llega al mundo Chaya, como ofrenda para curar” (AGRAZ 

RUBIN, 2018, p. 44).  

Su primer nombre, Chaya, en hebreo significa vida, aliento (MOSER, 2009); de 

ahí que sus padres, y como es frecuente en la tradición judía, con el nombrar las 

personas intentaron orientar un destino. Pero a pesar de que su destino de crear vida se 

cumplió pero no de la manera que se esperaba —cual capricho de los hados—, Clarice 

lo siente de esta manera: 

Sin embargo fui planeada para nacer de una manera tan bonita. Mi 

madre ya estaba enferma, y, según una superstición bastante 

extendida, se creía que tener un hijo curaba a las mujeres de una 

enfermedad. Entonces fui deliberadamente creada: con amor y con 

esperanza. Pero no curé a mi madre. Y hasta hoy siento la carga de 

esta culpa: me hicieron para una misión determinada y fallé. Como si 

contasen conmigo en las trincheras de una guerra y hubiese desertado. 

Sé que mis padres me perdonaron haber nacido en vano y haber 

traicionado su gran esperanza. Pero yo, yo no me lo perdono. Desearía 

que simplemente se hubiese producido un milagro: nacer yo y curar a 

mi madre. Entonces sí: habría pertenecido a mi padre y a mi madre. 

No podía confiar a nadie esa especie de soledad de no pertenecer 

porque, como un desertor, mantenía el secreto de una huida que por 

vergüenza no podía ser conocido. (LISPECTOR, 2017). 

 

Su crear vida o ser esperanza se dio en otros planos. Desde pequeña y en su 

soledad intentó narrar su vida y desde ella lo que la vida misma le mostraba. Su explorar 

la palabra era explorar la vida y en esa medida también la creaba. “Escritora desde niña, 

no le publicaron sus relatos en la sección infantil del diario de Pernambuco, ya que los 

relatos de los otros niños tenían narrativa, mientras que los suyos solo describían 

sensaciones” (AGRAZ RUBIN, 2018, p. 44). Juana al igual que Lispector, describen 

esas sanciones. Lispector niña es Juana en sus primeros intentos por desentrañar las 

sensaciones, un ethos que las acompañará en todo su proceso formativo. Con esto, el 
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devenir de Juana tiene un carácter biográfico, no una autobiografía sino un salvamento 

del olvido, en el que intenta conocerse a sí misma desde niña, pasando por otros 

momentos de su vida y llegando a ser personaje.  

Sin olvidar sus caprichos de burguesa, de la vida mediática de su contexto, de 

sus crisis internas e incluso de sus apuros materiales, su escritura siempre tuvo que ver 

con su vida. Las fronteras entre una obra y su artista nunca son claras, incluso pueden 

no tenerlas. Así, la relación entre Juana y Clarice es más estrecha de lo que creemos, 

pues se haya un rasgo vivencial manifiesto en todo lo ficcional. El personaje 

descentraliza la identidad del autor. No puede nacer de la nada. Tiene su sangre y su 

espíritu.   

 

Não é por acaso que, quando se trata da intelectual Clarice Lispector, 

o que é da ordem da realidade e da ficção, do próprio e do alheio, do 

bios e da letra encontra-se de forma tão entrelaçada que se torna difícil 

para a crítica pontuar o que é da ordem da vida e o que é da ordem da 

ficção no projeto intelectual da escritora. (…) a produção intelectual 

de Clarice Lispector traz em pano de fundo um material de natureza 

bioficcional, mas que não é necessariamente da ordem do auto 

(excetuando-se o fato de que toda escritura tem um traço 

autobiográfico)  (NOLASCO & BORGES DA SILVA, 2010, pp. 94–

95)18. 

 

Su escritura, su ficción, por tanto, también es biografía. No historia, no 

periodismo, no simple imaginativa. Su crisol en la palabra daba vida y creaba su propia 

vida. Las heterónimas emergen en sus narraciones y se confunden. Confesiones y 

ficciones están desvanecidas en la profundidad de sus palabras y de su palimpsesto.  

Según Moser (2017) la vida de Clarice fue un intento por salvar de la muerte a 

su madre. Con esto, la posibilidad de que en la muerte encontremos vida, o que de ella 

podamos crear vida, es una facultad humana especial, pues esa otra vida que se crea es 

de otra naturaleza, no la biológica, sino una de orden espiritual; por eso el arte, por eso 

                                                 
18 “No es casualidad que, cuando se trata de la intelectual Clarice Lispector, lo que es del orden de la 

realidad y de la ficción, lo propio y lo ajeno, la biografía y la carta estén tan entrelazados que a la crítica 

le resulte difícil puntuar lo que es del orden de la vida y lo que es del orden de la ficción en el proyecto 

intelectual de la escritora. (…) la producción intelectual de Clarice Lispector trae de fondo un material de 

naturaleza bioficcional, pero que no es necesariamente del orden del yo (salvo por el hecho de que toda 

escritura tiene una huella autobiográfica)” (traducción propia). 
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la filosofía, por eso la poesía y por eso la literatura. De cierto modo cada ser humano 

muere una y otra vez, pero siempre emerge la vida. Así pues, la obra de Clarice es la 

búsqueda del sentido de su vida, pero también su vida es el llamado a cumplir lo 

anunciado en su nombre Chaya (o Haia)? 

Extranjera en el lenguaje, extranjera en la crítica, extranjera en su propio país. 

Ese sentimiento de extrañeza, de extranjería fue latente en todo hacer. “El hecho de 

haber nacido fuera, sus erres marcadas debido a un problema fonológico y la naturaleza 

de sus creaciones causaron que se le tildara de foránea en el panorama literario 

brasileño” (JEFTANOVIC, 2015) y sin embargo ella siempre se sintió brasileña19. La 

existencia para ella tenía algo de intraducible a través de la palabra. Eso solo avivaba el 

sentimiento de extranjería. Por eso su artesanalidad en la palabra siempre fue foránea. 

No podía tener límite ni clasificación. Lo que escribió en la prensa, o en crónicas es 

muestra de la ambigüedad de su obra: no novela, no periodismo, no ficción, no filosofía, 

no diario… y a la vez es todo eso; una intertextualidad donde lo multidisciplinar es 

también palimpsesto en formación y deformación del lenguaje. Lo que escribió por 

necesidad, no era simplemente una necesidad material o estomacal, era un anhelo que la 

poseía para nombrar algo que la llamaba sin saber qué. 

Son los ecos, los murmullos, los gemidos lacónicos que traen la inmaterialidad 

del afuera y la convierten en el trueno que nombra la tormenta; rugidos del boque 

agitados entre las sinuosidades de ríos y cascadas; rostros y rastros de la tempestad que 

no cesa; de los relámpagos que no callan; aguacero que también es deslizamiento sereno 

de las lágrimas. Nombrar estos llamados desconocidos, significaba para Clarice atrapar 

un caballo en analogía con el viento; ser el viento que respira fuerte, sentirlo “vivo 

dentro de mí, como una continuación de mi cuerpo” (LISPECTOR, 2017, p. 73); 

fundirse con ese afuera en una experiencia de alientos “palpitantes y nuevos” (p. 73); 

respirar en la agitación que supone enfrentar los callejones del misterio. Este 

acontecimiento sitúa la vivencia de Lispector en una emoción colectiva atravesada por 

la angustia, el desconcierto, la expectativa y el asombro de saberse ante una 

                                                 
19 “I am Brazilian,” she declared, “and that is that.” (Moser, 2009, p. 7).  
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espacialidad que la desafió con la extrañeza. Sin duda, este suceso también genera el 

extrañamiento del otro en nosotros mismos; traza nuevas maneras de mirar, de escuchar, 

de hablar, de encontrarnos, de perdernos para devenir en lo incierto y, con ello, habitar 

en la inconsciencia del poder y del padecer el silencio.  

Por esta razón, el acontecimiento literario, como imagen o posibilidad formativa 

que, desde el tiempo y la vivencia del relato hace posible el tránsito a su habitabilidad y 

experiencia, brinda la ensoñación de poner en palabras aquello que todavía no ha podido 

ser descifrado plenamente; palabrear lo que nos pone en riesgo para seguir tejiendo las 

posibilidades formativas dispuestos a ser inmigrantes en aprendizaje; a sentir la vida en 

todas sus formas de acogida y desamparo; los errantes que, en los espacios diversos de 

las palabras y sus silencios, creamos formas de la cercanía en capacidad para 

entendernos en experiencia de mudanza. 
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LIBERDADE 

 

SARTRE’S EXISTENTIAL PHILOSOPHY – FROM SCIENCE TO 

FREEDOM 

 

LA EKZISTENTA FILOZOFIO DE SARTRE - DE LA SCIENCO AL 

LA LIBERECO 
 

Bruno Silva de Carvalho20 

 

Resumo 

Este artigo corresponde a uma pesquisa cujo objetivo consiste em averiguar, através da 

ontologia sartriana, o desvelar do fenômeno em seu sentido pleno. Após este momento 

inicial, é possível compreender como Sartre aborda as reflexões científicas 

desenvolvidas por Pierre Duhem e Henri Poincaré e as utiliza para exemplificar o 

surgimento do ser. Em seguida, tomando por base o conceito de consciência, há um 

esforço para visualizar o processo de nadificação, o papel que ele desempenha e, por 

fim, como a liberdade é a condição necessária para seu nascimento. 

Palavras-chave: Ontologia, fenômeno, científicas, nadificação, sartriana. 

 

Abstract 

This article corresponds to research whose aim consists of investigating, through 

sartrian ontology, the unveiling of the phenomenon in its full way. After this initial 

moment, it is possible to understand how Sartre approaches the scientific thoughts 

developed by Pierre Duhem and Henri Poincaré and uses them to exemplify the 

emergence of being. Then, based on the concept of consciousness, there is an effort to 

visualise the process of annihilation, the role that this process plays and, finally, how 

freedom is the necessary condition for its birth. 

Keywords: Ontology; phenomenon, scientific; annihilation; sartrian. 

 

Resumo 

Tiu ĉi artikolo respondas al esploro, kies celo estas kontroli, per la sartreana ontologio, 

la malkovron de la fenomeno en ĝia plena signifo. Post ĉi tiu komenca momento, eblas 

kompreni kiel Sartre aliras la sciencajn pripensojn evoluigitajn de Pierre Duhem kaj 

Henri Poincaré kaj uzas ilin por ekzempli la aperon de la estaĵo. Tiam, surbaze de la 

                                                 
20 Graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), possui especialização em 

Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e, atualmente, é discente 

do curso de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de São João 

del-Rei (PPGFIL / UFSJ). Dedica-se ao estudo de problemas filosóficos ligados à fenomenologia, 

sobretudo no que diz respeito ao pensamento de Jean-Paul Sartre. Além disso, é membro de Grupo de 

Pesquisa Fenomenologia e Existencialismo, indexado pelo CNPq e alocado sob direção do Professor 

Luciano Donizetti da Silva (UFJF). ORCID: 0000-0001-8420-8156 
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koncepto de konscio, estas klopodo bildigi la procezon de neniigo, la rolon kiun ĝi ludas 

kaj, fine, kiel libereco estas la necesa kondiĉo por ĝia naskiĝo. 

Ŝlosilvortoj: Ontologio. Fenomeno. Scienca. Neniigo. Sartriano. 

 

Introdução 

 No decorrer dos séculos, ficou claro que o discurso filosófico sempre abrangeu 

diversas áreas do pensamento humano e, por assim dizer, com a ciência e a metafísica 

não foram diferentes. Ora, a tradição grega em seu modelo mais básico, representada 

pela corrente pré-socrática, se esforçou para desenvolver uma modalidade de 

compreensão do cosmos que não estivesse fundamentada nas limitações da perspectiva 

mítica, disponível até então. Já nesse momento, o raciocínio metafísico-filosófico se 

mistura com apontamentos de caráter científico e não é à toa que esses indivíduos 

ficaram conhecidos como naturalistas. 

A filosofia grega parece ter início com uma ideia inconsistente, com a 

sentença de que a água é a origem e como que o útero materno de 

todas as coisas: é mesmo necessário deter-se aí com calma e tomar 

isso a sério? Sim, e por três motivos: primeiro, porque a sentença 

enuncia algo a respeito da origem das coisas, e, segundo, porque ela o 

faz sem imagem e fabulação; e por fim, em terceiro lugar, porque nela 

está contido, ainda que em estado embrionário, o seguinte 

pensamento: tudo é um. O primeiro motivo mencionado ainda deixa 

Tales em companhia dos religiosos e supersticiosos, mas já o segundo 

retira-o de tal companhia e se nos apresenta como investigador da 

natureza [...] (NIETZSCHE, 2008, p. 43). 

 

 Mesmo com o desenvolvimento do pensamento ocidental, após mais de dois 

milênios, o fator científico continua a se apresentar misturado ao filosófico. Todavia, 

isso não quer dizer que um possua mais valor do que o outro; na verdade, ambos 

permitem a compreensão de vieses que, se vistos apenas sob um ângulo, não se firmam 

com tamanha clareza. Assim, por exemplo, ao mesmo tempo em que Galileu avançava 

seus estudos relacionados à queda livre, admitia filosoficamente que a realidade estava 

inscrita em caracteres matemáticos e fazia ressoar o pitagorismo já em ares onde a 

modernidade se anunciava. 

 No entanto, o filósofo e matemático Edmund Husserl (1859-1938) chama 

atenção para uma crise que solapou as ciências europeias. Contudo, é importante 

mencionar que tal crise não se limitou ao campo epistemológico e é, antes de tudo, uma 
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crise de fundo existencial. Além disso, evidenciada pela forte tendência de ampliação do 

cientificismo europeu e da modernização das demais culturas, a crise não se restringe à 

Europa e transforma-se numa crise da humanidade. Portanto, 

a exclusividade com que, na segunda metade do século XIX, toda a 

visão de mundo do homem moderno se deixou determinar pelas 

ciências positivas, e cegar pela ‘prosperity’ a elas devida, significou 

um virar as costas indiferente às questões que são as decisivas para 

uma humanidade genuína. Meras ciências de fatos fazem meros 

homens de fatos (HUSSERL, 2012, p. 03). 

 

 Em meio a essa crise identificada nas reflexões husserlianas é que se encaixa a 

proposta deste trabalho; ou seja, nos esforçaremos para compreender parte dos 

apontamentos ensejados por Pierre Duhem e Henri Poincaré a respeito da ideia de 

fenômeno, reflexões tais sugeridas pelo próprio viés sartriano. Seguindo essa 

perspectiva, através da ontologia fenomenológica de Sartre, nos propomos a salientar 

como o ponto de vista duhemiano, divergente daquele defendido por Poincaré, abre 

espaço para que se retome as bases para o aspecto existencial perdido pela ciência e 

ainda se fundamente a possibilidade de uma filosofia da liberdade. 

 

Em busca do ser 

 A proposta filosófica consolidada a partir de Sartre é marcada pela presença de 

um forte humanismo. Todavia, não se trata de uma postura semelhante àquela já 

encontrada na Renascença; ou seja, depara-se aqui, ao mesmo tempo, com uma tentativa 

de localizar na existência humana tudo que lhe causa horror e buscar nela mesma as 

chaves que permitem enfrentá-la em seu modo próprio de ser. Assim, as características 

que permitem ao homem escapar de si mesmo precisam ser superadas e ocorre, 

instantaneamente, sua reassunção. 

 Sartre é herdeiro de uma tradição que se esforça para retirar das costas do 

homem o peso trazido pela metafísica ingênua e que, por conseguinte, se debate 

ferozmente no intuito de limpar o terreno para que uma nova modalidade seja fundada. 

Nessa conjuntura, conseguiremos observar fortes traços da fenomenologia de Husserl e 

Heidegger (1889-1976). Por outro lado, isso não quer dizer que as diferenças entre eles 
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sejam pequenas ou inexistentes; na verdade, a ontologia sartriana apoia-se nesses 

mestres e igualmente remodela parte dos conceitos por eles estabelecidos. Apesar das 

diferenças serem notáveis, não faz parte do presente trabalho dar voz a cada uma delas. 

 Seguindo essa trajetória, Sartre ressalta que o pensamento moderno conseguiu 

eliminar uma série de dualismos que, durante séculos, invadiu a discussão filosófica. 

Nessa toada, é lícito citar diversos exemplos, tais como: em Aristóteles, ato e potência; 

em Platão, essência e aparência; em Kant, noumeno e fenômeno etc. Em adição a isso, o 

resultado dessa quebra de paradigma faz com que a manifestação do fenômeno ocorra 

através de um desvelamento absoluto e não se limite ao ser que se esconde por detrás 

das aparências. 

Certo é que se eliminou em primeiro lugar esse dualismo que no 

existente opõe o interior ao exterior. Não há mais um exterior do 

existente, se por isso entendemos uma pele superficial que 

dissimulasse ao olhar a verdadeira natureza do objeto. Também não 

existe, por sua vez, essa verdadeira natureza, caso deva ser a realidade 

secreta da coisa, que podemos pressentir ou supor, mas jamais 

alcançar, por ser “interior” ao objeto considerado. As aparições que 

manifestam o existente não são interiores nem exteriores: equivalem-

se entre si, remetem todas as outras aparições e nenhuma é 

privilegiada (SARTRE, 2012, p. 15). 

 

 A consequência imediata oriunda do fato de a aparência só remeter a ela mesma 

significa que o ser que aparece é único e plenamente positivo. Em outras palavras, o ser, 

em seu sentido absoluto, apenas é. Em razão disso, há espaço suficiente para se evitar 

que a ocultação do ser pelo fenômeno impossibilite qualquer discurso claro a seu 

respeito e, acima de tudo, serve para suprimir certo tom de um medievalismo místico e 

idealismo que, até então, o envolvia. Portanto, pela supressão dessas confusas realidades 

noumênicas “vir-se-ia a estabelecer o ‘monismo do fenômeno’” (BORNHEIM, 2011, p. 

27). 

 É exatamente neste momento, ao deixar claro o monismo do fenômeno, que 

surge uma das críticas de Sartre envolvendo a ciência, crítica tal que é pouca comentada 

e compreendida. Debruçando-se sobre o mencionado assunto, verifica-se que há uma 

espécie de comparação entre aquilo que fora salientado por Duhem e Poincaré e nos 
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cabe agora compreender sob qual aspecto a visão científica desses indivíduos se 

relaciona com a ontologia sartriana21. Quanto a isso, note-se o seguinte: 

A essência de um existente já não é mais uma virtude embutida no 

seio deste existente: é a lei manifesta que preside a sucessão de suas 

aparições, é a razão da série. Ao nominalismo de Poincaré, que definia 

uma realidade física (a corrente elétrica, por exemplo) como a soma 

de suas diversas manifestações, Duhem opunha, com razão, sua 

própria teoria, segundo a qual o conceito é a unidade sintética dessas 

manifestações (SARTRE, 2012, p. 16). 

 

 Para que haja a mínima possibilidade de visualizar sob qual perspectiva Sartre 

menciona esses filósofos da ciência, é de igual importância lembrar que tal menção 

surge à medida em que a ontologia sartriana fundamenta o desvelar único e sem 

intermediários do fenômeno. Seguindo essa trajetória, por razões didáticas, é muito 

mais proveitoso avaliar um pouco do pensamento de Pierre Duhem e, posteriormente, 

aquilo que nos ensina Poincaré. 

 Os escritos de Duhem deixam transparecer, de modo claro, que sua preocupação 

gira em torno de analisar o método científico em suas múltiplas nuances e, além disso, 

salvaguardar aquilo que é científico e, por outro lado, metafísico. Pode parecer pouco 

peculiar para um cientista, mas Duhem, ao modo do cientificismo radical, não 

desacreditou a metafísica como algo que não traria acréscimos ao discurso filosófico; na 

verdade, sua intenção sempre foi a de deixar ambos os campos em seus respectivos 

limites22. Assim, a proposta Duhemiana apresenta uma visão instrumentalista da teoria, 

                                                 
21 No transcurso dos escritos de Sartre, é comum perceber que há menção a diversos autores, não se 

limitando ao campo filosófico. Se Sartre os critica ou apoia, tudo se desenrola tendo em vista 

exemplificar seu modo próprio de enxergar a ontologia. Por isso, de um lado, há o surgimento de uma 

ontologia original, de outro, a lembrança de que seus traços sempre estiveram presentes no horizonte 

humano e, como tal, não devem ser mantidos em segundo plano. 
22 A postura argumentativa de Ernst Mach, por exemplo, pode ser observada como uma daquelas em que a 

tendência metafísica não possui grande validade. Para o autor, a ciência deve ser vista como a mais 

completa apresentação de fatos e, ao mesmo tempo, com o maior ganho econômico de pensamento. Desse 

modo, o cientista pode aproveitar raciocínios desenvolvidos por outros pesquisadores que, de certa forma, 

servem como uma espécie de atalho para a completude de seu trabalho atual. O próprio Mach nos lembra 

o seguinte: “A ciência, por si mesma, portanto, deve ser considerada como um problema mínimo, 

consistindo da mais completa apresentação possível de fatos e com o menor gasto possível de 

pensamento” (MACH, 2013, p. 490, tradução nossa). Interessante notar, nesse caso, que o pensamento 

heideggeriano já havia percebido certo desprezo, por parte da ciência, quanto à metafísica. Assim, em 

termos objetivos, tal como ressoa nos escritos de Mach, a base ontológica nos adverte que “a ciência nada 

quer saber do nada. Esta é afinal a rigorosa concepção científica do nada. Dele sabemos, enquanto dele, 
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baseada em critérios que podemos julgar de acordo com as ferramentas disponíveis em 

um dado momento. Portanto, tendo em vista esse caráter de divisão do âmbito científico 

e metafísico, Duhem nos recorda que “se o físico procura em suas teorias uma 

explicação das leis da natureza, só poderá aceitar como satisfatória uma teoria conforme 

com suas ideias metafísicas” (DUHEM, 2019, p. 94). 

 No entanto, não nos afastemos do objetivo proposto e nos esforcemos para 

compreender sob qual aspecto se dá o elogio de Sartre a Duhem, tendo em vista o 

monismo do fenômeno. Pois bem, a argumentação que podemos contemplar na obra 

duhemiana nos permite visualizar aquilo que ficou conhecido como holismo 

epistemológico. Nesse quesito, é plausível verificar a existência de dois tipos de 

holismo: o primeiro é chamado de holismo confirmacional e admite a impossibilidade 

de se testar uma hipótese isoladamente, apenas sendo viável através de um conjunto. 

Por sua vez, o segundo tipo, denominado de holismo semântico, admite que cada parte 

do complexo, isolada do conjunto, perde seu significado e nada mais representa. 

Conforme ele nos explica, 

um físico propõe-se a demonstrar a inexatidão de uma proposição. 

Para deduzir dessa proposição a previsão de um fenômeno, para 

instituir a experiência que deve mostrar se esse fenômeno se produz 

ou não se produziu, para interpretar os resultados dessa experiência e 

constatar que o fenômeno previsto não se produziu, ele não se limita a 

fazer uso da proposição em litígio; ele emprega ainda todo um 

conjunto de teorias, admitidas por ele sem contestação (DUHEM, 

2019, p. 176). 

 

  Tendo por parâmetro o ponto de vista esboçado por Duhem acerca da validação 

das teorias científicas, fica mais claro perceber que o holismo científico é tomado como 

exemplo tendo em vista a finalidade de demonstrar o sentido único da manifestação do 

fenômeno. Dizendo de outra forma, do mesmo modo como a investigação científica é 

sustentada por um complexo teórico que se arranja como um todo, o fenômeno, em seu 

viés ontológico-fenomenológico indica a si mesmo no horizonte do ser, de modo 

                                                                                                                                               
do nada, nada queremos saber” (HEIDEGGER, 2008, p. 116). Portanto, o ethos da ciência, enquanto 

questão de fatos, apenas determina o nada como aquele conceito vazio e que, por conseguinte, nada pode 

contribuir ao enriquecimento das reflexões que buscam conhecer o indivíduo em seu modo de vivenciar a 

realidade, como ser-no-mundo. 
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absoluto e sem intermediários. Em suma, o ser é a condição de todo e qualquer 

desvelamento. 

 Parte de nossa meta está concluída. Agora, precisamos explorar qual o sentido 

da crítica de Sartre endereçada a Poincaré e, além disso, qual o motivo de tê-lo 

qualificado de nominalista. De fato, como veremos, a crítica que parece ser dupla irá se 

desvanecer e consolidar-se como apenas uma, tendo por fundo a confusão em torno da 

manifestação fenomênica e da maneira como é possível exercer sua interpretação. 

 A perspectiva defendida por Poincaré salienta que é necessário transformar 

fenômenos complexos em fenômenos elementares. Isso explica, por exemplo, a 

necessidade de a Física prescindir de certa matematização; ou seja, devido ao grande 

número de fenômenos naturais, decomposto de fenômenos complexos, “a matemática 

nos ensina a combinar semelhantes” (POINCARÉ, 1988, p. 125). 

 No entanto, o que aqui nos chama a atenção diz respeito ao fato de Poincaré 

sustentar suas análises científicas tendo em vista a decomposição do fenômeno geral. 

Não corresponde ao nosso objetivo dizer se tal método é melhor ou pior para a ciência; 

na verdade, nossa proposta se limita a verificar de que maneira e por qual motivo Sartre 

o critica. Sendo assim, em consonância com aquilo que Poincaré nos apresenta, vê-se 

que os esforços dos sábios sempre foram no sentido de converter o 

fenômeno complexo dado diretamente pela experiência em um 

número muito grande de fenômenos elementares [...] o conhecimento 

do fato elementar nos permite colocar o problema em forma de 

equação. Resta-nos deduzir dela, por combinação, o fato complexo 

observável e verificável (POINCARÉ, 1988, pp. 122 / 125). 

 

 Neste exato momento, ao comparar Poincaré com Sartre, nota-se que a 

decomposição do fenômeno bruto em fenômenos elementares serve, ontologicamente, 

para mascarar a manifestação do ser. Mais uma vez, há a precisão de se enfatizar que o 

que aqui está em jogo não diz respeito à qualificação de um método científico, mas 

apenas sua comparação com o fenômeno de aparição do ser. Não é difícil salientar que a 

análise que se dedica ao âmbito do cientificismo, por sua origem, se diferencia da 

proposta existencial; porém, como já foi mencionado, o objetivo consiste tão somente 
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em entender o que levou Sartre a utilizar Duhem e Poincaré no intuito de explicar sua 

ontogênese. 

 Ainda na seara da crítica a Poincaré, Sartre o qualifica como nominalista. De 

fato, seu nominalismo inicia-se com a constatação de que tudo que o cientista cria é a 

linguagem para comunicar em fatos científicos aquilo que ele percebeu em suas 

observações. Assim, o arranjo nominalista se constrói através do momento em que, 

diante da impossibilidade de se verificar factual e exatamente uma teoria expressa pela 

linguagem, estabelece-se certo tipo de convenção elaborada unicamente pelo 

pesquisador. Em consequência disso, a adoção de um juízo aproximativo faz com que o 

critério de verdade se perca e permite ao cientista apoiar-se numa postura de maior 

comodismo em relação àquilo que se investiga. Portanto, “a atitude nominalista só é 

justificada quando é cômoda” (POINCARÉ, 1995, p. 152)23. 

 Diante do que acabamos de expor, nota-se que a aparência só remete a ela 

mesma. Em termos gerais, podemos dizer que o fenômeno é a manifestação possível de 

tudo que se pode manifestar e, de forma alguma, há uma realidade por detrás que 

esconda qualquer tipo de núcleo, essência ou natureza. No entanto, após eliminar o 

dualismo da aparência e da essência, surge o dualismo do finito e do infinito. Essa nova 

perspectiva ocorre porque um fenômeno não pode ser reduzido a uma série limitada de 

manifestações, visto que há uma relação com um sujeito em constante mudança. 

O existente, com efeito, não pode ser reduzido a uma série finita de 

manifestações, porque cada uma delas é uma relação com um sujeito 

em perpétua mudança [...] somente o fato de tratar-se aqui de um 

sujeito implica a possibilidade de multiplicar os pontos de vista sobre 

esta Abschattung24. É o bastante para multiplicar ao infinito a 

Abschattung considerada (SARTRE, 2012, p. 17). 

 

                                                 
23 As reflexões ensejadas por Pierre Duhem e Henri Poincaré são bastante profundas. Tudo que aqui fora 

apresentado não visa, de modo algum, esgotar a riqueza de suas análises. Na verdade, houve apenas um 

recorte temático que possibilitou enxergar o modo pelo qual Sartre cita os dois pensadores e os utiliza 

como exemplificações a fim de tornar mais esclarecedor seu projeto de gênese do ser através do modo de 

aparecer do fenômeno. 
24 Por Abschattung, Sartre compreende o modelo de percepção de um objeto. Esse é um termo originado 

da obra husserliana e designa o modo de aparecer de um determinado objeto frente ao sujeito 

cognoscente. 
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 Em segundo lugar, após constatar que o fenômeno consiste naquilo que se 

manifesta, o ser também encontra aí sua possibilidade de desvelamento. Ora, Sartre 

estabelece que o aparecimento do fenômeno é, ao mesmo tempo, o aparecimento do ser 

como acontecimento único. Explicando de outra forma, o fenômeno não surge primeiro 

para que depois haja a compreensão do ser; muito pelo contrário, o vislumbre do 

fenômeno revela instantaneamente o ser como ele é. Portanto, o ser é a condição de todo 

e qualquer desvelamento e o fenômeno é indicativo de si mesmo no horizonte do ser. 

Em consequência direta, os dualismos, tão caros ao pensamento clássico e radicalizados 

na modernidade, caem por terra. 

Não significa que o ser se encontre escondido atrás dos fenômenos 

(vimos que o fenômeno não pode mascarar o ser), nem que o 

fenômeno seja uma aparência que remeta a um ser distinto (o 

fenômeno é enquanto aparência, quer dizer, indica a si mesmo sobre o 

fundamento do ser) (SARTRE, 2012, p. 20). 

 

 Como dissemos anteriormente, o desvelamento do ser ocorre de maneira 

absoluta em relação ao fenômeno e, além disso, tal aparecimento se dá frente a um 

sujeito que conhece. No intuito de se evitar uma queda no idealismo, Sartre admite que 

o vislumbre do ser não se dá como conhecimento do ser; isto é, a consciência aparece 

como modo de ser do sujeito que conhece. Neste ponto, ao tratar da consciência, não 

existe um dentro que se oponha a um fora. Dizer que há consciência equivale a abrir a 

possibilidade para um acontecimento absoluto no qual há uma relação imediata e sem 

intermediários entre aquele que conhece e o mundo25. 

                                                 
25 Ao tratar da consciência, em seu viés fenomenológico, Sartre pretende combater tanto o idealismo 

quanto o realismo. Ao observarmos, por exemplo, a epistemologia de David Hume, notamos que as 

percepções são armazenadas no intelecto, ao modelo de uma caixa que é utilizada para guardar coisas. 

Ora, para esse filósofo, representante do realismo, “tudo que entra na mente é na realidade uma 

percepção, é impossível que alguma coisa pareça diferente em sua sensação” (HUME, 2009, p. 223). Por 

seu turno, o idealismo busca apresentar o ser como abstração indeterminada, possível apenas em nível de 

idealidade. Nesse contexto Hegel salienta que “a idealidade não é algo que haja fora e ao lado da 

realidade, mas o conceito da idealidade consiste expressamente em ser a verdade da realidade, isto é, que 

a realidade, posta como é em si, mostra-se ela mesma como idealidade” (HEGEL, 1995, p. 194). Portanto, 

a consciência fenomenológica, que é o modelo mais límpido de contato com o mundo, não se aproveita 

daquilo que o realismo propõe e, muito menos, se deixa absorver pelo idealismo. Sartre, é enfático ao se 

posicionar contra tais tendências; ou seja, “contra a filosofia digestiva do empiriocriticismo, do 

neokantismo, contra todo ‘psicologismo’, Husserl não cansa de afirmar que não se pode dissolver as 

coisas na consciência” (SARTRE, 2005, p. 55). 
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Encontro algo bem diferente se me volto para a experiência interna, 

isto é, se reflito contemplando minha própria consciência: já não tenho 

aquela unidade, aquele ser estável capaz de ser experimentado em 

muitas percepções como individualmente idêntico. Ao contrário, estou 

diante de um fluxo, uma consciência (isto é, uma intenção) dando 

lugar a outra sucessivamente. De onde Sartre conclui que o ser da 

consciência se reduz ao aparecer (MOUTINHO, 1995, p. 45). 

 

 Até o presente momento, nossa investigação possibilitou conhecer a proposta de 

Sartre referente ao fenômeno e seu modo de aparecer. Dizemos, nesse ponto, que a 

manifestação do fenômeno implica, necessariamente, a instantânea manifestação do ser. 

Em seguida, deixamos claro que o ato de desvelamento do ser ocorre em função da 

consciência como acontecimento absoluto. Agora, nos encontramos em total 

possibilidade de levantar o seguinte questionamento: qual é esta modalidade de ser que 

se manifesta à consciência? 

 A resposta não se acha escondida em meio a embaraçosos raciocínios, visto que 

a consciência intenciona aquilo a qual ela, por princípio, se diferencia. Explicando de 

uma forma diferente, a visada da consciência busca um ser que seja pleno e que não 

encontre condições de possibilidade de colocar em questão seu próprio ser, ou seja, o 

mundo e os objetos que o povoam. Assim, “o ser transfenomenal do que existe para a 

consciência é, em si mesmo, em si” (SARTRE, 2012, p. 35). 

 O ser do fenômeno, conforme Sartre explica, simplesmente é. Com isso, 

podemos compreendê-lo como não sendo causa de si mesmo e, em igual medida, está 

no mundo ao modo de ser de uma unidade plena. Ser-Em-si é estar fechado, uma total 

positividade. Logo, características como temporalidade, atividade ou passividade, 

possibilidade ou impossibilidade não pertencem a esse modo de ser que, por definição, é 

o que é. 

 

Em busca da liberdade 

 Uma vez analisados os conceitos de ser e consciência, nos encontramos em 

terreno favorável para verificar sob quais aspectos podemos enxergar o surgimento da 

liberdade e, assim, garantir seu caráter absoluto e integrante à constituição ontológica 

humana. Nesse contexto, Sartre nos chama a atenção para o risco de se tentar separar os 
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termos de uma relação e, em seguida, se esforçar para reuni-los novamente. Com isso, o 

filósofo pretende apontar que a análise referente ao modo ser da realidade humana não 

pode ocorrer separadamente; em outras palavras, conceber consciência e fenômeno 

como dois polos separados é arriscar-se numa abstração que se assemelha, por exemplo, 

ao esforço de pensar a cor apartada do objeto. 

 O caminho visualizado por Sartre consiste em avaliar a ontologia humana como 

ser-no-mundo e, por conseguinte, evitar as abstrações de isolamento. Em meio a isso, a 

meta aqui proposta diz respeito a conceber fenômeno, ser e consciência como modos de 

existência únicos e que também se desvelam sob um fundo unívoco. Portanto, diante de 

um viés sintético, “não vamos nos limitar ao estudo de uma só conduta. Ao contrário, 

tentaremos descobrir várias e penetrar, de conduta em conduta, no sentido profundo da 

relação ‘homem-mundo’” (SARTRE, 2012, p. 44)26. 

 Em continuidade com nosso intento de descobrir o caminho para alcançar a 

liberdade, precisamos, tal como Sartre fez, nos apoiar na atitude interrogativa que, por 

sua vez, nos colocará diante do nada e de seu poder nadificador. Ora, o filósofo francês 

se vale da interrogação como uma porta de entrada que viabiliza o encontro com o não 

ser, visto que pressupõe a possibilidade de uma resposta negativa. Em meio a isso, 

ocorre a junção de um não ser presente no homem que interroga e outro não ser oriundo 

de uma resposta negativa. 

Para o investigador existe, portanto, a possibilidade permanente e 

objetiva de uma resposta negativa. Com relação a isso, aquele que 

interroga, pelo fato mesmo de interrogar, fica em estado de não 

determinação: não sabe se a resposta será afirmativa ou negativa. 

Assim, a interrogação é uma ponte lançada entre dois não seres: o não 

ser do saber, no homem, e a possibilidade de não ser, no 

transcendente. Por fim, a pergunta encerra a existência de uma 

verdade. Pela própria pergunta o investigador afirma esperar resposta 

objetiva, como se lhe fosse dito: “É assim e não de outro modo” 

(SARTRE, 2012, p. 45). 

                                                 
26 O ponto de partida que levou Sartre a compreender a necessidade de considerar o ser-no-mundo 

origina-se da filosofia existencial de Heidegger. De fato, tal proposta suprime a possibilidade de se 

conceber a realidade humana como simplesmente agregada ao mundo ou o mundo como imagem inserida 

frente à percepção, ao modo de ser do psicologismo clássico e já criticado, anteriormente, pelo próprio 

Husserl. Heidegger nos lembra o seguinte: “Esta privilegiada referência de mundo ao próprio ente é 

sustentada e conduzida por uma postura livremente escolhida da existência humana” (HEIDEGGER, 

2008, p. 114). 
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 A realidade bruta, definida como Em-si, não é capaz de fazer surgir a negação; 

ou seja, o ato nadificador surge através da espera humana fundamentada no próprio ato 

de interrogar. O mundo pode revelar o não ser apenas tendo em vista um modo de ser 

que sustente tal possibilidade de negação. Diante disso, o problema se afigura de forma 

bastante clara e evidente: a negação que invade o ser só é viável perante uma conduta 

humana, denominada por Sartre de uma conduta do Para-si. Em suma, “esse Nada 

intramundano não pode ser produzido pelo ser-Em-si: a noção de Ser como plena 

positividade não contém o Nada como uma de suas estruturas” (SARTRE, 2012, p. 64). 

 No entanto, a nadificação não pode ser considerada como qualidade do juízo. 

Isso se dá porque o ato de negar diz respeito a uma conduta. Os juízos só são possíveis 

porque, num dado momento, se estabelece uma relação, à nível ontológico, de negação. 

Diante disso, características como, por exemplo, destruição e desaparecimento apenas 

existem nos limites de uma espera humana. Levando-se em conta tudo quanto fora 

mencionado, “o Nada é algo como uma secreção do homem possibilitada pela 

consciência” (BORNHEIM, 2011, p. 44). 

 Na verdade, o advento do Nada por meio da realidade humana nos coloca diante 

de outro problema; isto é, se o surgimento da nadificação ocorre nos limites de uma 

espera humana, o que é o homem em seu ser que possibilite tal ato nadificador? A 

resposta a esse questionamento não se encontra obscurecida. Por isso, Sartre consegue 

enxergar o ser do homem como liberdade; em outros termos, é o ser-livre a condição de 

toda nadificação. 

A liberdade é seu próprio nada. A facticidade do homem consiste em 

ser ele que anula sua facticidade. É por meio da liberdade que 

podemos imaginar, isto é, anular e tematizar ao mesmo tempo os 

objetos do mundo. É por meio da liberdade que podemos estabelecer, 

a cada instante, um recuo com relação à nossa essência, que perde a 

força e fica suspensa no Nada, ineficaz; a liberdade estabelece uma 

solução de continuidade, ela é ruptura de contato. Ela é fundamento da 

transcendência porque pode, além do que é, projetar o que ainda não é 

(SARTRE, 1983, p. 130)27. 

                                                 
27 Há espaço aqui para uma ressalva de grande valia: como ficou claro no trecho que acabamos de 

destacar, Sartre faz menção ao termo essência, contudo, não se trata da essência humana pensada ao 

modo clássico, como uma unidade que se esconde por detrás da aparência. Esse modelo noumênico, que 
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 Finalmente, constatado o processo de nadificação como característica 

intrinsecamente humana e fundado na liberdade, desponta a angústia como modo de 

apreensão próprio do ser-livre. Em termos bem objetivos, podemos caracterizar o ato de 

angustiar-se como o Para-si tomando consciência de sua própria liberdade. Apesar 

disso, a angústia não se mantém perene porque surge somente quando, pelo 

posicionamento da consciência, há o reconhecimento de que minhas possibilidades são 

possibilidades em aberto. Assim, em relação ao que acabamos de enfatizar, “angústia é 

reconhecimento de uma possibilidade como minha possibilidade, ou seja, constitui-se 

quando a consciência se vê cortada de sua essência pelo Nada ou separada do futuro por 

sua própria liberdade” (SARTRE, 2012, p. 80)28. 

 

Conclusão 

 O presente texto, tal como se configura, se nos apresenta como uma vereda que 

possibilita vislumbrar a interconexão presente em meio aos escritos de Sartre. Com isso, 

evidencia-se que tópicos, tidos como periféricos, tais como apontamentos científicos, 

podem se reagrupar e constituir as bases para uma ontologia da existência. Diante de tal 

consideração, partimos do problema que envolve o fenômeno e, consequentemente, nos 

deparamos com seu modo unívoco de aparecer. Por sua vez, tal univocidade evoca a 

ontogênese do ser em sua forma bruta, o Em-si como modalidade representativa da 

realidade e carente de consciência. 

 Em segundo lugar, apoiando-se na menção que Sartre realiza acerca de dois 

filósofos da ciência, Pierre Duhem e Henri Poincaré, conseguimos lançar um pouco de 

claridade sobre um assunto que, até então, aparecia como um fator meramente de 

exemplificação. Dizendo de outra forma, as descrições científicas, no âmbito do 

                                                                                                                                               
ressuscita a concepção de natureza humana, foi superado pela intencionalidade da consciência husserliana 

e que, por sua vez, foi apropriada na filosofia sartriana. Com o advento do Para-si e suas estruturas, todo 

conceito de qualidade ou natureza fica suprimido e suspenso no modo de ser da realidade humana que, 

por sua vez, fundamenta-se na liberdade. 
28 Como vimos, Sartre aponta que o surgimento do Nada se alicerça na própria liberdade como sua 

condição de possibilidade. De forma contrária, Heidegger nos mostra que o Nada é o fator diferencial que 

situa o aparecimento da liberdade. Assim, “sem a manifestabilidade originária do nada, não há nenhum 

ser-si-mesmo e nenhuma liberdade” (HEIDEGGER, 2008, p. 125). 
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aparecimento do fenômeno, são de suma importância para percebermos que a ontologia 

fenomenológica de Sartre, fundante de um existencialismo pleno, faz com que a 

realização do homem como ser-no-mundo, se aproprie de todos os campos aos quais 

estende sua consciência. 

 Após isso, em face do monismo do fenômeno, eis que surge o Nada como 

símbolo de todo processo de nadificação que envolve o mundo. Ora, o ato nadificador 

pode originar-se tão somente de um ser que, por si mesmo, não seja a plena 

positividade. Utilizando termos mais claros, o processo de nadificação encontra sua 

origem através do homem e, por assim dizer, invade a plenitude do ser causando-lhe 

uma espécie de hemorragia. De fato, essa ruptura ontológica na estrutura do ser 

encontra sua condição de possibilidade na liberdade, única característica da qual o 

homem está condenado. Por fim, como decorrência imediata do ser-livre, desponta a 

angústia como tomada de consciência desse modo de ser irremediável. 
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Resumo 

Nesse trabalho vamos nos ocupar em apresentar a constituição de uma ética não moral, 

a partir da leitura Gilles Deleuze sobre a obra de Baruch Spinoza.  Problematizando a 

temática a partir do desfazimento do vínculo entre moral e ética, tendo como 

pressuposto a postura não deontológica e teleológica da moral, justamente por sua 

inadequação ao finalismo e ao imperativo do dever sobre a potência. Outro aspecto 

importante é a oposição ao binarismo entre bem e mal subsidiada pela noção teológica 

de livre arbitre-o, justamente porque se trata de uma série de ideias inadequadas e por 

contingência uma ilusão da consciência. Romper com os princípios básicos de uma ética 

submetida a moral em seu conjunto de ordenamentos e definições por uma ética que 

apresenta-se como relação intrínseca entre liberdade e necessidade visando um 

antissistema do juízo, da falta e da culpa para produzir processos de subjetivação que 

permitam libertar a vida da consciência, dos valores e das paixões tristes. Para tanto 

Deleuze pensa a Ética de Spinoza como uma etologia, alinhando a interconexão entre 

conhecimento e ontologia, conferindo status ontognoseológico aos modos de expressão 

pelo poder dos afetos, a fim de mostrar o amoralismo ético necessário para que livre 

possa agir segundo sua própria natureza. 

Palavras-chave: Ética. Moral. Liberdade. Ontologia. Conhecimento. 

   

Abstract 

In this work we will focus on presenting the constitution of a non-moral ethics, based on 

Gilles Deleuze's reading of the work of Baruch Spinoza. Problematizing the theme from 

the undoing of the link between morality and ethics, having as presupposition the non-

deontological and teleological posture of morality, precisely because of its inadequacy 

to finalism and the imperative of duty over power. Another important aspect is the 

opposition to the binarism between good and evil subsidized by the theological notion 

                                                 
29 Doutorando em Filosofia (2020) - área de concentração Filosofia Moderna e Contemporânea, linha de 

pesquisa Ética e Filosofia Política -, pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 

UNIOESTE/Campus de Toledo/PR. Professor do Instituto Federal do Paraná - IFPR/Campus 

Umuarama/PR (2012). Membro do Grupo de Pesquisa “Filosofia, Ciência e Tecnologias” - IFPR.  
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of free will, precisely because it is a series of inadequate ideas and by contingency an 

illusion of conscience. Breaking with the basic principles of an ethics subject to 

morality in its set of orders and definitions for an ethics that presents itself as an 

intrinsic relationship between freedom and necessity aiming at an anti-system of 

judgment, lack and guilt to produce processes of subjectivation that allow free life from 

conscience, values and sad passions. In order to do so, Deleuze thinks of Spinoza's 

Ethics as an ethology, aligning the interconnection between knowledge and ontology, 

giving ontognoseological status to the modes of expression through the power of 

affects, in order to show the ethical amoralism necessary for the free to act according to 

its own nature. 

Keywords: Ethics. Moral. Freedom. Ontology. Knowledge. 

 

Resumo 

En tiu ĉi laboraĵo ni okupiĝos pri prezentado de starigo de nemorala etiko, ekde la 

legado de Gilles Deleuze pri la verko de Baruch Spinoza. Nia vojo iros per 

problematigo de la tematiko ekde la malligiĝo inter moralo kaj etiko, kaj prenante kiel 

antaŭsupozon la nedeontologian kaj neteleologian sintenon de la moralo, ĝuste pro ties 

neadekvateco al finalismo kaj al imperativo de la devo sur potenco. Alia grava aspekto 

estas opozicio al duismo inter bono kaj malbono, tenita de la teologia nocio pri libera 

memdecido, ĝuste ĉar temas pri serio de mallertaj ideoj kaj sekve memtrompo de la 

konscio. Disrompi la bazajn principojn de etiko submetita al moralo, en ties aro da 

ordigoj kaj difinoj por etiko sinprezentanta kiel nepra rilato inter libereco kaj neceso, kaj 

celanta kontraŭsistemon pri juĝado, pri manko kaj pri kulpo, por produktigi 

subjektivigajn procezojn kiuj permesu liberigi vivon el konscio, valoroj kaj malĝojaj 

pasioj. Por tio, Deleuze pensas pri la Etiko de Spinoza kiel etologio, kiu liniigas konon 

kaj ontologion, kaj donas ontognoseologian statuson al esprimmanieroj, per potenco de 

la kareso, celante elmontri la etikan senmoraleco necesa por ke la libera homo povu agi 

laŭ sia propra naturo. 

Ŝlosilvortoj: Etiko. Moralo. Libereco. Ontologio. Kono. 

 

1 . UM AMORALISMO ONTOLÓGICO 

Gilles Deleuze ministrou cursos sobre Spinoza na Universidade de Vincennes 

entre os anos de 1978 e 1981, quando, demoradamente, explorou a dimensão ética do 

seu pensamento, por meio da exposição e exploração do pensamento spinoziano. Essas 

aulas (2012) nos dão uma possibilidade maior para compreender a leitura singular de 

Deleuze sobre a obra spinoziana do que se apenas ficarmos com a sua tese, de 1968, 

Spinoza e o problema da expressão e com o pequeno e relevante livro Espinosa30: 

                                                 
30 Essa tradução brasileira também adaptou o nome do autor em questão, tal como fazem as traduções de 

Portugal. Em nossa pesquisa, somente quando nos referirmos ao título dessa obra a grafia será Espinosa e 

não Spinoza. 
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filosofia prática (2002). Desde já, é preciso afirmar que o pensamento ético deleuziano 

está situado no plano de imanência conhecido por Filosofia da Diferença, o qual é 

habitado também por Nietzsche, Foucault, Guattari, Derrida, Baudrillard, Lyotard, 

Klossowski, Kristeva, etc. Esses autores estão entre os pensadores que constituíram uma 

perspectiva ética “não moral”, portanto, Deleuze não é o primeiro a propor isso, ainda 

que tenha suas singularidades, nem está só.  

Deleuze (2012) demarca que, estranhamente, a Ética de Spinoza começa por 

elementos conceituais relacionados à ontologia tais como substância, atributo e modo, e 

que suas definições, proposições, demonstrações e corolários seguem rigorosamente o 

método geométrico pelo qual se pode compreender a natureza do mundo. Frente a tal 

estranheza, Deleuze mesmo questiona como se pode considerar que a obra spinoziana é 

verdadeiramente um livro de ética, se ela apresenta todo esse arcabouço teórico de uma 

ontologia pura. Justamente por essa estranha relação entre ética e ontologia que Deleuze 

suspeitará que a ética concebida por Spinoza não está relacionada com a moral. Embora 

seja pertinente tratar da etimologia da palavra ética, optamos por desenvolvê-la adiante, 

no próximo capítulo, tendo em vista a proximidade etimológica das palavras etologia e 

ética. Afirmamos, desde já, que a concepção deleuziana de ética é algo diverso da moral 

e mostraremos que tal elaboração conceitual se constituiu fortemente por meio do 

entrelaçamento entre conceitos e práticas de ordem ontológica, a qual está subordinada 

toda a magna obra Ética, de Baruch Spinoza. A questão que Deleuze elaborou em uma 

aula é nosso fio condutor para levar a termo o que nos propomos, a saber:  

 

Seria por acumulação de traços que nós percebemos que estava bem 

chamar a isto de ética. Vimos a atmosfera desse laço entre uma 

ontologia e uma ética com a suspeita de que uma ética é alguma coisa 

que não tem nada a ver com uma moral. E por que temos uma suspeita 

do laço que faz com que esta ontologia pura tome o nome de ética? 

(DELEUZE, 2012, p. 125). 

 

A oposição entre ética e moral, determinada por Deleuze em companhia de 

Spinoza, consiste na diferença entre a ontologia da imanência e a metafísica tradicional 

platônica e hegeliana. O pressuposto dessa afirmação está na concepção deleuziana de 

que a ética é uma etologia, isto é, “um estudo das maneiras de ser no ser” (DELEUZE, 
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2012, p. 126). Quer dizer que para Deleuze a ética se ocupa dos modos existentes, sem 

haver separação entre essência e existência, isto é, o ser está encerrado num único plano 

de composição: a imanência. Enquanto em uma moral não se pode dizer a mesma coisa, 

porque se ocupa da essência e dos valores em dimensões separadas entre essência e 

existência. Neste sentido podemos perceber que Deleuze aponta, por meio de uma série 

de questões, uma saída: o que era apenas uma suspeita entre ética e ontologia se 

confirma a partir da noção etológica da ética, a ciência prática dos modos de ser. Tal 

como nos apresenta em sua aula sobre ontologia e ética de 21 de dezembro de 1980. 

 

E eu me pergunto qual é o sentido mais imediato da palavra ética, em que é já 

outra coisa do que a moral, bem, a ética nos é conhecida hoje sob outro nome, é 

a palavra etologia. Quando falamos de uma etologia a propósito dos animais ou 

a propósito dos homens, do que tratamos? A etologia no sentido mais 

rudimentar é uma ciência prática, de quê? Uma ciência prática das maneiras de 

ser. A maneira de ser é precisamente o estatuto dos entes, dos existentes, do 

ponto de vista de uma ontologia pura (DELEUZE, 2012, p. 125-126). 

 

Deleuze está indicando que a ética não corresponde a uma disciplina de 

comportamento e estabelece um corte radical com a moral, acenando uma ética, pensada 

a partir de Spinoza, contra a fundamentação metafísica da moral e, sobretudo, contra o 

imperativo categórico da moral kantiana, que tem como pressuposto um dever. 

Resultando disso, a perda de referências, como por exemplo, a essência de homem ou 

modelo social a que se tenha de seguir, bem como todo processo de subjetivação que 

constitui a cultura e as fabricações de um estado disciplinar segmentado em família, 

escola, religião e a própria maquinaria burocrática de produção que envolve nas 

relações de trabalho. A sustentação deleuziana de uma ontologia pura diz respeito a tese 

monista de Baruch Spinoza, segundo a qual o Ser existe em uma única substância 

absolutamente infinita que corresponde ao conceito de Deus ou Natureza. Neste sentido, 

“não existe na natureza das coisas, duas ou mais substâncias” (SPINOZA, E, I, prop. 6, 

[1677] 2010, p.17), ou então “seres” no plural, mas um único ser do qual todos os entes 

participam e que se diferenciam naquilo que chamamos de modos de substância ou 

“graus de potência […] modus intrinsecus = gradus = intensivo” (DELEUZE, 1968, p. 
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129). Isto é, a essência dos modos é pensada como um grau de potência – dentre esses 

graus podemos compreender a constituição do modo homem.  

 

A essência do modo, por sua vez, é grau de potência, parte da potência 

divina, ou seja, parte intensiva ou grau de intensidade: A potência do 

homem, enquanto se explica pela sua essência atual, é uma parte da 

potência infinita de Deus ou da Natureza. Quando o modo passa a 

existência, é que uma infinidade de partes extensivas é determinada do 

exterior a entrar sob a relação que corresponde à sua essência ou seu 

grau de potência (DELEUZE, 2002, p. 104).  

 

O plano de imanência ou de consistência, sobre o qual o pensamento é 

produzido, se refere a uma única substância para todos os modos expressivos. Em 

virtude desse monismo ontológico poderíamos entender por modo existente a afirmação 

da própria diferença na repetição da mesma e única substância. Consequentemente, 

teremos, em cada modo da substância, uma relação e uma composição de ser no mundo. 

Dado que um modo da substância consiste em grau de potência, isto é, como um poder 

de ser afetado, é composto por infinidades de partes que se afetam mutuamente. Essas 

afecções, entretanto, só pertencem particularmente a cada modo, dependendo de 

determinada relação, assim como no exemplo que Deleuze dá: “Um cavalo, um peixe, 

um homem, ou mesmo, dois homens comparados um com outro, não tem o mesmo 

poder de ser afetado: eles são afetados pela mesma coisa, ou não são afetados pela 

mesma coisa da mesma maneira” (DELEUZE, 1968, p. 147). Aqui se pode compreender 

que a essência dos modos não consiste em algo imutável, mas que é um devir, algo 

passível de constante mudança, uma vez que depende dos encontros e dos afetos pelos 

quais somos movidos em ação e em paixão. 

 

Em uma visão ética do mundo, é sempre uma questão de poder e de potência, e 

não de outra coisa. A lei é idêntica ao direito. As verdadeiras leis naturais são as 

normas do poder, e não regras de dever. É por isso que a lei moral, que tem a 

pretensão de proibir e dirigir, implica em uma espécie de mistificação: quanto 

menos compreendemos as leis da natureza, isto é, as normas da vida, mais as 

interpretamos como ordens e proibições (DELEUZE, 1968, p. 247). 

 

Desse ponto de vista, a ética não tem nada a ver com dever moral, ela consiste 

nos poderes de afetar e ser afetado, portanto, do poder e da potência. Os conceitos de 
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essência, potência e afetos correspondem, estritamente, a uma determinação própria dos 

encontros e dos modos existentes, visto que temos o poder de afetar e de ser afetado, ou 

seja, somos um corpo que se relaciona com outros corpos e, pela força, produzimos 

novas formas de vida. Em Deleuze, portanto, a ética trata não mais de um conjunto 

ordenadamente determinado para a realização de uma essência, tendo a ação como meio 

para tal fim. Ao contrário, a ética, do ponto de vista etológico, é meio de produção de 

modos de vida que se atualizam nos modos de ser, ou seja, na efetuação da potência de 

pensar e de agir, conforme a capacidade de afecção de cada corpo. A ética deleuziana é, 

portanto, oposta à moral. Como consequência desse pensamento, o bem e o mal deixam 

de ser absolutos e passam a ser relativos apenas às regras da natureza, às leis de 

composição e decomposição. Neste sentido, a ética se constitui como um imoralismo e 

um modo de subversão da moral. 

 

Eis, pois, o que é a Ética, isto é, uma tipologia dos modos de existência 

imanentes, substitui a moral, a qual relaciona sempre a existência a valores 

transcendentes. A moral é julgamento de Deus, o sistema de julgamento. Mas a 

Ética desarticula o sistema do julgamento. A oposição dos valores (bem/mal) é 

substituída pela diferença qualitativa dos modos de existência (bom/mau) 

(DELEUZE, 2012, p. 29). 

  

Para Deleuze (2012, p. 126), na visão moral de mundo a existência e a essência 

estão separadas, isto é, a essência não está necessariamente realizada, ela é apenas uma 

potência em nós. A moral, portanto, é o processo de realização da essência humana; 

cabe à ela, em nome da essência tomada como modelo e fim, o verdadeiro valor, a 

engendrar como e o que fazer para viver. Neste sentido, a tarefa da moral consiste em 

aproximar uma existência daquilo que é seu modelo essencial, isto implica que tais 

valores nunca se podem dizer como uma verdadeira ontologia, visto que ultrapassam os 

modos de existência e se colocam acima do ser. 

 

Uma moral nos leva à essência; isto é, à nossa essência, que nos leva 

para os valores. Este não é o ponto de vista do ser. Eu não creio que 

uma moral possa se fazer do ponto de vista de uma ontologia. Por 

quê? Porque a moral implica sempre alguma coisa de superior ao ser; 

o que há superior ao ser é alguma coisa que desempenha o papel de 

uno, do Bem, é o uno superior ao ser. Com efeito, a moral é a empresa 
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de julgar não somente tudo o que é, mas também ao ser mesmo. Ora, 

somente podemos julgar o ser em nome de uma instância superior ao 

ser (DELEUZE, 2012, p. 126). 

 

Deleuze observa que na moral prevalece o raciocínio binário entre o Bem e o 

Mal. Para ele “a vida está envenenada pelas categorias de Bem e Mal” (DELEUZE, 

2002, p. 32). Estamos condicionados pela lógica do “ou/ou” que orienta os modos de 

vida, mas a ética desarticula os valores de Bem e Mal e põe fim ao juízo de Deus, na 

medida em que este se torna um conceito intrínseco ao mundo, ou seja, à própria 

natureza. 

 

Não existe o Bem ou o Mal, mas há bom e o mau […] O bom existe quando 

um corpo compõe diretamente a sua relação com o nosso, e com toda ou com 

uma parte de sua potência, aumenta a nossa. Por exemplo, um alimento. O mau 

para nós existe quando um corpo decompõe a relação do nosso, ainda que se 

componha com as nossas partes, mas sobre outras relações que aquelas que 

correspondem à nossa essência: por exemplo, como um veneno decompõe o 

sangue (DELEUZE, 2002, p. 28). 

 

Desse ponto de vista, a vida não é objeto da moral, mas objeto da ética que 

considera as relações entre os dois modos existentes, uma quantitativa, que diz respeito 

à escala de potência (mais ou menos potência); e outra qualitativa, que diz respeito aos 

modos de existência (bom/mau) em oposição à lei moral. Portanto, não há necessidade 

de realização de uma essência do ser enquanto resposta à criação, como estabelecido por 

um juízo de valor moral universalmente válido; Deus não é juiz, sendo assim, não há 

valor absoluto, nem bem, nem mal, nem mérito ou pecado. 

 

2 . ÉTICA E GNOSIOLOGIA: OS GÊNEROS DE CONHECIMENTO EM 

SPINOZA 

Em Spinoza e o Problema da Expressão31, Deleuze (1968) parte de uma 

concepção onto-gnosiológica da Ética para elaborar conceitualmente o processo prático 

da vida. Por meio do conceito de expressão, Deleuze argumentará que a ética se 

                                                 
31 Vale ressaltar que as citações referentes a essa obra de Deleuze, escrita em francês no ano de 1968 e 

intitulada Spinoza et le problème de l’Expression, farão parte deste artigo traduzidas por nós, em língua 

portuguesa. Assim, iremos dispensar a expressão Tradução Nossa em cada ocorrência. 
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constitui entre a ontologia e o conhecimento, ou, o que neste caso é a mesma, 

gnosiologia. Conforme Hardt (1996, p. 103), Deleuze trabalha o sistema spinoziano em 

dois momentos distintos, primeiro na perspectiva teórica e especulativa do pensamento, 

depois, em outro nível, o prático; mas, para Hardt, ambas as perspectivas convergem 

num mesmo sentido que é a liberdade e a afirmação da potência da vida. Sobre a noção 

de expressão, Deleuze afirma: 

 

A noção de expressão não tem apenas um alcance ontológico, mas também 

gnosiológico. Isso não nos surpreende, visto que a ideia é um modo do 

pensamento: “Os pensamentos singulares, isto é, esse ou aquele pensamento, 

são modos que exprimem a natureza de Deus de maneira segura e 

determinada”. Dessa maneira, porém, o conhecimento se torna uma espécie da 

expressão (DELEUZE, 1968, p. 10). 

 

Neste sentido, considera-se a questão da expressão como correlação triádica em 

que o gnosiológico é inseparável do ontológico e o ontológico inseparável do prático, 

pois o Ser Está implicado no movimento do pensamento como uma questão 

propriamente ética. A interconexão de tais questões permite compreender a lógica que 

não se limita apenas a este ou aquele aspecto do filosofar, mas tem por objeto o existir, 

o pensar e o agir. A estreita ligação que há entre ética e conhecimento, fica muito 

evidente a partir da afirmação deleuziana quanto aos principais aspectos que emergem 

dessa relação, a “ordem das paixões, ordem de composição das relações, ordem das 

próprias essências” (DELEUZE, 1968, p. 282). Todos esses aspectos têm relação direta 

com os três gêneros de conhecimento e os modos existentes que Spinoza trabalha em 

sua obra magna, a Ética. Por conta de tal importância queremos caracterizar os três 

gêneros de conhecimento, antes de seguir com a exposição das implicações desses 

gêneros na noção deleuziana de uma ética etológica. 

Para Spinoza existem três tipos de ideias: uma que se refere ao primeiro gênero 

de conhecimento que é denominado pela palavra affectio, no sentido de afecção, ele é 

todo modo de pensamento que representa uma afecção do corpo, ou seja, um estado em 

que um corpo sofre a ação de outro. É o típico conhecimento que recebemos por forças 

externas, a marca dos encontros de corpos. Esta espécie de ideia, afecção, conhece as 
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coisas por seus efeitos, portanto, é o mais baixo nível de conhecimento porque toma as 

representações de seus efeitos sem conhecimento das causas. Spinoza considera as 

ideias de mistura (afecção) separada das causas e as denomina como ideias inadequadas. 

O segundo tipo de ideia Spinoza chama de noções comuns, essas correspondem 

ao segundo gênero de conhecimento, “as noções comuns não são abstratas, elas são 

coletivas, elas se remetem sempre a uma multiplicidade, mas elas não são menos 

individuas” (DELEUZE, 2012, p. 60). A ideia adequada é um conhecimento das causas, 

ao invés de uma representação dos efeitos (afecção) de um corpo sobre o outro, ela 

constitui o entendimento das relações entre os corpos conforme a conveniência ou a 

inconveniência, portanto, capaz de conhecer a natureza dos corpos e estabelecer 

relações de composição e evitar os maus encontros, o que é claramente elementar numa 

ética como essa. O terceiro tipo de ideia são as ideias essências que se referem ao 

terceiro gênero de conhecimento. Trata-se de conhecer a essência singular da Natura-

Naturante (SPINOZA, E, I, def. 6, [1677] 2010, p.13) (Deus), correspectivo de ideias 

essências puras intensidades, estão na posse formal e completa não da alegria, mas da 

beatitude ou afeto ativo. O terceiro gênero de conhecimento, portanto, é o mundo das 

puras intensidades. 

Essa qualificação dos gêneros de conhecimento sugere que somos atravessados 

por esses processos de subjetivação começando pelos efeitos até as causas, por isso, a 

necessidade de conhecê-los para libertar o peso da consciência, “isso porque a 

consciência é naturalmente o lugar de uma ilusão, ela é formada pelo primeiro gênero e 

sua natureza consiste em recolher os efeitos como se fossem as causas” (DELEUZE, 

2002, p. 25). Em termos deleuzianos, “o entendimento tem tanta potência para conhecer 

quanto seus objetos para existir e agir; a potência de pensar e de conhecer não pode ser 

maior que uma potência de existir, necessariamente correlativa” (DELEUZE, 1968, p. 

75). O objetivo próprio desta forma de conhecimento é a causa formal de nossa potência 

de compreender, a qual segue na direção de todas as afecções que derivam das ideias 

adequadas que são, “por natureza, afecções ativas, alegrias ativas” (Ibidem, p. 283). 

Exatamente o que interessa numa ética a potência ativa da vida. 
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 A ética spinoziana, tal como lida Deleuze, diz respeito a uma teoria das afecções 

e dos afetos, ou seja, uma relação entre conhecimento e prática de vida, o que nos 

remete ao pensamento e à liberdade. Logo, os gêneros de conhecimentos podem ser 

considerados determinantes sobre os modos de existência ou as maneiras de viver. A 

oposição ética em relação à moral vai além de uma negação da existência de um Deus 

moral, criador e transcendente. É, antes de qualquer coisa, uma denúncia da 

consciência, dos valores e das paixões tristes. Portanto, o que determina tal oposição é a 

noção do paralelismo onto-epistemológico da Ética de Spinoza, porque retira a 

superioridade do espírito/pensamento sobre o corpo e propõe o corpo como modelo 

(DELEUZE, 2002), sem, contudo, fazer uma inversão nessa perspectiva que poderia 

fazer do corpo o atributo superior, daí a tese do paralelismo, um atributo interferindo 

sobre o outro. 

 

A visão moral do mundo aparece em um princípio que domina a maioria das 

teorias da união da alma [do espírito/pensamento] e do corpo: um dos dois 

agiria sem que o outro sofresse. É esse, principalmente, o princípio da ação real 

em Descartes: o corpo sofre quando a alma [espírito/pensamento] age, o corpo 

não age sem que, por sua vez, a alma [espírito/pensamento] sofra (DELEUZE, 

1968, p. 234). 

 

A leitura que deleuziana sobre a Ética de Spinoza o levará a transformar a 

questão “O que pode um corpo?” (DELEUZE, 2002, p. 23) na questão ética por 

excelência. Questão que é considerada uma provocação diante da consciência da razão e 

de seus decretos. Junto a essa questão deve-se associar outra relativa à estrutura de um 

corpo. Um corpo é estruturado de acordo com sua composição de relações, como 

veremos. Frente a tais questões é notável a importância do aspecto gnosiológico dessa 

compreensão ética, pois o conhecimento da natureza dos corpos e suas relações poderão 

permitir a produção de uma vida livre. 

 

Spinoza é capaz de desenvolver o quadro de referência epistemológico até o 

ponto de poder colocar uma questão ética inicial, uma questão inicial de poder. 

Um aspecto dessa acidentada trilha por onde Spinoza nos conduz nos levará a 

prosseguir desde as ideias inadequadas até as adequadas. Podemos colocar 

facilmente esse objetivo sendo, de modo geral, o aumento de nossa potência de 
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pensar, ou, de forma ainda mais generalizada, como nossa potência de existir e 

agir (HARDT, 1996, p. 147). 

 

 Na Ética um modo de existência consiste em graus de potência que é 

determinado segundo o poder de afetar e ser afetado. Tal modo é composto por uma 

infinidade de partes que se afetam mutuamente, assim, as afecções só pertencem 

particularmente a cada modo, dependendo da relação estabelecida nos encontros de 

corpos. Em virtude dessa expressão ontológica cabe esclarecer que os conceitos de 

essência, potência e afetos correspondem estritamente a uma determinação singular nos 

modos de vida. Isso quer dizer que um modo existente está, portanto, sujeito a variações 

das afecções que é constituída de duas espécies, as afecções ou paixões alegres e as 

afecções ou paixões tristes. A paixão é sempre um resultado da ação, um sofrimento, um 

pathos, sua origem é externa e explicada por outra natureza que não a minha. As 

paixões tristes “preenchem nosso poder de ser afetado reduzindo-o ao mínimo, quanto 

mais somos passivos, menos estamos aptos para ser afetados de um grande número de 

maneiras” (DELEUZE, 1968, p. 225). Portanto, as condições pelas quais somos 

afetados parecem condenar-nos, ao menos de início, a termos ideias inadequadas e, 

consequentemente, experimentar apenas afecções passivas. 

Por isso o homem do primeiro gênero do conhecimento é o homem da servidão. 

É um servo regido por ilusões e paixões porque é constituído por ideias inadequadas, 

isto é, por um conjunto de afecções passivas, signos ou ideias confusas, resultados ou 

marcas do acaso dos encontros, pois, nessa condição a consciência ou o primeiro gênero 

de conhecimento é naturalmente o lugar de uma ilusão de maneira que sua natureza 

apenas reconhece seus efeitos, mas ignora as causas. 

 

Nós estamos completamente encerrados nesse mundo das ideias-afecções e de 

suas variações afetivas contínuas de alegria e tristeza; então, ora minha potência 

de agir aumenta, de acordo, ora ela diminui; mas quer aumente quer diminua, 

eu permaneço na paixão porque, nos dois casos, eu não a possuo; eu estou 

separado formalmente da minha potência de agir, eu não a possuo. Em outros 

termos, eu não sou a causa dos meus próprios afetos, eles são produzidos em 

mim por outra coisa: eu sou, portanto, passivo, eu estou no mundo da paixão 

(DELEUZE, 2012, p. 49). 
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É preciso considerar que existem, nas ideias inadequadas, dois aspectos 

importantes, um que envolve a privação de conhecimento da causa, e outro que é, ao 

mesmo tempo, um efeito que envolve a causa. Logo, existe algo de positivo na ideia 

inadequada que é justamente a causa envolvida, visto que não há efeito sem a causa. 

Portanto, mesmo nas ideias inadequadas há alguma coisa de verdadeiro, ainda que seja 

desconhecido o fator causal. Por essa razão, existe algo na ideia inadequada que se 

relaciona com a ideia adequada, entretanto, não basta tal relação, é preciso ultrapassar 

os efeitos para atingir a potência de agir em meio à variação entre uma afecção e outra. 

Podemos, portanto, considerar a importância da variação das afecções, uma vez que 

podemos experimentar novas maneiras de compor, na vida, encontros com afetos 

alegres, na medida em que saímos dos estados afectivos de passividade às afecções 

ativas 

 

Na verdade as afecções ativas são as únicas a preencher real e positivamente o 

poder de ser afetado. A potência de agir, por si só, é idêntica, ao poder de ser 

totalmente afetado; a potência de agir, por si só, exprime a essência, e as 

afecções ativas, por si só, afirmam a essência. No modo existente, a essência e 

a potência de agir são uma só coisa, a potência de agir e o poder de ser afetado 

são também uma só coisa (DELEUZE, 1968, p. 153). 

 

O segundo gênero consiste em saber como as relações se compõem umas com as 

outras e, na mesma forma, como elas se decompõem. Assim, o conhecimento de 

segundo gênero é o conhecimento adequado, ou uma noção comum, cuja função é de 

organizar os encontros de maneira a substituir os afetos passivos por afetos ativos 

decorrentes das próprias noções comuns. A ideia adequada é uma noção comum, ela se 

explica pela nossa potência de compreender ou de pensar; a potência de conhecer é, 

também, a potência de agir. Somos ativos na medida em que formamos noções comuns, 

portanto, ao formarmos as noções comuns temos posse de nossa potência de agir. A 

capacidade de fazer seleção dos encontros, ou seja, fazer uma organização dos corpos 

de modo a favorecer encontros compatíveis e evitar os encontros incompatíveis é a 

capacidade de constituir noções comuns. Esta capacidade, que precisa ser desenvolvida 

uma vez que não é inata, é causa ativa da ideia adequada. Ideia esta que é constituída a 

partir das paixões alegres, as quais são produzidas pelos encontros afectivos que 
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convém ao nosso corpo e ao nosso espírito, pois, quando somos afetados por essas 

paixões, nossa potência de agir é aumentada. 

 

Por isso, as noções comuns nos fazem conhecer a ordem positiva da Natureza 

no seguinte sentido: ordem das relações constitutivas ou características, sob as 

quais os corpos convêm e se opõem. As leis da Natureza não mais aparecem 

como mandamentos e proibições, mas como aquilo que são, verdades eternas, 

normas de composição, regras de efetuação dos poderes (DELEUZE, 1968, p. 

270). 

 

O terceiro gênero do conhecimento é o conhecimento adequado que se estende 

até o conhecimento formal da essência singular de certos atributos, ou o conhecimento 

adequado da essência das coisas. O terceiro gênero é expressivo porque, 

ontologicamente, expressa o sentido comum do ser, a univocidade, aquilo que é comum 

em todos os entes, a saber, a voz da diferença responsável por constituir uma essência 

singular dos modos da substância que é única. Podemos, portanto, definir as ideias do 

terceiro gênero como uma definição singular da natureza que conseguimos atingir como 

afirmação da potência de pensar, existir e agir. Alegrias desse terceiro gênero são 

alegrias ativas, elas são explicadas pela nossa própria natureza que surge sempre 

acompanhada por ideias adequadas. O que implica supor que o terceiro gênero de 

conhecimento não tem outra causa formal que não seja a nossa potência de agir e de 

compreender, isto é, a potência de pensar se explica por sua própria essência de 

natureza. 

Desse ponto de vista o homem se realiza como um campo de batalhas que luta a 

fim de evitar as paixões tristes, organizando os encontros, selecionando o que aumenta 

sua potência segundo a força que impulsiona essa efetuação, Conatus, como afirmação 

do desejo, na medida em que somos capazes de produzir nossa própria vida. 

 

O Conatus, sendo nosso esforço para perseverar na existência, é sempre uma 

procura daquilo que é útil ou bom para nós; ele compreende sempre um grau 

da nossa potência de agir, ao qual se identifica: essa potência aumenta, 

portanto, quando o Conatus é determinado por uma afecção que nos é útil ou 

boa. Não deixamos de ser passivos, não deixamos de estar separados de nossa 

potência de agir, mas tendemos a ficar menos separados, nos aproximamos 

dessa potência. Nossa alegria passiva é, e continua sendo uma paixão: ela não 
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“se explica” pela nossa potência de agir, mas “envolve” um grau mais alto 

dessa potência (DELEUZE, 1968, p. 219). 

 

A realização do homem enquanto um modo de ser livre implica, do ponto de 

vista da ética, passar da tristeza para a alegria, das paixões para ações. A ética é, 

portanto, afirmação da alegria que, por sua vez, é experiência de um afeto que está de 

acordo com a nossa natureza, de um afeto que aumenta nossa potência. O afeto é uma 

determinação ativa que não se confunde com obediência e constrangimento, mas, ao 

contrário, é causa ativa. Nessa perspectiva, ter um encontro com afetos alegres é um 

exercício para tornar-nos livres. A passagem da alegria ativa implica na substituição de 

uma causa externa por uma causa interna, ou mais precisamente, implica em envolver e 

incluir a causa dentro do próprio encontro. 

 

 4 . A DIFERENÇA ENTRE DEVER-MORAL E POTÊNCIA ÉTICA 

Deleuze destaca que Spinoza integra em seu sistema ético as teses fundamentais 

de Hobbes que se opõem à teoria clássica do direito natural. Será nessas teses que 

Spinoza encontrará novas perspectivas sobre uma concepção jurídica entre dever e 

potência. Isto fortalecerá a tese deleuziana de que a ética é diferente da moral. Além 

disso, ligará a ética à noção de direito natural hobbesiano, fazendo da lei de natureza a 

própria norma de poder e efetuação das potências. 

 

A teoria do direito natural implica a dupla identidade do poder e de seu 

exercício, desse exercício e do direito. O direito de cada um se estende até os 

limites da potência limitada da qual ele dispõe. A palavra lei não tem outro 

sentido: a lei de natureza nunca é uma regra de deveres, mas sim a norma de 

um poder, a unidade do direito, do poder e de sua efetuação (DELEUZE, 1968, 

p. 237). 

 

Temos duas perspectivas sobre o direito natural. Uma que se assenta nas 

proposições de uma teoria clássica do direito natural, a qual se desenvolve a partir de 

uma concepção jurídica e de uma visão moral de mundo. Tal visão segue os padrões 

tradicionais da história da filosofia grega, que volta à tona com Cícero que organiza e 

reúne as tradições platônicas, aristotélicas e estoicas; compondo uma visão moral 

constituída por uma definição de lei da natureza em função de uma essência.  
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Neste sentido, o estado de natureza não é anterior ao estado social, 

consequentemente, isto revela a eminência do dever sobre o direito: somente temos 

direitos na medida em que temos deveres. Sobre isso Deleuze trata na aula sobre a 

potência e o direito natural clássico, de 09 de dezembro de 1980: 

 

O conceito de Cícero, que é próprio aos latinos, indica esta ideia de dever 

funcional. Os deveres de função, é o termo “officium”. E um dos livros mais 

importantes de Cícero concernentes ao direito natural, é um livro intitulado “De 

officiis”, sobre os deveres funcionais […] Porque o dever é precisamente a 

condição sob as quais eu posso melhor realizar a essência; isto é, ter uma vida 

conforme à essência, na melhor sociedade possível (DELEUZE, 2012, p. 94). 

 

A teoria clássica do direito natural corresponde à uma definição teleológica da 

natureza, por isso, requer a competência de um sábio para julgar a ordem segundo seus 

fins. Deleuze mostra que essa concepção clássica sobre o direito natural será aderida 

pelos filósofos e juristas cristãos, tal como São Tomás de Aquino que se refere à lei 

moral como aquilo que está conforme a essência. Por outro lado, encontramos a 

concepção de direito natural a partir de Hobbes que desenvolve uma concepção jurídica 

da ética. De acordo com Deleuze, Spinoza interessa-se por essa última porque lhe 

permite pensar em termos de resistência e liberdade contra todo sistema moral de 

normas e de deveres. Com Hobbes, as leis da natureza são dessacralizadas e entendidas 

como convenções, inversamente à teoria clássica da lei natural que atravessou o 

pensamento grego e o cristão. 

Hobbes (2003) constitui a formação do estado civil pela figura do absoluto, a 

quem, no pacto social, transfere-se, completamente, o direito natural dos cidadãos; no 

entanto, para Spinoza, o pacto social não exclui dos homens o seu direito natural, visto 

que as leis civis são violadas com frequência, o que não é muito diferente do estado de 

natureza em que cada indivíduo vive segundo seus interesses e com grande perigo de 

vida. Spinoza afirma a diferença entre sua concepção e a de Hobbes na carta nº 50, 

datada de 02 de junho de 1674, em Haia, endereçada ao senhor Jarig Jelles32 

                                                 
32 Comerciante em Amsterdam, fazia parte do círculo de amizade de Baruch Spinoza, escreveu o prefácio 

de Opera Posthuma, publicada em novembro de 1677, após a morte de Spinoza, que reunia os 

manuscritos de suas principais obras (cf. SPINOZA, 2002, p. 890). 
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Caro amigo. Tu me perguntas qual é a diferença entre a concepção política de 

Hobbes e a minha. Respondo-te: a diferença consiste em que mantenho sempre 

o direito natural e que considero que o magistrado supremo, em qualquer 

cidade, só tem direitos sobre os súditos na medida em que seu poder seja 

superior ao deles; coisa que sempre ocorre no estado natural (SPINOZA, 1973, 

p. 398-399). 

 

Por essa razão é que em Spinoza o direito natural precede o estado social, pois 

não nascemos seres sociais, nem racionais, mas, de algum modo, somos conduzidos 

pela cultura e pela história a nos realizarmos como seres sociais e racionais. A moral, 

por meio de leis e deveres, costumeiramente, é o que nos conduz a essa realização, de 

acordo com Deleuze: “as leis morais, ou os deveres, são puramente civis, sociais: só a 

sociedade ordena e proíbe, ameaça e faz esperar, recompensa e castiga” (DELEUZE, 

1968, p. 185). Não estamos, no entanto, condenados a tais leis e deveres. Pela visão 

etológica da ética, Deleuze, com Spinoza, nos mostra a possibilidade de criar práticas de 

resistência e liberdade, uma vez que a ética opõe-se à moral e não se sustenta por 

critérios de legalidade, moralidade e legitimidade, mas sim por aquilo que cada um 

pode. 

 

Pode ser que o estado civil conserve o direito de natureza, mas o estado de 

natureza nele mesmo é pré-social, pré-civil. E ainda mais, ninguém nasce 

religioso: “O estado de natureza, por natureza e no tempo, é anterior à religião; 

a natureza nunca ensinou a ninguém que ele é obrigado a obedecer a Deus”. O 

que é primordial e incondicional é, portanto, o poder ou o direito. Os deveres, 

quaisquer que sejam, são sempre secundários, relativos à afirmação da nossa 

potência, ao exercício do nosso poder, à conservação de nosso direito 

(DELEUZE, 1968, p. 238). 

 

O direito de natureza se define pela expressão da multiplicidade na sua 

diferença, não existe nele o dever, e, nessa perspectiva, ele não cessa no estado civil. A 

lei de natureza é, sempre, uma expressão de um direito sobre o dever, sendo o direito 

natural constituído de regras da própria natureza. Consequentemente, no estado de 

natureza tudo o que posso é meu direito.  

 

Disso resulta que ninguém tem competência para decidir sobre meu direito. 

Cada um, no estado de natureza, seja sábio ou insensato, é juiz daquilo que é 

bom e mau, daquilo que é necessário para sua conservação. Portanto, o direito 
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de natureza não é contrário “nem às lutas, nem ao ódio, nem à cólera, nem ao 

logro, nem absolutamente nada daquilo que o apetite aconselhe”. E se tivermos 

que renunciar ao nosso direito natural, não será reconhecendo a competência 

do sábio, mas consentindo por nós mesmos a essa renúncia, por medo de um 

mal maior ou pela esperança de um bem maior (DELEUZE, 1968, p. 239). 

 

Portanto, não existe, na natureza, uma lei de perfeição final, mas uma lei 

dissociada dessa ordem, guiada apenas pelo apetite, o desejo mais forte, definido como 

causa eficiente. Isto quer dizer que o direito natural não é derivado de nenhum 

ordenamento superior ao qual os indivíduos deveriam se submeter, mas resultante das 

práticas que oscilam mediante as correlações de forças presentes nos indivíduos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A caracterização da ética como antissistema do juízo, somente é possível na 

medida em que esta se distingue da moral. Enquanto que na moral impera o déspota, 

figura da Lei, do juízo, da recompensa e do castigo. Na ética não há a figura divina 

despótica, como não há o sujeito submetido aos ditames do juízo e da lei segundo 

critérios de universalidade ou ainda qualquer outro transcendente, que determine a vida 

no âmbito da imanência. Assim, os deveres não são mais do que obrigações secundárias 

com tendências a limitar o direito natural em favor do devir social do homem. 

Limitar os direitos para que o homem devenha social não significa, entretanto, 

que o dever é primeiro, ele apenas existe enquanto é relativo ao direito. O que é 

primeiro, em última instância, é a potência, aquilo que cada um pode33, pois “é de 

direito natural ao animal ou ao homem tudo aquilo que ele pode” (DELEUZE, 2012, p. 

96).  Neste aspecto, o estado de natureza é permanentemente uma tensão crescente e 

decrescente, vivida pelos indivíduos que o compõem; apresenta-se como um jogo de 

forças para além das regularidades que lhe conferem as normas. Portanto, os deveres 

são sempre secundários. Por isso, não existe competência de um sábio para dirigir 

                                                 
33 “O estado de natureza se distingue do estado social e teoricamente o precede. Por que Hobbes apressa-

se em dizer: no estado social há interdições, há proibições, há coisas que eu posso fazer, mas é proibido. 

Isto quer dizer que não é do direito natural; é do direito social. Está em seu direito natural, matar seu 

vizinho, mas não está em seu direito social. Em outros termos, o direto natural, que é idêntico à potência, 

é necessariamente e retorna a um estado que não é o estado social” (DELEUZE, 2012, p. 96-97). 



2022 – Ano VIII – Volume VIII – Número XXIII                                              ISSN – 2358-7482 
 
 

100 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

nossas vidas; pelo contrário, cada um julga o que é bom ou mau, segundo suas 

capacidades de afetar e de ser afetado. 

Deleuze pensa a ética como uma prática de terceiro gênero de conhecimento no 

território das criações de novos modos de vida, cujos valores sempre escapam ao 

modelo, ou seja, é uma ética de singularidades e devires intensivos que se efetuam nos 

encontros de corpos e não submetido ao jugo moral, da consciência, dos valores e das 

paixões tristes. Aquele, porém, que dirige sua vida pelo segundo gênero de 

conhecimento consegue organizar os encontros e começa a agir conforme o 

entendimento. No entanto, ainda é preciso considerar a busca constante pelo terceiro 

gênero porque somente ele á capaz de ultrapassar o jugo da moralidade para a 

experimentação ética dos afetos ativos. 
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OS DESAFIOS DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS NO QUE SE 

REFERE AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: uma análise 

do caso de Barbacena, Minas Gerais, à luz da Ecologia Urbana 

 

THE CHALLENGES OF BRAZILIAN MUNICIPALITIES WITH 

REGARD TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT: an analysis of the 

case of Barbacena, Minas Gerais, in the light of Urban Ecology 

 

LA DEFIOJ DE BRAZILAJ MUNICIPOJ RILATE AL DAŬRIPOVA 

EVOLUO: analizo de la kazo de Barbacena, Minas Gerais, en la lumo 

de Urba Ekologio 
 

Delton Mendes Francelino34 

 

Resumo 

Este artigo busca relacionar o processo de desenvolvimento urbano de Barbacena, MG, 

nos últimos 60 anos e seus impactos aos recursos hídricos e à biodiversidade. Para tal, 

foram utilizados documentos governamentais, mapas da morfologia urbana atual, de 

mananciais de água e de fragmentos florestais. Também se buscou discutir aspectos 

relacionados à memória e história populares, numa perspectiva cultural de percepção 

socioambiental. Os métodos de estudo se basearam em pressupostos da Ecologia 

Urbana, teóricos desse campo de estudo e aspectos gerais da Agenda 2030, da ONU, e 

permitiram chegar a conclusões interessantes sobre a relação entre o Desenvolvimento 

Sustentável, municípios brasileiros e interdisciplinaridade.35  

Palavras-chave: paisagem, ambiente, recursos naturais, urbanização, conservação 

 

Abstract 

This article seeks to relate the urban development process of Barbacena, MG, over the 

past 60 years and its impacts on water resources and biodiversity. For this, government 

documents, maps of the current urban morphology, water sources and forest fragments 

were used. It also sought to discuss aspects related to popular memory and history, from 

a cultural perspective of socio-environmental perception. The study methods were based 

on topics from Urban Ecology, scientists from this field of study, and general aspects of 

the UN Agenda 2030 and led to interesting conclusions on the relationship between 

sustainable development, Brazilian cities and interdisciplinarity. 

                                                 
34 Graduado em Ciências Biológicas e em Letras/Linguística. Coordenador do Centro de Estudos em 

Ecologia Urbana e Educação Ambiental Crítica do IF Sudeste, Campus Barbacena. Diretor do Instituto 

Curupira. Phd ing na UFMG, PPG-ACPS. E-mail: deltonmusica@gmail.com e 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2330-1984  
35 Trabalho, em parte, publicado no Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFMG, em 
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Resumo 

Ĉi tiu artikolo estas parto de pli granda studo, kiu celas rilatigi la urbanevoluan 

procezon en Barbacena, MG, en la lastaj 60 jaroj kaj ĝiajn efikojn al akvoresursoj kaj 

biodiverseco. Tiucele estis uzataj registaraj dokumentoj, mapoj de nuna urba 

morfologio, akvofontoj kaj arbaraj fragmentoj. Ni ankaŭ serĉis diskuti aspektojn rilatajn 

al popolmemoro kaj historio, en kultura perspektivo de soci-media percepto. La 

studmetodoj baziĝis sur supozoj de Urba Ekologio, teoriistoj de ĉi tiu studkampo kaj 

ĝeneralaj aspektoj de la Tagordo 2030 de UN, kaj permesis atingi interesajn konkludojn 

pri la rilato inter daŭripova evoluo, brazilaj municipoj kaj interdisciplineco. 

Ŝlosilvortoj: Pejzaĝo. Medio. Naturaj Rimedoj. Urbanizado. Konservado. 

 

1 – INTRODUÇÃO  

 

Nas últimas décadas a população humana no planeta cresceu significativamente, 

intensificando os impactos ambientais, grande parte deles decorrentes da expansão 

urbana e dos vários processos a ela relacionados. Dados da ONU (2018) mostram que, 

pela primeira vez na história, há mais pessoas vivendo em cidades que no campo. Tudo 

isso remete a questionamentos profundos: haverá recursos naturais para toda essa 

quantidade de pessoas? Se o ambiente construído das cidades cresce, como fica a 

paisagem natural e a “saúde” dos recursos hídricos e da biodiversidade? 

Esse panorama está diretamente correlacionado às discussões sobre 

desenvolvimento sustentável que, embora não sejam recentes, têm ocorrido de forma 

mais intensa nas recentes décadas, sobretudo em decorrência das iminentes alterações 

de perfis climáticos globais, manutenção preocupante da pobreza em muitos países e 

ausência de alimento e acesso à água por significativa parcela da população mundial. 

Ainda em 1988, o relatório Nosso Futuro Comum (ONU, 1988, p.2), definiu 

como sustentabilidade o “desenvolvimento que procure satisfazer as necessidades da 

geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as 

suas próprias necessidades”. No que se refere às questões urbanas, e de ecologia urbana, 

a grande preocupação é a sustentação de recursos ecossistêmicos básicos (como água, ar 

respirável e fontes de alimento) não apenas para pessoas, mas também para a grande 

variedade de seres vivos terrestres e aquáticos (de água doce e marinhos). 
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A urbanização do Brasil promoveu a elevação das demandas de uso e consumo 

de água, concomitantemente à exaustão, contaminação e poluição de importantes 

mananciais hídricos, não apenas em metrópoles.  É notório que a paisagem natural e o 

patrimônio ambiental mudaram significativamente no último século (SANTOS, 2013), 

evidenciando um dos principais desafios contemporâneos: pensar e elaborar estratégias 

de desenvolvimento que sejam capazes de manter (e/ou restaurar) a qualidade das bacias 

hidrográficas e suas microrregiões, das quais, geralmente, suprem-se as cidades. A 

história da sociedade moderna está diretamente ligada à “domesticação” dos rios, que, 

ainda que escondidos, por concreto e asfalto, em grande parte, ainda se encontram vivos 

por debaixo dos ambientes urbanos. 

Concomitantemente a todo esse processo, a extinção progressiva de milhares de 

espécies tem sido notada nos recentes séculos (RICKLEFFS; RELYA, 2016), muito em 

decorrência da expansão das cidades e das necessidades diretas e indiretas dessas, como 

a alimentação humana e animal que, por sua vez, provocou o crescimento significativo 

das regiões de pecuária, agropecuária e agricultura. O contexto de microcidades não tem 

sido diferente, mesmo as interioranas, que, após a década de 1960, também têm tido 

crescimento exponencial de suas populações. Há de se destacar um aspecto muito 

importante: em geral, a redução das fontes de água, como nascentes, afluentes e cursos 

de rio, afetam diretamente na qualidade e quantidade de biodiversidade de uma região, 

um ecossistema ou, até mesmo, um bioma – esse fato é um motivador para o presente 

trabalho.  

Este artigo objetiva relatar os processos de um estudo que buscou relacionar a 

mudança da paisagem percebida em Barbacena, Minas Gerais, nos últimos 60 anos, 

especialmente no que se refere à associação entre recursos hídricos, biodiversidade e 

crescimento populacional, na tentativa de compreender como foi a história do 

crescimento urbano da cidade, em quais regiões ele se deu de forma mais profunda, as 

consequências à paisagem natural (recursos hídricos e biodiversidade) e os impactos 

ambientais e culturais desse processo. Também intenta relacionar tais perspectivas ao 

que hoje se arrazoa ser o Desenvolvimento Sustentável, conceito colocado em tensão, 

inclusive, por diversas correntes críticas científicas. Tal proposta começou a ser 



2022 – Ano VIII – Volume VIII – Número XXIII                                              ISSN – 2358-7482 
 
 

104 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

desenvolvida, a priori, como parte de pesquisa de doutoramento no Programa de Pós 

Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável (PACPS/ UFMG), mas 

reverberou-se também via Centro de Estudos em Ecologia Urbana do Instituto Federal 

de Ciência e Tecnologia – Campus Barbacena, a partir do qual várias ações de 

sensibilização ambiental foram desenvolvidas nos últimos 3 anos.  

Metodologicamente, desenvolveram três etapas de pesquisa:  (1) estudo dos 

processos de urbanização de Barbacena nos últimos 60 anos a partir do Plano Municipal 

de Saneamento Básico da cidade e outros documentos; (2) análise de mapas específicos, 

como o mapa atual da morfologia urbana do município (Google Maps, 2022), seu 

manancial hídrico (IGAM, 2022), mapeamento de regiões com maior risco de conflitos 

e problemas socioambientais (PMSBB, 2014) e mapa dos fragmentos florestais 

restantes da região (SOSMA, 2018); (3) reflexão acerca da relação entre o crescimento 

desordenado de Barbacena e seus impactos aos recursos hídricos e biodiversidade - 

correlacionando a perspectivas e olhares sobre os saberes, a memória, a história e a 

cultura popular e sua importância em projetos de sustentabilidade e conservação.  

 

2 - DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 - Barbacena e a relação com as discussões mundiais sobre sustentabilidade 
 

 

Barbacena é um núcleo urbano de médio porte, com cerca de 137 mil habitantes 

(IBGE, 2022), localizado no Campo das Vertentes, de importância histórica para o 

Brasil36. Sua urbanização ocorreu de forma mais intensa a partir da década de 1960 (a 

cidade possui 230 anos), por meio, sobretudo, da atividade fabril e têxtil, e, num 

processo não muito diferente das cidades em todo o mundo, rios, nascentes e cursos de 

água começaram a ser desviados, ocultados, ou mesmo suprimidos, para a construção de 

ruas, casas, praças, dentre tantos outros espaços tipicamente urbanos. Cogitada, no 

século XVIII, para ser capital de Minas Gerais, Barbacena, hoje, com pesar, não é 

percebida, por muitos de seus moradores, como um espaço histórico, certamente pela 

                                                 
36 O município foi relevante nos processos gerais de organização da Inconfidência Mineira. Teve 

participação direta na Revolução de 1930 e de 1932 e ficou mundialmente conhecida pelas histórias 

relativas ao maior Hospital Psiquiátrico Nacional, o Hospital Colônia. (BARBACENAGOV;2018) 
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desconfiguração de sua paisagem natural - reconhecida pelos bandeirantes e tropeiros, 

no Brasil Império, ao passarem pela Estrada Real, como “estonteante” 

(BARBACENAGOV, 2019, s/p). 

Relatos de habitantes, sobretudo idosos, também mostram que uma diversidade 

de seres vivos era percebida nas proximidades de cursos de água que hoje estão 

suprimidos, escondidos, ou desviados, por concreto e asfalto. A redução de 

biodiversidade, certamente, foi consequência da diminuição de regiões de mata, hoje 

apenas fragmentos florestais dispersos e que, ainda assim, abrigam seres vivos 

endêmicos de Mata Atlântica, alguns dos quais acabaram se adaptando ao contexto 

urbano, das mais diversas formas. Diante de todo esse contexto, a associação e reflexão 

sobre os impactos gerados pela urbanização aos recursos hídricos e também à 

biodiversidade da cidade é um interessante escopo de estudo, sobretudo por   
 

[...] nos encontrarmos num momento de enormes desafios para o 

desenvolvimento sustentável.  [...] O esgotamento dos recursos 

naturais e os impactos negativos da degradação ambiental, incluindo 

desertificação, secas, degradação dos solos, escassez de água doce e 

perda de biodiversidade aumentam e agravam a lista de desafios que 

a humanidade enfrenta. [...] A sobrevivência de muitas sociedades, 

bem como dos sistemas biológicos do planeta, está em risco. (ONU, 

2015, p.4-5, grifos meus). 
 

Esse contexto, que é mundial, tem provocado, nas recentes décadas, uma série 

de eventos de caráter global, como a Eco 92 e a Rio + 20, ambos ocorridos no Brasil. 

Recentemente, a Agenda 2030 da ONU elaborou 17 objetivos elementares para um 

modelo de desenvolvimento que seja, de fato, sustentável. Uma das características mais 

marcantes do documento é seu teor social e ambiental, relacionando diretamente 

aspectos como a qualidade de vida humana nas cidades à necessidade da conservação da 

biodiversidade, do que resta de florestas pelo mundo, proteção dos recursos hídricos e 

seguridade alimentar: 

 

Reconhecemos que o desenvolvimento urbano e a gestão sustentável 

são fundamentais para a qualidade de vida do nosso povo. Vamos 

trabalhar com as autoridades locais e as comunidades para renovar e 

planejar nossas cidades e assentamentos humanos; [...] reduziremos os 
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impactos negativos das atividades urbanas e dos produtos químicos 

que são prejudiciais para a saúde humana e para o ambiente, inclusive 

por meio da gestão ambientalmente racional e a utilização segura das 

substâncias químicas, da redução e reciclagem de resíduos e do uso 

mais eficiente da água e da energia. (ONU, 2015, p.10). 

 
 

Todavia, traçar estratégias de desenvolvimento sustentável no Brasil não tem 

sido tarefa fácil. A realidade de municípios, as menores unidades administrativas 

nacionais, na maioria das vezes, é assustadora: péssimas condições de saneamento 

básico, ausência de fiscalização de órgãos ambientais, não capacitação de gestores 

públicos e tomadores de decisão sobre aspectos básicos acerca do que é o 

Desenvolvimento Sustentável, são alguns dos fatores que não permitem a 

implementação, pela maioria das cidades brasileiras, de projetos e ações de 

sustentabilidade. Destarte, nem sempre o desenvolvimento sustentável é compreendido 

em profundidade a partir da associação entre economia, sociedade e ambiente. Figura-

se, como afirmam Misoczky e Bohm (2012), uma financeirização da natureza, na 

maioria das vezes, proveniente de uma interpretação de sustentabilidade muito mais 

voltada para fatores meramente econômicos, desprezando aspectos ambientais, sociais e 

culturais. 

 Um dos fatores mais relevantes no que se refere à busca e construção de 

alternativas mais sustentáveis dentro dos contextos urbanos é o saneamento básico, 

condição essencial para a dignidade de existência das pessoas, mas que, ainda assim, 

encontra severos entraves em todo o país. A Lei nº 11.445/2007 (BRASIL, 2007) 

estabelece as diretrizes nacionais e os princípios para a universalização do acesso ao 

saneamento e, de acordo com ela, todos os municípios devem elaborar um Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB), contemplando serviços elementares, como o 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.  

 Barbacena faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes e Jacaré (parte 

integrante da Bacia Hidrográfica do Rio Grande), sendo a cidade com maior número de 

habitantes da região (PMSBB, 2014) e por situar-se próxima a capitais importantes, 

como Belo Horizonte (167 km) e Rio de Janeiro (276 km) tem singular capacidade de 
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abrigar, propor e desenvolver debates e ações voltadas para um desenvolvimento urbano 

que seja mais equilibrado, economicamente viável, abrigando empresas que ofereçam 

melhores condições econômicas para a população; socialmente justo, melhorando, 

sobretudo, a condição de vida de sua população periférica; e ambientalmente correto, 

favorecendo a conservação/ou preservação, de fragmentos de mata remanescentes e de 

valor imensurável para a biodiversidade e mesmo para o oferecimento de água potável 

para o município. A elaboração e aplicação de um Plano de Saneamento Básico que 

busque, inclusive, uma menos intensa poluição de mananciais hídricos, traçando estudos 

de infraestrutura urbana que sejam capazes de pensar os problemas ambientais 

decorrentes desse processo, é fundamental. Tudo isso é corroborado, especialmente por 

três dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, que norteiam 

esta pesquisa: 

 

Objetivo 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água 

e saneamento para todos. [...] Objetivo 11 - Tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

[...] Objetivo 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável 

dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 

combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e 

deter a perda de biodiversidade (ONU, 2015, p. 20 - 21). 

 

Como se vê, pensar e desenvolver planos de ação que garantam a qualidade da 

água, e seu acesso, saneamento básico, diminuir a desigualdade social, proteger e 

recuperar áreas naturais e a biodiversidade são extremamente relevantes na busca por 

uma realidade mais sustentável em nível local e global. Exatamente, por isso, optou-se 

por, neste artigo, ter como corpus fundamental de estudo o Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Barbacena37, MG, elaborado em 2014, documento muito 

importante para esta pesquisa por fornecer dados, mapas e informações relevantes no 

que se refere às questões hídricas e correlação com a morfologia da cidade e mudança 

da paisagem. Sua abordagem também é importante por permitir perceber como o 

                                                 
37 Embora esteja disponível no site da Prefeitura Municipal de Barbacena, Minas Gerais, segundo 

vereadores, este Plano não está oficializado.  
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processo de urbanização do município foi desenvolvido sem um planejamento 

sistemático, o que faz a infraestrutura de drenagem ser fortemente marcada pelo fato de 

 

[...] ter sido implantada, ao longo dos anos, sem maiores critérios 

técnicos, visando atendimento a soluções pontuais e não se 

compatibilizando com o contexto global das bacias de contribuição. O 

sistema apresenta problemas de subdimensionamento, de utilização 

inadequada (lançamento de lixo e de esgotos) e de conservação. Estes 

fatores são agravados em razão do crescimento municipal, do aumento 

do grau de impermeabilização do solo, dos desmatamentos para usos 

urbanos, da erosão, das ocupações indevidas de locais sob a influência 

das águas (fundos de vales, leitos secundários rios, encostas de 

morros), entre outros. (PMSBB, 2014, p. 37). 

 
 

Além desse Plano, serão utilizados mapas do Google Maps (2022), IGAM 

(2022) e SOS Mata Atlântica (2018), para aprofundamentos sobre a relação entre 

fragmentos florestais, biodiversidade e recursos hídricos. O objetivo é associar os dados 

existentes no Plano Municipal de Saneamento Básico (2014), principalmente os 

relativos às regiões da cidade onde houve mais intensa mudança de paisagem e 

impactos ambientais, às perspectivas trazidas pelo Mapa Hídrico da Bacia do Rio das 

Mortes (IGAM, 2022) e de fragmentos florestais de Mata Atlântica (SOSMA, 2018) 

traçando um estudo que busque compreender a associação entre o crescimento urbano, a 

mudança da paisagem e os conflitos entre urbanização, aspectos socioambientais e 

impactos à conservação da natureza. Também é interesse a questão da memória e 

história da população. A agenda 2030, especificamente os objetivos 6, 11 e 15 também 

figuram como base reflexiva para o estudo.  

 

2.2 - Mudança de paisagem e morfologia urbana em Barbacena 

Os últimos 60 anos foram marcados por mudanças mais abruptas na paisagem de 

Barbacena. Com a chegada de relevantes empreendimentos fabris, o município contou 

com importante incremento de recursos financeiros, aumento na quantidade de 

empregos e de habitantes. Embora a cidade seja bem mais antiga, um crescimento 

vertiginoso de pessoas foi notado nesse período (BARBACENAGOV, 2018), 

acompanhado de uma morfologia urbana baseada na redução da área verde, 



2022 – Ano VIII – Volume VIII – Número XXIII                                              ISSN – 2358-7482 
 
 

109 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

acobertamento de recursos hídricos pelo surgimento de bairros, crescimento periférico 

(alavancando processos de desigualdade social) e, fatalmente, aumento de problemas de 

infraestrutura hídrica, como acesso a água potável e saneamento básico: 
 

O crescimento harmonioso da cidade foi mantido até a metade da 

década de 70. Nesta época o ambiente campestre existia ao longo da 

estrada que ligava a cidade à principal rodovia, a BR-040. A periferia, 

no sentido atualmente utilizado, não existia. Nas últimas três décadas 

a ocupação irregular cresceu de forma assustadora, nos morros e ao 

longo dos rios e córregos urbanos, superando inclusive as premissas 

projetadas em estudos municipais. (PMSBB, 2014, p.42). 

   

 O Plano Municipal de Saneamento Básico mostra, a partir de mapas, algumas das 

regiões nas quais há maior preocupação no que se refere a questões socioambientais, 

reflexo de fatores como a 

 

[...] invasão do patrimônio público, inclusive áreas de proteção 

ambiental, é uma condição de relativa ocorrência e em contínua 

expansão. A ausência de uma fiscalização efetiva e de programas 

habitacionais são os principais indutores desta situação. Vários rios e 

córregos urbanos possuem suas faixas de proteção ocupadas 

irregularmente. É muito comum a invasão parcial de praças públicas 

para moradia ou assentamento de empreendimento comercial 

(PMSBB, 2014, p. 44). 

 
  

             Em confluência a esse dado e percepção do PMSBB (2014), o Projeto 

Municipal de Regularização de Bairros e Logradouros de Barbacena (BARBACENA, 

2017) mostra que a formação de bairros na cidade ocorreu de forma dependente do 

centro econômico geral, localizado no denominado “centro da cidade”, área de intensa 

atividade comercial, juntamente a surgimento de bairros de perfil mais industrial, 

sobretudo a partir da década de 60 e 70, com a distinção mais clara entre 
 

[...] bairros residenciais, industriais e centrais [...] os primeiros tendem 

a ocupar as regiões mais amenas da cidade e são reservados 

predominantemente para fins de moradia e ao longo dos grandes eixos 

de comunicação, são ocupadas pelas grandes indústrias. Os bairros 

centrais se caracterizam pela acumulação das sedes dos órgãos 

administrativos, pelas matrizes dos estabelecimentos de crédito e pelo 

alto comércio. (BARBACENA, 2017, p. 10). 
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                                        O crescimento urbano de Barbacena nas recentes décadas, então, partiu, 

sobretudo, de regiões mais industriais e fabris, locais onde rapidamente ocorreu o 

tamponamento de nascentes e afluentes importantes, além da redução de áreas verdes, 

como é possível notar nos mapas a seguir, que relacionam (1) a atual morfologia urbana 

do município; (2) sua posição em relação a Belo Horizonte; (3) regiões em situação de 

risco; (4) fragmentos de mata restantes e (5) bacia hidrográfica principal (Rio das 

Mortes). Apenas nos últimos anos alguns bairros do município começaram a ter maior 

crescimento, independente desses setores, mas geralmente em regiões periféricas, em 

decorrência do aumento populacional. 

 

 

Mapa 1 – Mapa de Barbacena/ MG 

Fonte: Google Maps (atualizado em junho de 2022) 
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Mapa 2 – Posição de Barbacena em relação a Belo Horizonte/ MG  

 Fonte: Google Maps (atualizado em junho de 2022) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Mapa 3 – regiões de risco – maior crescimento/ Barbacena/ MG  

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico (2014) 
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Mapa 4 – Núcleo Urbano de Barbacena/ MG e Fragmentos de Mata Atlântica 

 Fonte: SOS Mata Atlântica (2018 – atualizado em junho de 2022) 
 

Fo  

 

Mapa 5 - Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Rio das Mortes – 

GD2/ Fonte: IGAM, 2022 (Barbacena é o Município 3) 

 

 
 

O mapa 2 permite perceber as regiões periféricas da cidade começando a ser 

mais ocupadas na atual década e o mapa 3, a partir das marcações em vermelho, mostra 

que a distribuição da ocupação urbana ocorreu de forma distribuída e não localizada 

apenas numa única região (PMSBB, 2014). O mapa 4 evidencia a preocupante situação 
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de degradação ambiental à qual a cidade foi exposta, restando hoje poucos fragmentos 

de mata dentro da área urbana. Alguns resquícios de Mata Atlântica podem ser 

percebidos principalmente na região agrícola do município. Dentro de Barbacena, 

alguns territórios ainda contam com alguma microárea verde conservada, como são os 

casos dos territórios do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia (IF Sudeste), da 

Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar) e uma unidade de conservação 

regulamentada na região de Pinheiro Grosso. Os três mapas então, sobrepostos, 

auxiliam a perceber como houve um processo significativo de mudança da paisagem da 

cidade, natural e urbana, algo que muitos habitantes, sobretudo idosos, afirmam ter 

presenciado. 

             Em termos ecológicos, é importante destacar que a mudança da paisagem 

natural pode provocar sérios danos ecossistêmicos, alterando serviços ecológicos 

elementares de seres vivos, como mamíferos e insetos, impactando recursos hídricos, 

como nascentes e afluentes. No caso da mudança de paisagem no contexto interno das 

cidades, a retirada de árvores de encostas pode provocar erosão, assoreamento de 

afluentes e córregos, além de inibir nascentes (popularmente conhecidas na cidade como 

“olhos d´água”). Além disso, como mostra a Agenda 2030, a arborização dentro de 

contextos urbanos ajuda na umidificação da atmosfera, bem como a diminuir a 

temperatura e até a inversão térmica negativa (FORMAN, 2015). 

             Em contato com representantes de órgãos públicos, é comum referirem-se a tais 

processos de transformação da cidade, que são históricos, como algo distante, do qual 

eles não têm (ou tiveram) ligação ou nada podem fazer para minimizar os problemas 

sociais, ambientais e econômicos decorrentes. Alguns declaram que a questão hídrica 

não é de responsabilidade de órgãos do legislativo, mas apenas do executivo. Carecem, 

obviamente, de formação e olhares profundos sobre preceitos elementares da 

sustentabilidade, dispostos na Agenda 2030, que estimula em seu objetivo 6, a  
 

[...] proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, 

incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. 

(6.a) até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio ao 

desenvolvimento de capacidades para os países em desenvolvimento 

em atividades e programas relacionados à água e ao saneamento, 
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incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da 

água, o tratamento de afluentes, a reciclagem e as tecnologias de 

reuso.  (6.b) apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, 

para melhorar a gestão da água e do saneamento. (6.3) até 2030, 

melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando 

despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais 

perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não 

tratada e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização 

segura em âmbito mundial (ONU, 2015, p.21 e 22). 

 

               O uso da água vai muito além da forma como esse recurso chega às torneiras. 

Envolve uma multiplicidade de fatores, que passam pela conservação e manutenção de 

mananciais hídricos, sobretudo nascentes, a partir de APP´s (Áreas de Preservação 

Permanente), sistemas de coleta, tratamento e distribuição, restauração florestal e 

preservação de flora e fauna. Não há como estudar e defender melhores e sustentáveis 

condições de oferta hídrica sem relacionar à biodiversidade e o modo como a população 

entende, impacta e atua diretamente sobre esses recursos. Aliás, é de extrema relevância 

que as cidades entendam a biodiversidade como fator elementar para a qualidade de 

vida dentro do contexto urbano. Barbacena foi considerada um dos municípios 

brasileiros menos arborizados (G1, 2019), além de possuir, também, elevada quantidade 

de automóveis - aproximadamente um veículo para cada quatro habitantes - 

(BARBACENA ONLINE, 2019).    

            O Plano Municipal de Saneamento Básico mostra nove regiões/ sub bacias 

hidrográficas dentro da cidade, todas apresentando algum tipo de risco à população. Em 

geral, a falta de planejamento e fiscalização pela prefeitura nas recentes décadas são os 

grandes responsáveis por isso. Claro, é preciso compreender que há 60 anos não 

existiam ainda debates profundos, nem tecnologias voltadas para aspectos como a 

Ecologia Urbana, tampouco se compreendia a sustentabilidade como 

contemporaneamente. A pergunta que fica é: afinal, é possível reestruturar o ambiente 

construído em favor de condições mais sustentáveis de existência das pessoas e seres 

vivos? Forman (2014), e até mesmo Leff (2005) apontam que para isso é necessário um 

conjunto de medidas, de legislação e aplicação de leis, mas também processos 

educativos ambientais, que busquem e promovam culturas de sustentabilidade.  



2022 – Ano VIII – Volume VIII – Número XXIII                                              ISSN – 2358-7482 
 
 

115 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

Forman (2014) apresenta a figura abaixo, representando aspectos elementares 

para a compreensão da dinâmica ecossistêmica presente dentro das cidades, basilar para 

estudos de ecologia urbana e o debate do presente estudo: 
 

Figura. 1 – Relações biofísicas/ecossistêmicas elementares. 

 Fonte: – Forman (2014) 

 
 

 

O teórico afirma que para compreender e traçar possibilidades de mudança de 

perspectivas urbanas agressivas/ nocivas ao ambiente é preciso entender a teia de 

relações que marcam aspectos visíveis e invisíveis das cidades. Nesse sentido, recursos 

hídricos e atmosfera geralmente passam despercebidos pela maioria das pessoas. 

Recursos de fauna e flora também. O contexto urbano precisa considerar todos esses 

fatores em busca da qualidade de vida, superação de problemas ambientais e sociais e, 

claro, na elaboração de uma realidade de desenvolvimento econômico que seja 

compatível às características de sua diversidade ecológica, algo que, segundo a Agenda 

2030 (objetivo 15), é preciso estimular até 2020, assegurando 

 

[...] a conservação, recuperação e o uso sustentável de ecossistemas 

terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial, 

florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade 

com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais 15.2 até 

2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os 

tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas 
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degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o 

reflorestamento globalmente. 15.3 até 2030, combater a desertificação 

e restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela 

desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo 

neutro em termos de degradação do solo. 15.5 tomar medidas urgentes 

e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, estancar 

a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de 

espécies ameaçadas (ONU, 2015, p. 29 e 30). 

 
  

                Atingir esses objetivos é algo complicado para, sobretudo, países em 

desenvolvimento, como o Brasil, que passa, vale destacar, por um período histórico 

extremamente conturbado, de desvalorização da ciência e de perspectivas de 

conservação ambiental. De que maneira municípios brasileiros, como Barbacena, 

poderão ter acesso a postulados/diretrizes e desenvolver ações, projetos, leis, que sejam 

voltados para o atendimento da Agenda 2030? A pesquisa tem mostrado que um 

caminho inicial pode ser o contato entre universidades, conhecimento científico, com 

vereadores e prefeitos, algo que já está sendo feito pelo Centro de Estudos em Ecologia 

Urbana, do IF Sudeste, que contribuiu para a presente pesquisa. Mas, o que esses 

representantes públicos podem fazer? A priori, acredita-se que colocar em pauta leis 

para aprovação que sejam capazes de mover e desenvolver políticas públicas ancoradas 

pelo tripé da sustentabilidade é fundamental. Ademais, permitir que uma associação 

mais direta e dinâmica entre representantes de habitantes, de todos os bairros, e órgãos 

públicos, é igualmente uma medida elementar e urgente.  

                O Plano Municipal de Saneamento Básico de Barbacena (2014) aponta, 

conforme Figura 2, as nove sub bacias hidrográficas principais do município, todas com 

regiões em situação de risco, corroborando com o que aponta Forman (2014), ao 

discorrer sobre áreas de perturbações de nível hídrico, como a supressão de nascentes e 

afluentes. No documento, as sub bacias hidrográficas do município são nomeadas de 

acordo com o afluente principal da microrregião, conforme figura 2. Todos esses cursos 

de água apresentam problemas ambientais e áreas com riscos para a população, em 

maior ou menor intensidade. 

Figura 2 – As 9 sub bacias hídricas de Barbacena 

Fonte: PMSBB, 2014. 

1 Corrégo do Caeté B 
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2 Córrego Santo Antônio 

3 Ribeirão Caieiro 

4 Ribeirão Salgado 

5 Córrego Frigorífico 

6 Córrego Recreio 

7 Córrego da Lavrinha 

8 Córrego do Sapê 

9 Córrego do Despejo, ou do Bento 
 

                          

 Dentre os aspectos mais marcantes de cada uma das sub bacias que fazem parte 

da bacia hidrográfica do Rio das Mortes/ Jacaré, destaca-se a capacidade de 

acolhimento de águas superficiais, sobretudo da chuva, mas também de pequenos 

afluentes e nascentes de água. Todavia, grande parte dessas nascentes encontra-se 

prejudicada por ações antrópicas, como desmatamento e construções indevidas.  

            Em termos de mudança de paisagem, segundo documentos históricos, como 

fotografias e relatos de habitantes, à medida que Barbacena começou a abrigar mais 

pessoas, polos comerciais e industriais, principalmente as microbacias da região central 

da cidade começaram a ser escondidas, por concreto e asfalto. A região do Pontilhão, 

por exemplo, que faz parte da sub bacia 5, sofre com vários alagamentos em períodos 

do ano de chuvas mais intensas, ao que tudo indica, reflexo do crescimento urbano e de 

uma morfologia que ocupou áreas  
  

[...] altas, expandindo-se sobre as nascentes das encostas e córregos de 

fundo de vales. A drenagem pluvial e consequentemente o 

esgotamento sanitário que utiliza em grande parte a rede de drenagem 

(sistema unitário), são feitos através dos sistemas hídricos naturais 

existentes nos fundos de vales. Vários córregos encontram-se 

canalizados em galerias celulares ou em canais abertos revestidos ou 

simplesmente cortando os fundos dos vales existentes. (PMSBB, 

2014, p. 234) 

  

              As consequências desse tipo de desenvolvimento da cidade, sem organização e 

claramente não planejado, são nefastas: em regiões não centrais, periféricas, como as 

sub bacias 1, 2, 7 e 9, a ausência de cobertura vegetal, coleta de esgoto a céu aberto, são 

problemas recorrentes, e acabam por provocar efeitos indiretos, como a deterioração de 

praças e ruas, construções particulares, além de agravamento de processos 

epidemiológicos de saúde, como a dengue e verminoses. Há de se destacar, ainda, que a 
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redução das áreas verdes para construção de casas e empreendimentos nas recentes 

décadas também é responsável por diversos problemas de oferta hídrica, inclusive a 

escassez de água potável em algumas regiões, antes ricas desse recurso. 

            Culturalmente, são vários os relatos de habitantes que apontam a mudança da 

paisagem, relacionando essa transformação, geralmente, a aspectos negativos, como a 

perda de biodiversidade e, até mesmo, perda de regiões de entretenimento e convívio 

social. É possível perceber, a partir de fotos oferecidas pelo Arquivo Histórico 

Municipal e relatos de moradores neles, que houve uma abrupta transformação, de fato, 

do ambiente urbano e do patrimônio natural, algo que potencialmente pode interferir no 

modo como os cidadãos interpretam e significam a cidade, sua história e memória. 

Exatamente nesse contexto, de relacionamento socioambiental e cultural, o objetivo 11 

da Agenda 2030 aponta ser fundamental  

  

[...] fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio 

cultural e natural do mundo [...] até 2030, reduzir significativamente o 

número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e 

diminuir substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por 

elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres 

relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas 

em situação de vulnerabilidade. (11.6) até 2030, reduzir o impacto 

ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando 

especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e 

outros (ONU, 2015, p. 25 e26). 
 
 

 
 

               Assim, ampliar os olhares sobre as questões de desenvolvimento sustentável 

para além de questões apenas técnicas, envolvendo discussões socioculturais e 

socioambientais, pode ser um recurso muito importante de estudo e desenvolvimento de 

ações de transformação. A memória e a história de um povo, de habitantes que 

cresceram e têm ligação histórica e afetiva com as cidades, os bairros e logradouros, é 

rico recurso de pesquisa e compreensão do todo ambiental que envolve as discussões 

deste trabalho.  

 

2.2 - Memória e história: a importância da percepção cultural nos estudos sobre 

mudança da paisagem  
 

 

               Muito tem sido discutido, sobretudo no que se relaciona à conservação da 

natureza e à ecologia urbana, sobre a importância de se associar conhecimento popular 
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ao conhecimento técnico e científico. Por muito tempo acreditou-se que a conservação 

presumia, automaticamente, a retirada de pessoas, desconsiderando sabedorias 

populares e tradicionais, algo que hoje tem sido compreendido como um grave 

problema socioambiental.  

               No caso de Barbacena, os fragmentos florestais identificados pela pesquisa 

mostram claramente isso, sobretudo na ligação que os habitantes têm com essas áreas. 

São várias as percepções obtidas a partir da interação com pessoas, como, por exemplo, 

uma ligação profunda com seres vivos, sobretudo pássaros, que deixaram de habitar 

certas regiões a partir do momento em que construções, asfalto e concreto suprimiram 

cursos de água. A diminuição de áreas verdes, como árvores em praças e locais de 

convivência comum, também é muito relatada no contato com habitantes. Nas imagens 

abaixo é possível perceber um pouco desse processo de mudança de paisagem urbana, e 

como isso se deu há muito pouco tempo.  

Figuras 3 e 4: “Beco das lavandeiras” (à esquerda)/ autor desconhecido – fonte: 

arquivo Histórico Municipal (2019) ; e fotografia, atualmente, do mesmo local 

(2022). 

 

 
 

             Nesse caso em específico, o quadro (figura 3, acima), de autor desconhecido (à 

esquerda), retrata o “Beco das escravas”, que, segundo pesquisadores do setor cultural 

do município, recebeu esse nome em virtude das lavandeiras que utilizavam uma bica 
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de água que existia naquele local e que era muito frequentada ainda no período de 

escravidão. Hoje, como se vê na imagem logo ao lado (figura 4, à direita) tal ruela não 

existe mais, tendo “dado lugar” a construções irregulares, que tamparam cerca de 

cinquenta metros de um logradouro que era de domínio público. Tal local é situado na 

região central de Barbacena, ao lado de um prédio histórico, a “Cadeia Velha”, onde 

hoje há a “Casa da Cultura”, na qual também está instalado o Arquivo Histórico 

Municipal. Nota-se que a apropriação de uma ruela que antes era de domínio público 

significou muito para a história e memória da cidade. Entretanto, tal processo não é 

incomum, e a pesquisa tem se orientado também com o objetivo de mapear melhor 

regiões onde ocorreram processos similares.  

                Outro exemplo marcante para o município é a Praça Central, também 

denominada popularmente como “Praça dos Macacos” (figura 5) em referência à 

existência, outrora, de primatas como Micos, Bugios e Bichos Preguiça. Atualmente, 

não há mais a presença desses seres vivos, mas muitos idosos que praticam xadrez e 

baralho ali contam diversas histórias sobre os animais que habitavam aquela região até 

meados da década de 1980. Segundo alguns moradores, os macacos morreram aos 

poucos por ficarem ilhados na região central, quando outros fragmentos de mata, que se 

conectavam à praça, tornaram-se inexistentes pela expansão do centro urbano. 

Interessante também o fato de muitas pessoas garantirem que ali, naquele local, também 

havia nascentes de água, já que essa região central do município se encontra em um 

cume elevado de serra e, logo abaixo, há a existência de córregos como o “córrego 

frigorífico” e vários outros cursos menores de água limpa.  
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Figura 5 – Praça central de Barbacena – a “Praça dos Macacos”. Foto: do próprio autor (2019) 
 

 
              

Nesse ínterim, pesquisas que auxiliem, ampliem olhares e/ou favoreçam 

modelos de ações e políticas públicas que sejam orientadas para valorização da história 

e memória da cidade, correlacionadas a perspectivas de mudança da paisagem natural e 

urbana, e condições de sustentabilidade, são muito relevantes. Conciliar o 

desenvolvimento humano aos perfis culturais e ecossistêmicos de compreensão das 

realidades dos municípios é fator precípuo rumo a uma sociedade de futuro (MORIN, 

2000) que deseje de fato atingir patamares equilibrados, sadios de desenvolvimento 

sustentável (ONU, 2018). Como garante Leff (2005, p. 9), o 
  

[...] saber ambiental emerge de uma reflexão sobre a consciência 

social do mundo atual, onde convergem e se precipitam os tempos 

históricos que já não são mais os tempos cósmicos, da evolução 

biológica e da transcendência histórica. É a confluência de processos 

físicos, biológicos e simbólicos reconduzidos pela intervenção do 

homem – da economia, da ciência e da tecnologia – para uma nova 

ordem geofísica, da vida e da cultura. 
  

            Logo, o grande desafio para a sociedade do agora é projetar perspectivas de 

futuro a partir de mudanças de comportamento, portanto, culturais, do perfil ético e 

estético de compreensão e atuação do mundo. O estudo sobre a mudança da paisagem 
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em Barbacena, Minas Gerais, é importante recurso para reflexões sobre como as pautas 

mundiais ambientais e de sustentabilidade chegam às mais diversas populações 

humanas do planeta, municípios do interior, como esses interpretam documentos como a 

agenda 21 e a Agenda 2030 e, se de fato, há algum tipo de implementação, em termos 

legislativos e executivos, de planos de ação que sejam voltados para o desenvolvimento 

sustentável. 

Forman (2014), ao discorrer sobre alguns aspectos que considera fundamentais 

para a Ecologia Urbana, destaca a relevância da compreensão de que um ecossistema 

não é apenas fundamentado em recursos naturais, como água, solo e biodiversidade, 

mas, também, das relações profundas entre todos os fatores, bióticos e abióticos. Nesse 

sentido, é relevante compreender como a mudança da paisagem afeta não somente os 

recursos naturais, mas também, como intervém diretamente na compreensão de mundo, 

da realidade, das pessoas que presenciam/vivem esses processos de mudança. Saberes 

ambientais precisam ser colocados em pauta quando se trata de conservação da natureza 

(LEFF, 2005) e quando se propõe o pensamento crítico sustentável.  É para essa direção 

que este presente estudo orienta seus esforços técnicos, críticos e reflexivos. 

 
  

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
     

            A pesquisa revelou a importância da interdisciplinaridade na busca por 

discussões e soluções para as questões urbanísticas, que necessariamente envolvem 

questões de trato ambiental, social e cultural. É preciso considerar as cidades como 

espaços de fortalecimento de vínculos entre as pessoas e o ambiente, e também entre as 

pessoas e si mesmas. Como apontam diversos autores utilizados neste estudo, é preciso 

ressignificar culturas e modos de vivência humana na Terra e isso, de acordo com esta 

pesquisa, dá-se, a priori, a partir de contextos locais, como as cidades. 

            Discutir e oferecer condições para que os municípios brasileiros possam 

desenvolver planos de ação sustentáveis, amparados por Lei e pela Ciência são, 

portanto, aspectos elementares. Para além disso, propor e estimular processos de 

mapeamento e identificação da história e memória das cidades também figura como 
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ponte e alicerce para projetos de reconfiguração do urbano e estímulo à Conservação da 

Natureza. 

             Em término, cabe destacar que esta pesquisa possibilitou a criação, em 2022, a 

partir de um Mapeamento Ecocultural (termo cunhado em minha tese de Doutorado) da 

“Casa da Ciência e da Cultura de Barbacena” (BARBACENAONLINE, 2022, s/p) que 

já está em desenvolvimento e que tem como objetivo principal conectar espaços 

diversos da cidade nos quais serão desenvolvidas atividades de divulgação científica, 

atrações culturais e valorização de aspectos diversos da sociedade, história e memória 

barbacenenses.  
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OS DEBATES ACERCA DA MEMÓRIA E ESPAÇO PÚBLICO NA 

CONTEMPORANEIDADE: 

o caso da estátua de Manuel Borba Gato em São Paulo 

 

THE DEBATES ABOUT MEMORY AND PUBLIC SPACE IN 

CONTEMPORARY:  

the case of the statue of Manuel Borba Gato in São Paulo 

 

DEBATOJ PRI MEMORO KAJ PUBLIKA SPACO EN LA 

NUNTEMPECO: 

la okazo pri la statuo de Manuel Borba Gato en San-Paŭlo 
 

Samuel Braga Rocha de Paiva38 

 

Delton Mendes Francelino39 

 

Resumo  

O presente artigo tem como intuito discutir a figura “mítica do bandeirante” a partir das 

disputas nos espaços públicos protagonizadas em torno da estátua do Manuel de Borba 

Gato (1649-1718). Para isso, optamos por explicar os conflitos entre os agentes das 

bandeiras e os jesuítas durante o período colonial e as apropriações e ressignificações 

que sua figura sofreu ao longo dos séculos. Esse debate é interessante recurso para 

processos multidisciplinares de compreensão do espaço público na contemporaneidade. 

Buscamos destacar o período monárquico e suas políticas em voga marcadas pela matriz 

indianista que corroborava para a desvalorização do passado dos agentes colonizadores 

da capitania de São Vicente. Posteriormente, analisamos a intensificação da valorização 

da imagem dos agentes das bandeiras como personagens históricos centrais na 

construção da nacionalidade Republicana. Destacamos o papel relevante na fomentação 

dessas narrativas distintas por parte do IHGB (Instituto Histórico e Geográfico do 

Brasil) durante a Monarquia e do IHGSP (Instituto Histórico Geográfico de São Paulo) 

durante o período Republicano.  Visamos também demonstrar como a historiografia 

mobilizada durante o período republicano corroborou para a construção da memória 

regional tradicional que ainda persiste nos tempos atuais na capital paulista, 

inviabilizando o debate público e negando o direito de um espaço coletivo de 

rememoração mais plural e democrático.  
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Palavras-chave: Monumento. Memória Coletiva. Historiografia. Regionalismo.  

Passado. 

 

Abstract  

This article aims to discuss the “mythical figure of the bandeirante” from the disputes in 

public spaces carried out around the statue of Manuel de Borba Gato (1649-1718). For 

this, we chose to explain the conflicts between the agents of the flags and the Jesuits 

during the colonial period and the appropriations and resignifications that their figure 

suffered over the centuries. This debate is an interesting resource for multidisciplinary 

processes of understanding the public space in contemporary times. We seek to 

highlight the monarchic period and its policies in vogue marked by the Indianist matrix 

that corroborated the devaluation of the past of the colonizing agents of the captaincy of 

São Vicente. Subsequently, we analyzed the intensification of the valorization of the 

image of the agents of the flags as central historical characters in the construction of the 

Republican nationality. We highlight the relevant role in the promotion of these different 

narratives by the IHGB (Historical and Geographical Institute of Brazil) during the 

Monarchy and by the IHGSP (Instituto Histórico Geográfico de São Paulo) during the 

Republican period. We also aim to demonstrate how the historiography mobilized 

during the republican period corroborated the construction of the traditional regional 

memory that still persists in the current times in the capital of São Paulo, making public 

debate unfeasible and denying the right to a more plural and democratic collective space 

of remembrance. 

Key-Words: Monument. Collective Memory. Historiography. Regionalism. Past. 

 

Resumo 

Tiu ĉi artikolo celas diskuti la “mitan” bildon de la “bandejrano”, ekirante el la disputoj 

de publikaj spacoj okazintaj ĉirkaŭ la statuo de Manuel Borba Gato (1649-1718). Tial, 

ni preferis klarigi la konfliktojn inter la bandeiranoj kaj jezuitoj dum la kolonia periodo, 

kaj al alproprigoj kaj resignifigoj kiujn lia bildo suferis dum la jarcentoj. Tiu debato 

estas interesa rimedo uzotaj de multfakaj procezoj por kompreno de la publika spaco 

dum la nuntempeco. Oni serĉas reliefigi la monarkian periodon kaj ĝiaj tiamaj politikoj, 

markitaj de la indiĝenisma bazo, kiuj kunlaboris por senvalorigo de la pasinteco, tiu de 

la koloniigaj agantoj el la kapitanujo de San-Vicente. Poste, oni analizas la intensigon 

de la valorado de la bildo de la bandejranoj kiel centraj historiaj roluloj por konstruado 

de la respublikana nacieco. Oni akcentas la reliefan rolon, en la disvastigo de tiuj 

distingigaj raportoj, de la IHGB (Instituto Historia kaj Geografia de Brazilo) dum la 

Monarkio kaj de la IHGSP (Instituto Historia Geografia de San-Paŭlo) dum la 

Respubliko. Oni ankaŭ celas elmontri kiamaniere la historiografion movigita dum la 

respublika periodo plifortigis la konstruadon de tradicia regiona memoro, kiu ankoraŭ 

persistas, hodiaŭe, en la san-paŭla ĉefurbo, malpermesante la publikan debaton kaj 

neante la rajton je kolektiva spaco de rememorado kiu estu pli plurala kaj demokratia. 

Ŝlosilvortoj: Monumento. Kolektiva Memoro. Historiografio. Regionalismo. Pasinteco. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Os espaços públicos e as disputas de memória nas localidades urbanas têm 

ocorrido com frequência em várias regiões do mundo nesse século XXI. Em São Paulo 

não tem sido diferente em relação à figura fortemente institucionalizada do bandeirante. 

Vale destacar ainda que é notória a ausência dos setores  político – representativos nas 

discussões relativas às reivindicações provenientes dos mais diversos movimentos e 

organizações da Sociedade Civil, sobretudo acerca da reformulação dos lugares 

comunais de convívio múltiplo, como as praças, nas quais se encontram monumentos 

muitas vezes relacionados à figuras marcantes do processo exploratório e colonizatório; 

ainda nesse interim, cabe ressaltar também as dificuldades que países emergentes 

sofrem para viabilizar propostas mais progressistas. Os debates públicos acerca desses 

lugares de memória encontram-se negligenciados, estigmatizando as ações contra as 

estátuas bandeirantes como “atentados terroristas”, ou “vandalismo contra o patrimônio 

público”, desconsiderando como relevante o empenho por parte da coletividade que se 

sente estigmatizada com a persistente valorização dos monumentos nesses importantes 

espaços urbanos.  

No presente artigo, buscamos apresentar a figura ambígua do bandeirante no 

contexto colonial e as representações diversas que lhe foram atribuídas ao longo dos 

séculos. É observável o fato de que, historiograficamente, nas políticas centralistas e 

indigenistas do Império fomentadas pelo IHGB (1837) (Instituto Histórico Geográfico 

do Brasil), o bandeirante fora representado como uma figura de pouco destaque na 

formação do país, sendo colocado como algoz dos jesuítas. Cabe destacar, destarte, que 

foram os inacianos que tiveram papel de destaque pela historiografia do período 

monárquico como os “heróis” nacionais e pioneiros do processo civilizatório que o 

governo Imperial se colocava como continuador (FERRETTI, 2004). Porém, devido a 

uma série de fatores, passa-se a questionar a vigência do governo Imperial e com a 

ascensão da Republica (1889), as práticas federalistas valorizaram a historiografia 

regionalista principalmente dentro do IHGSP (Instituto Histórico Geográfico de São 

Paulo). Essa historiografia da Primeira República, embora reivindique para si um 

estatuto científico em detrimento do romantismo dos indianistas, mitifica a figura 
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colonial como o grande “herói” nacional e dá ensejo à construção de uma memória 

cultural (RUSEN, 2009), que persiste até os dias atuais como parte da história dita 

“tradicional” (CERRI 1996). 

 

2 - MONUMENTOS EM CHAMAS E A PERSISTENTE MEMÓRIA 

BANDEIRANTE NO ESPAÇO PÚBLICO 

A estátua em homenagem ao bandeirante Manuel de Borba Gato (1649-1718), 

um dos monumentos mais tradicionais e controversos da cidade de São Paulo, foi 

incendiada no dia 24 de julho de 2021. O grupo social denominado “Revolução 

Periférica” assumiu a responsabilidade pelo ato de protesto, publicando as imagens do 

ocorrido nas redes sociais.  A obra do escultor Júlio Guerra (1912-2001) conta com 13 

metros de altura e levou seis anos para ficar pronta, sendo inaugurada em 1963. Tais 

monumentos e símbolos ao redor da cidade estão sendo alvos de críticas por 

determinados grupos muito em função do papel ambivalente dos bandeirantes ao longo 

da história. Como agentes da colonização no território brasileiro, foram responsáveis 

pela expansão rumo ao oeste, contribuindo para a formação da atual fronteira nacional e 

também foram os protagonistas na descoberta das minas no final do século XVI e início 

do XVII. Por outro lado, os colonizadores da capitania de São Vicente ficaram 

conhecidos pelas práticas de apresamento, sendo responsáveis pela escravização de 

milhares de índios e da pilhagem de suas terras.  

O substantivo “bandeirante” é derivado do termo “bandeiras”, como ficaram 

conhecidas as expedições de “desbravamento” dos territórios que hoje conhecemos 

como Brasil. Não há informações concisas que favoreçam entender a razão pela qual 

este vocábulo foi escolhido para determinar essa prática exploratória. O que se sabe é 

que as bandeiras eram campanhas que adentravam o interior do Brasil em buscas de 

metais preciosos e indígenas para serem usados como mão de obra escrava. O termo 

bandeirante não é um termo da época colonial, sendo cunhado posteriormente, entre o 

final do século XIX e início do XX; já o termo “bandeiras” aparece em cartas da época, 

como nos escritos de Antônio Padre Vieira, contemporâneo do período colonial 

(QUEIROZ, 1988, p.79).  



2022 – Ano VIII – Volume VIII – Número XXIII                                              ISSN – 2358-7482 
 
 

129 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

Os monumentos aos bandeirantes atravessam a paisagem urbana como signos 

instituídos de legitimidade, e até certa medida, reconhecidos como parte da memória e 

identidade regional mais tradicional. Além da estátua do Borba Gato, há no bairro do 

Morumbi o Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo Estadual desde 1965, construída 

pelos arquitetos Marcello Piacentini e Francisco da Nova Monteiro.  No Parque 

Ibirapuera existe o Monumento às Bandeiras, de Vitor Brecheret, concluído em 1953. 

Também bastante conhecidas são as estátuas monumentais de Fernão Dias Paes Leme e 

Antônio Raposo Tavares; também do escultor Luigi Brizzolara no saguão de entrada do 

Museu do Ipiranga que teve como diretor (1917-1946) Afonso De Taunay, reputado 

como historiador das bandeiras (ARAUJO, 2011). As homenagens a esses personagens 

da história colonial não se encontram circunscritas apenas às estátuas e monumentos, os 

nomes de importantes bandeirantes estão em estradas principais que percorrem todo o 

estado como também nas ruas e avenidas espalhadas pelos bairros mais antigos da 

capital. Pinturas, poemas, prédios, hinos, datas comemorativas, livros didáticos, a 

simbologia do Estado de São Paulo está fortemente ancorada na imagem “mitificada” de 

seu passado a respeito desses desbravadores como construtores da nação.   

 Do passado é possível extrair considerações políticas que se amparam em 

questões econômicas, demográficas e culturais. As produções acerca do movimento da 

bandeira, embora tenham sido dotados de um sentido essencialista, mítico que 

entrelaçam a relação entre um passado genealógico e o presente, são historicamente 

reconhecidas como narrativas fomentadas pelas elites intelectuais com o apoio do 

mecenato oligárquico, no final do século XIX e no início do XX, como um discurso de 

exceção paulista mediante o restante do Brasil que definiu o bandeirante como símbolo 

central (ABUD, 2019; FERRETTI, 2004; QUEIROZ, 1988; ROIZ, 2013). O 

revisionismo historiográfico a respeito desse símbolo do passado paulista ocorre desde 

os anos 80, contudo, somente nos últimos anos é que muitos desses monumentos 

edificados encontram-se contestados e parte da sociedade civil busca debater  as 

questões relativas ao uso/ pensamento acerca dos espaços de memória Pública em meio 

as novas demandas de identidades reivindicadas por grupos que se sentem vilipendiados 

com a permanência desses símbolos entendidos como opressores em relação às suas 
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memórias. Esse quadro de revisão histórica não é exclusividade paulista, mas se 

apresenta como movimento de ressignificação por demandas identitárias em muitos 

lugares, como no caso da decapitação e demolição de símbolos escravagistas nos 

Estados Unidos impulsionados por protestos antirracistas.  

Para refletir sobre essas disputas sobre o espaço público é preciso reconhecer o 

papel fundamental da memória na geração de identidades, tanto em nível individual, 

quanto em nível coletivo. A memória torna o passado vivo e dotado de significado, 

sendo parte essencial da orientação cultural da vida presente (RUSEN, 2009). Embora 

as experiências de uma vida sejam singulares, os humanos não são núcleos autônomos 

moldando suas próprias identidades independente das interrelações com o outro, já que, 

antes de formarem as representações de sua própria memória, os sujeitos se encontram, 

em algum grau, imersos numa memória que os socializa, relacionando sua coesão 

individual aos seus sentimentos de pertença e de adesão ao coletivo (CANDAU, 2012). 

Contudo, é importante não se esquecer que essa recepção não ocorre passivamente, ela é 

um adquirido que a subjetividade permanentemente renegocia. Essa renegociação 

realiza-se a partir da comunicabilidade das recordações que é sempre um ato relacional 

(RICOEUR, 2007); esse compartilhamento das significações transcorre nos mais 

variados níveis e formas sobre o passado. 

Entre as lembranças individuais e as instituições sociais que corroboram para 

determinadas formas de rememoração, Rüsen propõe pensar a memória em três níveis: 

o primeiro nível seria a da memória comunicativa, responsável por fazer a mediação 

entre a autocompreensão e as experiências temporais; trata-se da intermediação de 

diferentes gerações que se relacionam com experiências e sentidos distintos. A memória 

comunicativa permite haver um lugar de troca cultural com limites tênues e agentes 

dinâmicos, que modela a si mesmo de um modo específico, favorecendo aos membros 

da comunidade sentirem-se pertencentes e ainda serem diferentes na intersubjetividade 

sobre à experiência do passado. No momento em que há um grau maior de seletividade 

do passado representado, a memória comunicativa torna-se memória coletiva. Nesse 

segundo nível, os agentes engajados com o simbólico da memória coletiva adquirem um 

potente sentimento de pertencimento em um mundo sujeito a mudanças, consolidando 
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um importante elemento de estabilidade para uma ampla variedade de unidades sociais, 

tais como partidos, movimentos sociais, escolas de pensamento no campo acadêmico, 

interesses de grupo, dentre outros (RUSEN, 2009).  

Ao longo do tempo essa estabilidade pode tornar-se memória cultural, que 

representa o núcleo da identidade histórica. Nesse terceiro nível a memória é a matéria 

para rituais e atuações altamente institucionalizadas. Ela tem o seu próprio meio e um 

lugar fixo na vida cultural de um grupo. A memória cultural representa o sistema 

político como uma estrutura coesa, bem como sua permanência no fluxo temporal dos 

eventos políticos institucionalizados com patamares correlacionados de permanência e 

resistência à mudança. Toda memória histórica está sujeita a mudanças no decorrer do 

tempo, contudo, se a memória comunicativa é dinâmica e se apresenta flexível às 

diversas mudanças nas relações intersubjetivas, a memória coletiva marca o início dos 

processos de pertencimento e permanência institucional ou organizacional, enquanto a 

memória cultural apresenta raízes profundas em relação ao seu caráter institucional 

social e político, com forte laços de pertencimento e conservação (RUSEN, 2009). 

Esses três níveis de memória não se sobrepõem; eles fazem parte do tecido vivo 

que constitui as relações das sociedades com a experiência do tempo. Para pensarmos as 

formações dos símbolos instituídos do passado paulista que se materializam através de 

monumentos e as novas demandas representacionais que emergem na atualidade, o 

historiador Fernando Catroga (CATROGA, 2012) explica que um monumento é 

símbolo que intenciona, autentica e fixa a recordação através da espacialização da 

experiência. Esse espaço rememorado implica cortes na homogeneidade do tempo, 

tornando-se “lugares de memória” (NORA, 1993, p.21). Para o autor português a 

memória temporaliza o território, demarcando fronteiras que atuam como significantes 

(dotados de sentido). A autoridade do patrimônio torna-se vigente ao passar da 

recordação vivida para a comemoração institucionalizada, domínio da repetição em que 

a memória pública aparece integrada num ordenamento do tempo comandado pelas 

políticas da memória.  

Todavia, é interessante postular que essa institucionalização do passado não se 

apresenta de forma estática e perpétua, isso porque essa memória espacial não comporta 
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todas as experiências, em seu padrão. As políticas de “memória coletiva” operam a 

partir de escolhas organizando o passado, como se os símbolos instituídos de sentido 

constituíssem enredos acabados e coerentes. A ambivalência que configura a memória 

individual transfere-se para as espacializações da experiência pois ao mesmo tempo que 

a memória é lacunar, ela busca se afirmar enquanto urdidura coesa (CATROGA, 2012). 

O que os monumentos na capital paulista não evidenciam ao representarem o 

bandeirante como protagonista histórico da expansão e colonização por todo território 

brasileiro a partir da coragem e iniciativa dos antigos paulistanos é que as ações e 

práticas desses agentes sociais foram alvos de variadas críticas durante o século XVII 

(SOUZA, 2000). Portanto, longe de ser uma representação integrada e dotada de sentido 

unívoco sobre o passado, os bandeirantes foram figuras contempladas por diversos 

sentidos em um emaranhado de representações sociais e culturais ao longo dos séculos 

antes de se consolidarem como símbolo “heroico” da história colonial brasileira 

fomentada no auge da cafeicultura paulista e da ascensão política das elites rurais 

durante a Primeira República.   

Destarte, tal discussão, acerca dos manifestos contemporâneos sobre essa 

“figura” emblemática da nossa história, pode revelar diversos aspectos no âmbito das 

Urbanidades e da própria noção de Sustentabilidade Cultural: a sociedade tem se 

tornado cada vez mais crítica e com maior fluidez de construção e chegada de 

informações. O fenômeno mundial de “derrubada” de monumentos, estátuas, ou mesmo 

pichações, dentre outros, é compreendido, por nós, como um fenômeno contemporâneo 

e repleto de significados, principalmente nas reinvindicações acerca do passado que 

interferem substancialmente nas maneiras como as sociedades constroem suas 

identidades, assim contribuindo para diretrizes gerais dos usos de sentido e 

reconhecimento que estão atrelados ao conhecimento histórico e suas manifestações 

espaciais.  

 

3 - OS BANDEIRANTES DURANTE O PERIODO COLONIAL E O 

INDIANISMO MONÁRQUICO  
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Os pioneiros das bandeiras nas colônias portuguesas nunca foram uma 

coletividade arquivística que salvaguardasse informações a respeito do seu modo de 

vida, sobre suas práticas e sobre sua história. Boa parte do corpo documental a respeito 

desses desbravadores advém de documentos oficiais da Coroa ou crônicas produzidas 

pelos jesuítas letrados. A documentação luso-brasileira deste período possui abundância 

de exemplaridade da ambivalência a respeito das bandeiras, algumas considerações 

benevolentes e, com maior constância, relatos hostis aos antigos paulistas, em resumo, 

adjetivando suas práticas de vida à condição de semicivilizados, mais próximos dos 

moradores nativos da colônia que dos habitantes das outras províncias. As organizações 

jesuíticas não escondem sua posição nos conflitos sociais em disputa que ocorriam 

durante seus relatos a respeito das ações e campanhas dos colonos de São Vicente. A 

imagem conhecida negativamente como a “legenda negra” do bandeirantismo, contou 

com religiosos como Antonio Ruiz de Montoya (1585-1652) e Francisco Jarque (1609-

1691), para descrever os horrores dos ataques bandeirantes às organizações 

missionarias, surgindo essa literatura indignada com forte teor de condenação moral aos 

crimes praticados.  

A expulsão dos padres jesuítas pelos moradores de São Paulo, em 1640, deu 

notoriedade à má fama que os seguiram, considerados rebeldes indômitos, violentos, 

pouco respeitosos da sua condição de cristãos e súditos. Os paulistas também atuaram 

na repressão aos negros aquilombados nos Palmares:  a infâmia que seguia os primeiros 

sertanistas tinha como contraparte a extraordinária fama de guerreiros. Além da 

referência à caça aos indígenas, que indispôs os moradores do planalto com os jesuítas, 

a documentação indica a avidez com que os paulistas buscavam honrarias, cargos e 

mercês, na predisposição em serem fieis à Coroa somente mediante recompensa 

estabelecida. Os atores das bandeiras aceitavam trabalhos militares em troca de 

indígenas escravizados ou na doação de terras nas regiões que eram concedidas na 

forma de sesmarias, distinções militares, ou outros tipos de vantagens (SCHNEIDER, 

2016). 

A construção da imagem negativa dos paulistas continuou forte no século XVIII. 

Os ataques mais ferozes foram perpetrados pelo jesuíta francês Pierre-François-Xavier 
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Charlevoix (1682-1761) e pelo beneditino francês José Vaissette (1685-1756). Contudo, 

Charlevoix e Vaissette não foram responsáveis por adicionar novas interpretações sobre 

os bandeirantes; suas principais observações seguiram a mesma tônica das produções 

jesuítas do século XVII. A novidade está no espaço de disputa de representação sobre a 

bandeira, pois é aqui que surge a “legenda dourada”, após a descoberta das Minas, 

autores paulistas como Pedro Taques de Almeida Paes Leme (1714-1777) e Frei Gaspar 

da Madre de Deus (1715-1800) ou mineiros como Cláudio Manuel da Costa (1729-

1789), destacaram aspectos distintos dos que se encontravam nos relatos jesuíticos: 

ascendência fidalga, a fidelidade ao rei, as habilidades de adentrar em terras hostis, 

criando caminhos que viabilizavam as novas estruturas coloniais para além do litoral 

alargando os domínios portugueses. Os bandeirantes também se destacavam por 

submeterem índios bravos e quilombolas, sendo agentes importantes para a imposição, 

ordenação e introdução do ideário de civilidade ainda que pelo uso da força. Nesse 

âmbito, uma questão surge: por que essa preocupação em fomentar um sentido ao 

passado bandeirante com uma perspectiva positiva ocorreu tardiamente?  

Para Katia Abud (ABUD, 2019), no primeiro contexto das bandeiras, nas quais 

se desenrolaram as práticas de apresamento e os conflitos contra os Jesuítas, não havia a 

necessidade de justificar o direito sobre as suas formas de subsistência. Ainda que as 

práticas dos desbravadores paulistanos fossem condenáveis moralmente por boa parte 

da documentação da época, as ações indômitas em busca da escravização indígena não 

estavam em disputa, sendo garantido o monopólio dessa prática. Os jesuítas que durante 

os primeiros séculos de colonização empreendiam a doutrinação do nativo, e foram 

delineados ao longo da história como algozes dos agentes bandeirantes, não 

representavam uma ameaça direta às práticas espoliativas de pilhagem e escravização 

praticada pelos colonizadores de São Vicente. Já no contexto do século XVIII, com a 

descoberta das minas, afloraram-se disputas entre os bandeirantes e os reinóis que 

vinham de Portugal motivados pelo enriquecimento através das cobiçadas riquezas 

minerais dos territórios coloniais. Os “descobridores” se julgavam no direito de explorar 

as minas de ouro e pedras preciosas em detrimento dos súditos do além-mar que nada 

fizeram para possibilitar tal feito. Se o espaço de disputa favoreceu os reinóis que, 



2022 – Ano VIII – Volume VIII – Número XXIII                                              ISSN – 2358-7482 
 
 

135 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

donos de maiores recursos, puderam colocar a seu serviço maior número de escravos e 

assim conseguir maiores riquezas que os paulistas, a descoberta das minas fez surgir a 

documentação e escritos no sentido de justificar o direito dos que se julgavam os 

legítimos detentores da autoridade de explorar as riquezas minerais.  

A partir da segunda metade do século XVIII houve a renovação econômica de 

São Paulo, algo que coincidiu com o declínio da produção aurifica, tornando-a polo de 

atração para aqueles que abandonavam os propósitos de enriquecimento nas regiões das 

minas. Os novos moradores que buscavam se fixar na região através de atividades 

mercantis representavam ameaças para os paulistas descendentes das antigas famílias 

originarias do território. Pedro Tasques e Frei Gaspar, que escreveram durante esse 

período, defenderam os interesses dos grupos aos quais faziam parte, ressaltando as 

ascendências ilustres dos antigos habitantes do território paulista e reforçando a imagem 

de desbravadores indômitos e conquistadores dos antigos bandeirantes (ABUD, 2019). 

 Durante o século XIX a província de São Paulo era acentuadamente dependente 

da Corte e dos valores culturais produzidos na capital do Império. A criação, em 1838, 

do IHGB (Instituto Histórico e Geográfico do Brasil) na Corte refletia esse movimento 

de centralização, tanto no nível político, quanto no âmbito cultural. A cidade do Rio de 

Janeiro assumiu centralidade desde a vinda de Dom Joao VI (1808) e intensificou-se 

com a independência do Brasil (1822). Esse movimento de concentração visava atenuar 

a força regionalista presente nas diversas províncias. Houve oscilações durante o 

período Regencial, contudo, a ascensão ao trono de Pedro II viabilizava certa 

estabilização do cenário e intensificava os projetos para uma identidade mais unitária e 

coesa em relação a todo o território. Entre as práticas dos agentes do Instituto estaria o 

projeto de elaboração de uma história oficial, que transcendesse a tendência do período 

colonial de produções historiográficas provinciais. O IHGB era composto em sua 

maioria por grupos de agentes públicos ilustrados, que se alinhavam com o projeto 

centralizador em voga.  Como aponta Manuel Salgado Guimarães (GUIMARAES, 

1988), há um movimento dentro do IHGB na estruturação da história nacional como 

continuidade do passado colonial, na medida que o Império é herdeiro do “processo 

civilizatório europeu” no ambiente incivilizado americano. Os membros do Instituto 
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procuravam recuperar e valorizar, ainda que não de forma homogênea, a tradição 

cristianizadora dos Inacianos. O Jesuíta, e não o colono, era, assim, o que mais próximo 

chegava de um herói civilizador da história brasileira, a despeito de toda a hesitação 

existente em torno de sua figura. (FERRETTI, 2004) 

 Danilo Ferretti denominou “historiografia indianista” a visão majoritária no 

interior do IHGB, que ao inquirir sobre o passado colonial representava uma 

contraposição entre colonos e jesuítas (FERRETTI, 2004, p.69). Os historiadores 

paulistas durante o período monárquico estavam, em grande medida, em sintonia com o 

indianismo praticado pelo IHGB, recusando certa louvação direta e irrestrita ao 

personagem bandeirante como agente histórico da formação nacional. De acordo com o 

autor, a historiografia indianista era caracterizada pela ambição de sustentar um discurso 

de identidade nacional brasileira distinta da portuguesa, ao mesmo tempo que visava 

ratificar a política indigenista colocada em prática durante o contexto, tais meios 

visavam construir e consolidar um ideário de Nação coesa e livre das ameaças de 

levantes insurrecionais por parte dos escravos, no qual o indígena era o potencial 

redentor das futuras necessidades por mão de obra (FERRETTI, 2004). 

 

4 - ASCENÇÃO DO REPUBLICANISMO FEDERALISTA E A 

CONSOLIDAÇÃO DO MITO BANDEIRANTE 

  A partir da década de 1870 uma série de transformações ressignificaram os 

projetos do ideário de nação calcados na matriz indianista. Neste contexto, novos 

intelectuais com origens sociais diversas se posicionaram criticamente e participaram 

ativamente de movimentos políticos de contestação à ordem saquarema. Esses novos 

agentes emergentes entrariam em confronto com os intelectuais monárquicos que entre 

anos 1870 e 1880 ainda ocupavam os principais e mais cobiçados cargos das principais 

instituições culturais imperiais. Os novos eruditos que se encontravam alijados dos mais 

proeminentes centros irradiadores de prestigio social no âmbito cultural reestruturaram 

uma série de paradigmas vigentes a respeito dos projetos nacionais. No terreno político, 

apoiava-se o arrefecimento da centralização por parte do Estado Monárquico através do 

federalismo que garantiria maior autonomia as províncias e, para alguns grupos mais 
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radicais, o fim do Império e a implementação da República. No que tange o cultural, as 

novas correntes cientificistas, como o darwinismo social, o evolucionismo e o 

determinismo geográfico, elaboradas originalmente na Europa imperialista de finais do 

século XIX e que Sílvio Romero chamou de “bando de idéias novas”, serviram como 

arcabouço crítico aos intelectuais indianistas (ALONSO, 2000). 

Transformações significativas também ocorriam no espectro econômico. 

Durante a primeira metade do século XIX o Vale do Paraíba era uma das principais 

áreas econômicas do Império devido à riqueza rural através das monoculturas cafeeiras, 

emergindo, assim, a figura dos barões do café. A queda da produtividade das fazendas 

cafeicultoras no Vale do Paraíba a partir da segunda metade do século XIX acompanhou 

paralelamente a elevação da produção na região do Oeste Paulista, as novas regiões de 

plantio desenvolveram-se rapidamente tornando-se áreas econômicas mais dinâmicas e 

o principal polo exportador do Brasil. Se a hegemonia economicista foi alcançada nas 

últimas duas décadas do Império, a posição política continuou secundarizada, 

provocando profundos ressentimentos nos paulistas que se sentiam prejudicados pelas 

excessiva centralização. Por esse motivo, a ideia de Federação encontrou numerosos 

adeptos entre os membros da elite agraria paulista, sendo a principal bandeira do Partido 

Republicano Paulista (PRP), fundado em 1873. O projeto federalista apontava para as 

clivagens econômicas entre as regiões do Brasil e os anseios de políticas que 

viabilizassem os projetos e interesses das elites paulistas, nesse contexto fortalecia a 

ideia de São Paulo como “locomotiva que puxa vinte dois vagões” (ABUD, 2019, 

p.117). 

 A historiografia sobre o passado colonial paulistano, esboçada pelos 

republicanos nesse período, também estava em íntima relação com a imagem do 

paulista em separação às outras regiões do Brasil, em que o passado paulista estava 

arraigado numa imagem do símbolo maior dessa exceção. O bandeirante aparecia como 

um agente dinâmico e livre, oposto às práticas centralizadoras da Coroa portuguesa 

durante o período colonial. Esta representação era parte constitutiva da nova identidade 

que a elite paulista fazia de si. De certa forma, os republicanos reproduziram para o 

passado as imagens que engendravam do paulista moderno e do projeto de paulista 
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futuro. A partir do presente, “mitificavam” o passado bandeirante criando uma “tradição 

paulista” e esta “paulistanidade” era marcada por se colocar em posição de exceção ao 

restante do Brasil, reivindicando para a elite agraria herdeira dos antigos bandeirantes, o 

direito de atuar de forma mais preponderante nas diretrizes políticas vigentes da época 

(FERRETTI 2004).  

Após a Proclamação da República (1899) os estudos sobre o passado paulista 

foram aglutinados em volta do IHGSP (Instituto Histórico Geográfico de São Paulo), 

fundado em 1894.  Diferentemente do IHGB, o Instituto paulista não seria marcado pelo 

sentido político centralizador e monárquico. De maneira oposta, o IHGSP se colocou 

em sintonia e apoio ao novo governo republicano e voltava-se para a consolidação do 

discurso identitário regional, discurso que vinha ganhando força desde de 1870, 

demonstrando como objetivo construir um sentido de legitimidade da ordem 

descentralizada e federalista. O IHGSP não era o único, uma vez que outros institutos 

históricos regionais surgiram no período republicano.  Nas três primeiras décadas do 

regime Republicano foram marcadas pela criação da maioria desses institutos regionais, 

expondo um processo de intensa federalização da produção do discurso histórico, assim 

como nas políticas públicas. Porém, poucos institutos foram tão enfáticos na oposição à 

matriz histórica empreendida pelo IHGB e, diferentemente de outros, o Instituto de São 

Paulo desfrutou de investimentos maciços devido a pujança econômica que a província 

vivia (FERREIRA, 2002) (SCHWARCZ, 1993).  

Na prática, o IHGSP acabou por institucionalizar as antigas representações do 

passado paulista, que eram lançadas como ferramentas contestatórias as políticas 

Império. No imaginário coletivo paulista nas primeiras décadas do século XX, 

projetava-se para o bandeirante o papel de agente colonizador com predisposições 

republicanas, insubmisso a Coroa portuguesa, adaptado a um espaço geográfico hostil, 

em oposição a um Norte opulento, que desfrutava de condições naturais e geográficas 

vantajosas frente as dificuldades do colono da capitania de São Vicente. Outra condição 

que demonstra a clivagem entre o Norte e o Sul é a opulência das colônias mais 

próximas a metrópole, por essa menor dificuldade geográfica acabavam por sofrer mais 

com a autoridade da Coroa. A presença da metrópole sobre a região açucareira fincou 
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raízes em relação as práticas e vícios transplantados da sociedade aristocrática 

portuguesa, enquanto o Sul e, principalmente, a capitania de São Vicente, foram 

formadas a partir do distanciamento geográfico. Esse meio hostil foi o lugar propício 

para conferir características específicas para este agente indômito, empreendedor e 

progressista, com práticas mais próximas ao Republicanismo e a democracia. Como se 

vê, essas visões do passado vigentes construídas pelo IHGSP buscavam se legitimar, 

através da cientificidade em voga na época, o determinismo geográfico, a 

antropogeografia, o racialismo científico, o Darwinismo social, o Spencerismo social e a 

hereditariedade psicológica. (ABUD, 2019, FERREIRA, 2002, FERRETTI 2004). 

 De 1894 a 1940 o IHGSP ajudou a consolidar os alicerces da historiografia 

regional paulista. Embora, houve divergências e posições antagônicas entre os autores 

dentro do instituto, no geral, o bandeirante, que em outro momento fora desprezado pela 

historiografia indianista, viria a se tornar figura histórica central da produção do 

Instituto paulista e símbolo maior dos atributos da identidade que a elite regional fazia 

de si, como exemplo de modernização e progresso. No interior do Instituto Paulista as 

bandeiras alcançaram e consolidaram o seu processo de reabilitação histórica, iniciado 

pela dupla fonte da historiografia, passando de anti-herói nacional, ao posto de herói e 

agente civilizador dos intransponíveis sertões brasileiros e construtor das fronteiras 

nacionais. 

A elite agraria paulistana durante o período da Primeira Republica apresentou 

dissidências e insatisfações, como na formação do Partido Democrático (PD), em 1926, 

colocando-se como opositora ao Partido Republicano Paulista (PRP) (FERRETTI, 

2004).  Diversos fatores levaram a uma crise institucional que colocaria fim ao período 

de estabilidade federativa da Primeira República com o golpe de 1930 encabeçado por 

Getúlio Vargas, corroborado por forças políticas oposicionistas (FAUSTO, 1997). É 

inegável a consolidação do mito bandeirante no imaginário coletivo da época e o seu 

uso e mobilização para instigar laços de pertencimento e homogeneidade entre os 

habitantes da região durante o conflito constitucionalista de 1932 (SANTOS; MOTA, 

2010). Fernando Cerri aponta que após o movimento de 1932, principalmente após o 

fim do Governo Vargas (1945), ocorre a coexistência entre uma “história oficial” de 
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cunho nacional e uma “história tradicional” regional em que vários aportes 

memorialísticos são viabilizados, desde manuais pedagógicos voltados para a escola 

como a instituição de datas comemorativas e o levantamento de monumentos (CERRI, 

1996, p.7-19).  

O que fica evidente é que a historiografia também funciona como fonte 

produtora (e legitimadora) de memórias e tradições, chegando a fornecer credibilidade 

científica a novos mitos de (re)fundação de grupos e da própria nação (reinvenção e 

sacralização das origens e de momentos de grandeza, simbolizados em “heróis” 

individuais e coletivos). Como aponta Fernando Catroga (2012), a modernidade 

acentuou essas características. Os poderes sociais e políticos impulsionam as 

potencialidades latentes do passado para atuarem como forças de transformações no 

presente. A reinterpretação histórica mobiliza ações para ressignificar as estruturas 

políticas e esses movimentos se tornaram mais perceptíveis com a consolidação dos 

Estados Nação. O desenvolvimento da historiografia corroborou em algumas práticas 

que possibilitou a remodelação da memória coletiva como memória histórica. Este 

trabalho passará a ser sinônimo do que virá a designar-se por memória nacional e no 

caso aqui específico estudado, memória regional (CATROGA, 2012). A historiografia 

de forma geral, vale-se do enorme contingente de produção memorial e constrói 

sentidos legitimados pelas instituições de credibilidade vigentes. De alguma forma ela 

não deixa de ser posta a serviço das questões políticas e sociais de seu contexto. E se, 

em certo sentido, a historiografia é “filha da memória” (VEYNE, 1978), o inverso 

também ocorre; esta acaba por ser socializada (e reescrita) pelo modo como a 

historiografia atua, alcança certo público e estabelece validade para suas interpretações. 

Buscar entender os fatos ocorridos na contemporaneidade como disputas de 

memória e reinvindicações pelo espaço público é alicerçar a perspectiva notória de 

discutibilidade acerca dos agenciamentos que marcam os territórios como espaços de 

existência e que representam interpretações diversas. Na atualidade, as 

problematizações advindas dos séculos de espoliação humana existente no que hoje é o 

Brasil, faz parte do cotidiano, nos mais diversos âmbitos, desde as escolas formais e 

outras instituições governamentais, até organizações sociais alternativamente 
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estabelecidas, válidas e que colocam em debate e ressignificam muitos elementos da 

estrutura social que, até pouquíssimo tempo, seriam inquestionáveis. Esta pesquisa é, 

portanto, também um estudo sobre democracia e história do próprio povo brasileiro que, 

em toda sua amplitude, precisa, de fato, sempre manifestar-se e valorizar as diferenças 

no rol da liberdade de expressão.  

 

5 – ASPECTOS CONCLUSIVOS 

 Tentamos demonstrar ao longo do texto o papel ambivalente da figura 

bandeirante durante o período colonial e as representações bastante distintas que lhe 

foram apresentadas ao longo dos séculos. O intuito foi relativizar a figura coesa e 

dotada de sentido definitivo que os monumentos muitas vezes apresentam, e que negam 

o direito do presente de interrogar acerca do passado em busca de representações mais 

plurais e democráticas. A persistência desses monumentos ainda no século XXI e a 

posição conservadora que estigmatiza as ações contra as estatuas bandeirantes como 

“crimes ao patrimônio público” ou “ações terroristas” acaba por negar o direito de 

ressignificações e reorganizações do espaço público urbano da capital paulista.  

Fica evidente em alguns momentos que a posição de grupos conservadores 

acerca da “sacralização” de monumentos pode ser relativizada dependendo do contexto. 

Um exemplo é a obra projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, em 1996, em 

homenagem aos trabalhadores rurais mortos no conflito de terras em Eldorado dos 

Carajás, Pará (também em 1996). Logo após sua inauguração em agosto do mesmo ano, 

o monumento recebeu ameaças de grupos conservadores na região e, em setembro, a 

obra foi destruída e nunca mais reerguida. Não ocorreu, nesse caso, os reparos desse 

monumento (pelos envolvidos) como ocorreu com a estátua do Borba Gato após os 

eventos mencionados.  

Logo, se queremos viabilizar de fato uma sociedade mais democrática e plural, é 

preciso dessacralizar determinados monumentos que escancaram uma posição 

etnocêntrica (RUSEN, 2009) que nega o espaço público do outro a partir de figuras 

históricas que vilipendiam as memórias de grupos recorrentemente estigmatizados no 

país. O passado, ou melhor, a representação erigida desse passado, não deve asfixiar o 
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presente, impedindo de encontrar novos caminhos de reconhecimento na coletividade. 

Dentro das discussões acerca do viés social e cultural das manifestações dos usos do 

passado, as sociedades de maneira geral manifestam novas demandas, que colocam em 

xeque as representações sociais que, estruturalmente postas ao longo de séculos, 

prejudicam a mudança de hábitos, comportamentos, enfim, culturas que levem em 

consideração o forte passado espoliativo que tivemos e que possam alçar para o futuro 

perspectivas de equidade que levem em conta também a memória e a história. 

Monumentos são muito mais que obras concretadas e “sem vida”; representam muito do 

ideário e práxis de um povo e, por isso, o olhar multifacetado para os fenômenos 

debatidos neste artigo é mais que importante: é basilar para o estabelecimento de 

sociedades de futuro, equitativas e justas.  
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Marcos Aurélio Nascimento40 

 

Resumo 

O presente estudo apresenta uma análise comparativa da eficiência dos gastos públicos 

nos Institutos Federais (IFs) que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, no período de 2014 a 2018. Os dados foram obtidos dos 

relatórios de gestão de cada um dos 38 IFs, com o objetivo de avaliar o desempenho 

institucional. Para analisar a eficiência relativa de cada Instituto foi utilizada uma 

ferramenta estatística específica denominada Análise por Envoltória de Dados (Data 

Envelopment Analysis - DEA), a qual avalia a eficiência do emprego dos recursos 

(inputs) e o impacto dos serviços prestados (outputs). O estudo justifica-se em virtude 

de a sociedade, por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA), colocar a disposição dos 

IFs significativos recursos orçamentários para o alcance de objetivos e metas 

estabelecidos pelos órgãos de acompanhamento e controle. Assim, a pesquisa possibilita 

o aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão pública, uma vez que avalia o 

desempenho na utilização dos recursos. Os resultados mostram que a eficiência 

institucional foi melhorando ao longo da série temporal analisada, com 11 IFs 

alcançando a fronteira eficiente, no ano de 2018, contra apenas 5 IFs em 2014. No 

entanto, uma análise qualitativa da série se faz necessária, a fim de complementar as 

conclusões acerca da eficácia dos gastos públicos, com foco na qualidade da formação e 

empregabilidade dos egressos. 

Palavras-chave: Eficiência. Gasto Público. Análise por Envoltória de Dados. Relatório 

de Gestão. Institutos Federais. 
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Abstract 
This study presents a comparative analysis of the efficiency of public spending in the 

Federal Institutes (IFs) that make up the Federal Network of Professional, Scientific and 

Technological Education, from 2014 to 2018. The data were obtained from the 

management reports of each of the 38 IFs, with the objective of evaluating institutional 

performance. To analyze the relative efficiency of each Institute, a specific statistical 

tool called Data Envelopment Analysis (DEA) was used, which evaluates the efficiency 

of the use of resources (inputs) and the impact of the services provided (outputs). The 

study is justified by virtue of the fact that society, through the Annual Budget Law 

(LOA), makes significant budgetary resources available to the IFs to achieve the 

objectives and goals established by the monitoring and control bodies. Thus, the 

research enables the improvement of public management mechanisms, since it evaluates 

the performance in the use of resources. The results show that institutional efficiency 

has improved over the analyzed time series, with 11 Federal Institutes reaching the 

efficient frontier in 2018, against only 5 Federal Institutes in 2014. However, a 

qualitative analysis of the series is necessary in order to to complement the conclusions 

about the effectiveness of public spending, focusing on the quality of training and 

employability of graduates. 

Keywords: Efficiency. Public Spending. Data Envelopment Analysis. Management 

Report. Federal Institutes. 

 

Resumo 

La nuna studo prezentas komparan analizon de la efikeco de publika elspezo en la 

Federaciaj Institutoj (IFs) kiuj konsistigas la Federacian Reton de Profesia, Scienca kaj 

Teknologia Edukado, de 2014 ĝis 2018. La datumoj estis akiritaj de la administradaj 

raportoj de ĉiu el la 38 IFs, kun la celo de taksado de institucia efikeco. Por analizi la 

relativan efikecon de ĉiu Instituto, oni uzis specifan statistikan ilon nomatan Data 

Envelopment Analysis (DEA), kiu taksas la efikecon de la uzo de rimedoj (enigaĵoj) kaj 

la efikon de la servoj provizitaj (produktaĵoj). La studo estas pravigita per la fakto ke 

socio, per la Jara Buĝeta Leĝo (LOA), disponigas signifajn buĝetajn resursojn al IFs por 

atingi celojn kaj celojn establitajn fare de monitorado kaj kontrolkorpoj. Tiel, la 

esplorado ebligas la plibonigon de publikaj administradmekanismoj, ĉar ĝi taksas la 

agadon en la uzo de rimedoj. La rezultoj montras, ke institucia efikeco pliboniĝis dum 

la analizita temposerio, kun 11 IFs atingante la efikan limon en 2018, kontraŭ nur 5 IFs 

en 2014. Tamen, kvalita analizo de la serio estas necesa por kompletigi la konkludojn 

pri la efikeco, de publika elspezo, temigante la kvaliton de trejnado kaj dungiteco de 

diplomiĝintoj. 

Ŝlosilvortoj: Efikeco. Publikaj Elspezoj. Analizo de Envolvado de Datumoj. Administra 

raporto. Federaciaj Institutoj. 

 

1. INTRODUÇÃO 

É consenso que a base para o desenvolvimento econômico e social de um país é 

a educação formal. Assim, o Brasil deve seguir investindo nessa área, por meio de 
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políticas públicas que visem melhorar o nível e a qualidade da escolaridade da 

população. 

Nesse contexto, a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, instituiu a Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica com 38 Institutos Federais no país. De 

acordo com aquele dispositivo legal, é dever dos Institutos Federais (IFs) o 

desenvolvimento da educação profissional e tecnológica, enquanto processo educativo e 

investigativo de produção de soluções técnicas e tecnológicas, ajustadas às necessidades 

socioeconômicas locais, regionais e nacionais.  

Notadamente, um dos principais objetivos da economia é alocar os recursos 

limitados no atendimento das necessidades ilimitadas. Nesse sentido, pode-se destacar o 

papel do governo em ofertar bens e serviços públicos, em atendimento aos dispositivos 

legais, além de atuar em atividades onde a iniciativa privada não demonstra interesse. 

Entretanto, os recursos utilizados para realização dessa oferta são frutos dos tributos 

recebidos e, assim sendo, cabe aos governos utilizar esses recursos da maneira mais 

eficiente possível. 

Sendo assim, o objetivo deste estudo é analisar a eficiência na aplicação dos 

recursos públicos disponibilizados para cada Instituto Federal, em relação aos resultados 

alcançados, com base nas informações contidas nos Relatórios de Gestão dos anos de 

2014 a 2018. Neste caso, utilizou-se a Análise por Envoltória de Dados (Data 

Envelopment Analysis - DEA), para avaliar a eficiência do emprego dos recursos 

(inputs) e o impacto dos serviços prestados (outputs).   

Esse tipo de avaliação é importante, pois se constroem fronteiras de eficiência 

que permitem detectar situações de ineficiência. Assim, há uma possibilidade de 

melhorar o desempenho de escolas ineficientes, sem a necessidade de aumentar a 

quantidade de recursos empregados nesse setor, apenas utilizando-os de forma mais 

eficiente (SAVIAN e BEZERRA, 2013). 

 A sociedade, por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA), coloca a disposição 

dos IFs significativos recursos orçamentários para o alcance de objetivos e metas 

estabelecidos pelos órgãos de acompanhamento e controle. A presente pesquisa permite 

o aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão pública, uma vez que avalia o 
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desempenho na utilização dos recursos, permitindo alteração nas políticas públicas, no 

aprimoramento nos instrumentos e técnicas para tomada de decisão e no mecanismo de 

financiamento público, dentre outras medidas.  

 Definiu-se como problema de pesquisa a seguinte questão: Qual a eficiência 

relativa dos IFs, na utilização dos recursos públicos disponibilizados41, no período de 

2014 a 2018, com base nos indicadores de desempenho estabelecidos pelos órgãos de 

controle? 

 

2. EFICIÊNCIA NO GASTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO 

A Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, introduziu como 

princípio da administração pública direta e indireta o conceito de eficiência, induzindo 

que o novo modelo de gestão almejado ordenasse ações no sentido de aprimorar a 

coordenação de seus recursos escassos em busca de melhores resultados técnicos, sem 

perder de vista a qualidade dos serviços prestados. 

O Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado - PDRAE (1995) induziu a 

administração pública a um diagnóstico que envolveu, dentre outros questionamentos, a 

qualidade e a eficiência das organizações públicas. 

(1) O Estado deve permanecer realizando as mesmas atividades? 

Algumas delas podem ser eliminadas? Ou devem ser transferidas da 

União para os estados ou para os municípios? Ou ainda, devem ser 

transferidas para o setor público não-estatal? Ou então para o setor 

privado? 

(2) Por outro lado, dadas as novas funções, antes reguladoras que 

executoras, deve o Estado criar novas instituições? 

(3) Para exercer as suas funções o Estado necessita do contingente de 

funcionários existente? A qualidade e a motivação dos servidores são 

satisfatórias? Dispõe-se de uma política de recursos humanos 

adequada? 

(4) As organizações públicas operam com qualidade e eficiência? 

Seus serviços estão voltados prioritariamente para o atendimento do 

cidadão, entendido como um cliente, ou estão mais orientadas para o 

simples controle do próprio Estado? (PDRAE, 1995) 

                                                 
41 Tratam-se aqui dos recursos públicos efetivamente gastos (execução do orçamento), ou seja, os cortes 

orçamentários impostos pelos governos certamente impactaram a eficiência das instituições de ensino ora 

analisadas.  Em virtude da necessidade de outros parâmetros de comparação, a questão do teto de gastos 

(Emenda Constitucional nº 95/2016) não foi incluída no presente estudo. 
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Para avaliar a qualidade dos gastos públicos é fundamental conhecer o real custo 

das ações de governo, com vistas a melhorar o desempenho e eficiência do setor 

público. Por definição, a eficiência é uma medida que compara o desempenho dos 

serviços públicos a quantidade de recursos financeiros aplicados pelo governo.  

 Conforme Villela (2017), sob a ótica do desempenho, estudos que analisam a 

qualidade e a eficiência da educação partem de uma função de produção educacional 

simples, na qual os insumos são recursos escolares, condição familiar e ambiente 

socioeconômico dos alunos. Esses estudos coletam dados sobre as características das 

escolas, do corpo docente, dos alunos e das suas respectivas famílias. 

Por outro lado, segundo Coleman et al (1996 apud Villela, 2017), a condição 

familiar afeta de maneira mais relevante o desempenho do estudante do que fatores 

como investimentos, salários dos docentes, número de alunos em sala, dentre outros. 

Neste aspecto, os investimentos governamentais nas escolas trariam pouco ou nenhum 

efeito sobre o desempenho dos alunos42, tendo em vista que a condição familiar em que 

o estudante se encontra inserido não poderia ser modificado pelas características da 

escola. 

A eficiência é uma abordagem utilizada a fim de indicar que uma organização 

utiliza de forma produtiva ou econômica os seus recursos. A partir disso, esse conceito 

está muito ligado aos meios que uma organização irá se utilizar para alcançar os seus 

resultados. Nesse caso, quanto mais eficiente é uma organização, maior será o grau de 

produtividade ou economia na utilização de recursos (MOUZAS, 2006; OZCAN, 2014 

apud DA SILVA et al, 2017).  

Note-se que eficiência é um conceito matemático, dado pela relação entre as 

entradas (inputs) de bens e serviços consumidos e as saídas (outputs), que são os 

resultados finais oriundos de um processo organizacional. Megginson et al. (1998) 

conceituam a eficiência como a relação entre insumo e produto. É considerada eficiente 

                                                 
42 Cabe observar que uma escola sem infraestrutura adequada ou mesmo com professores mal pagos, 

parece também afetar o desempenho do estudante no processo de ensino e aprendizagem. 
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a organização que minimiza o custo dos recursos usados para atingir determinado fim, 

ou ainda, consegue maximizar os resultados com determinada quantidade de insumos.   

A presente pesquisa vai ao encontro tanto da visão do empreendedorismo no 

sistema de ensino público, quanto da preocupação com a eficiência dos gastos e serviços 

públicos, uma vez que o mapeamento da eficiência e a busca pela delimitação de 

determinantes e boas práticas de gestão podem contribuir efetivamente para a melhoria 

dos processos de trabalho nas instituições de ensino frente aos desafios impostos pela 

administração pública gerencial. 

Para a análise do nível de eficiência dos IFs, na utilização dos recursos públicos 

disponibilizados no período de 2014 a 2018, foram utilizados os dados dos Relatórios 

de Gestão do período, os quais apresentam uma estrutura definida pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU), e destinam-se a realização da prestação de contas anual. 

 

3. INDICADORES DE DESEMPENHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 Os processos de Tomada e Prestação de Contas são procedimentos aplicáveis aos 

Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal, considerando o que prescrevem 

as Instruções Normativas do TCU, relativas à elaboração e apresentação do processo 

anual de contas dos gestores dos órgãos e entidades, sujeitos ao controle interno no 

âmbito do Poder Executivo Federal. 

O Relatório de Gestão é o principal documento que as unidades prestadoras de 

contas (UPC) utilizam para demonstração dos resultados alcançados a cada ano, em 

relação aos recursos recebidos.  

A partir do ano de 2005, o TCU, por meio do Acórdão nº 2.267/2005, 

determinou às Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica que incluíssem nos relatórios de gestão, um conjunto de indicadores, 

acompanhados de dados primários relativos aos componentes necessários ao seu cálculo 

e a análise sobre os dados, cabendo à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

– SETEC, no seu relatório de gestão anual, providenciar apreciação crítica sobre a 

evolução dos dados (indicadores e componentes), com base em análise consolidada das 

informações apresentadas pelas Instituições da Rede Federal. 
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Embora os indicadores de desempenho utilizados na pesquisa possam ser 

considerados incompletos, a sua utilização possibilita certa compreensão da eficiência 

das organizações e pode ser considerada uma ferramenta útil para tomada de decisões.  

As instituições privadas prestam contas aos órgãos e entidades repassadores de 

auxílio, subvenções, contribuições e outras formas de transferência de valores. 

As peças integrantes dos processos de tomadas e prestações de contas anuais são 

reguladas pelos normativos supramencionados e por Decisão Normativa expedida 

anualmente pela Corte de Contas, para aplicação no exercício financeiro considerado. 

 

4. METODOLOGIA 

No Brasil, as pesquisas que investigaram a eficiência dos gastos públicos, de 

uma maneira geral, utilizam a análise por envoltória de dados (DEA). Conforme Wilbert 

e D’Abreu (2013), a DEA pode ser utilizada sempre que se pretende analisar de maneira 

quantitativa a eficiência.  

A DEA pode ser definida como uma técnica que emprega 

programação linear para estimação empírica de uma função de 

produção que possibilita a determinação da eficiência relativa de 

unidades de tomadas de decisão (DMU) que utilizam múltiplos 

insumos e produtos. A eficiência é denominada relativa, pois as DMU 

são comparadas àquelas com melhores desempenhos (DE CASTRO 

CORRÊA et al, 2019, p. 2).  

 

De acordo com Beuren (2010), a pesquisa se classifica como descritiva e 

exploratória, visto que realizará um levantamento e classificação dos dados encontrados 

nos Relatórios de Gestão dos IFs, no período de 2014 a 2018, buscando verificar a 

eficiência na aplicação dos recursos públicos. A pesquisa descritiva empenha-se em 

verificar os fatos, registrá-los, investigá-los, classificá-los e interpretá-los de modo que 

o pesquisador não interfira.  

Também se classifica como exploratória, visto que, será aplicada a técnica 

estatística de análise por envoltória de dados para calcular e identificar os índices de 

eficiência dos gastos públicos no preço supramencionado. 

Quanto aos procedimentos, de acordo com Gil (2010), o estudo pode ser 

caracterizado como documental – uma vez que serão analisados os relatórios de 
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prestação de contas ao TCU. Propõe-se ao exame de documentos que não receberam 

tratamento crítico ou podem ser reestudados de acordo com os critérios de determinada 

pesquisa. 

Cabe esclarecer que a pesquisa não utilizou os Relatórios de Gestão de 2019 por 

apresentarem dados inconsistentes, em alguns casos, passíveis de enviesarem os 

resultados. Em relação ao ano de 2020, o TCU, por meio do Acordão nº 317/2021, de 24 

Fev 21, dispensou, de forma excepcional, as Instituições Federais de Ensino de 

informarem, nos seus Relatórios de Gestão, os denominados “Indicadores do TCU”, 

previstos na Decisão 408/2002-TCU-Plenário e no Acórdão 2267/2005-TCU-Plenário; 

os quais certamente foram afetados pela pandemia da COVID-19, e por fim, no 

encerramento do presente estudo, os relatórios de 2021, embora também apresentem 

dados de desempenho afetados pela situação pandêmica, ainda não estavam disponíveis 

o para consulta no site do TCU.  

Os modelos DEA fundamentam-se em uma amostra de dados observados para 

diferentes unidades produtoras - DMUs (Decision Making Unit), e tem por objetivo 

desenvolver um conjunto de referências e por meio destas referências possa classificá-

las em eficientes ou ineficientes. 

Charnes et al. (1994 apud Pereira, 2020) destacaram que há várias as 

formulações dos modelos DEA, no entanto, dois modelos básicos são os mais usados. O 

modelo CCR, elaborado por Charnes, Cooper, e Rhodes (1978), também conhecido 

como CRS (Constant Returns to Scale), avalia a eficiência total, identifica as DMU’s 

eficientes e não eficientes e determina a que distância da fronteira linear de eficiência 

estão as unidades não eficientes. O modelo BCC foi elaborado por Banker, Charnes e 

Cooper (1984), também denominado VRS (Variable Returns to Scale), avalia a 

eficiência pura e permite que se projete cada DMU ineficiente sobre a superfície de 

fronteira (envoltória) determinada pelas DMU’s eficientes com tamanho compatível, 

além de não possuir um formato linear e sim um formato de convexidade da fronteira.  

Dadas as características de homogeneidade das estruturas e dos cursos ofertados 

pelos IFs, optou-se pela adoção do modelo CCR, o qual trabalha com retorno constante 

de escala, onde a variação dos inputs produz variação proporcional nos outputs. A 



2022 – Ano VIII – Volume VIII – Número XXIII                                              ISSN – 2358-7482 
 
 

153 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

escolha desse modelo se deu também pelas características dos indicadores de 

desempenho das DMUs analisadas. Cabe salientar que para utilizar o modelo BCC é 

necessário que haja uma grande diferença na magnitude dos inputs e outputs o que não é 

o caso desse estudo. A tabela 1 apresenta as variáveis da pesquisa. 

 

Tabela 1 – VARIÁVEIS DA PESQUISA 

 

Insumos (Inputs) Produtos/Serviços  (Outputs) 

GCM – Gastos Correntes por Matrícula 

=      [Gastos Correntes / Matrícula] 

 

 

 

 

RCM – Relação Concluintes por 

Matrícula = 

[Concluinte / Matrícula] * 100 

 

EAC – Eficiência Acadêmica de 

Concluintes = [Formados / Finalizados] 

* 100 

 

 

GCP – Gastos com Pessoal =                                   

[Gastos com Pessoal / Gastos Totais] * 

100 

GOC – Gastos com Outros Custeios =                   

[Gastos com Outros Custeios / Gastos 

Totais] * 100  

GCI – Gastos com Investimentos =                             

[Gastos com Investimentos / Gastos 

Totais] * 100 

Fonte: Relatório Anual de Análise dos Indicadores de Gestão das Instituições Federais de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica – SETEC/MEC (2018). 

 

 A seguir apresenta-se a ficha técnica de cada indicador (Input/Output) 

selecionado para a análise, segundo o Relatório Anual de Análise dos Indicadores de 

Gestão das Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – 

SETEC/MEC. 

 

INPUTS 

GASTOS CORRENTES POR 

MATRÍCULA (GCM) 

Este indicador mede o custo médio 

de cada matrícula da Instituição. 

GASTOS CORRENTES - Gasto total liquidado 

da Instituição, deduzindo investimentos, 

precatórios, inativos, pensionistas e ações 20RW 

e 8252  

MATRÍCULAS EQUIVALENTES - 

Corresponde às matrículas custeadas por 

recursos orçamentários ponderadas pelo Fator 

de Equiparação de Carga Horária, pelo Fator 

de Esforço de Curso e pelo Fator de Nível de 

Curso.  
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GASTOS COM PESSOAL 

(GCP) 

Este indicador comunica o 

percentual de gastos com pessoal 

em relação aos gastos totais da 

Instituição. 

GASTOS COM PESSOAL - Gastos com a 

folha de pagamento do pessoal da 

Instituição.  

GASTOS TOTAIS - Total de Gastos da 

Instituição (inclui todos os recursos 

orçamentários aplicados). 

GASTOS COM OUTROS 

CUSTEIOS (GOC) 

Este indicador comunica o 

percentual de gastos com outros 

custeios em relação aos gastos 

totais da Instituição, excluído 

benefícios e Pasep. 

GASTOS COM OUTROS CUSTEIOS - 

Total de gasto com outros custeios da 

Instituição, deduzindo benefícios e Pasep. 

GASTOS TOTAIS - Total de Gastos da 

Instituição (inclui todos os recursos 

orçamentários aplicados).  

GASTOS COM 

INVESTIMENTOS (GCI) 

Este indicador comunica o 

percentual de gastos com 

investimentos em relação aos 

gastos totais da Instituição. 

GASTOS COM INVESTIMENTOS - 

Gastos orçamentários exclusivos com 

investimentos da Instituição. 

GASTOS TOTAIS - Total de Gastos da 

Instituição (inclui todos os recursos 

orçamentários aplicados).  

Fonte: Relatório Anual de Análise dos Indicadores de Gestão das Instituições Federais de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica – SETEC/MEC (2018). 

 

OUTPUTS 

RELAÇÃO CONCLUINTES 

POR MATRÍCULAS (RCM) 

Este indicador mede a porcentagem 

de formados entre o total de 

matrículas. 

 

 

CONCLUINTES - Estudantes que 

concluíram o curso com êxito e estão aptos 

a colar grau. 

MATRÍCULAS - Corresponde ao aluno que 

esteve com sua matrícula ativa em, pelo menos, 

um dia no ano de referência, independentemente 

do tipo ou modalidade do curso. Um aluno pode 

ter mais de uma matrícula nesse período, caso 

tenha se matriculado em mais de um curso. 

EFICIÊNCIA ACADÊMICA DE 

CONCLUINTES (EAC) 

Este indicador comunica a 

proporção de concluintes frente ao 

total de matrículas finalizadas na 

instituição, seja por conclusão ou 

por evasão. 

 

FORMADOS - Estudantes que 

concluíram o curso com êxito e estão 

aptos a colar grau. 

FINALIZADOS - Estudantes que deixaram a 

instituição, com ou sem êxito. 

Fonte: Relatório Anual de Análise dos Indicadores de Gestão das Instituições Federais de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica – SETEC/MEC (2018). 
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Conforme Avellar et. al. (2005 apud Da Silva et al, 2016), DEA é um adequado 

método para avaliar a eficiência relativa das DMUs, e para aquelas que são consideradas 

ineficientes é capaz de estabelecer metas. Quando as DMUs são ao mesmo tempo 

colocadas na fronteira estabelecida, ou seja, quando todas elas se tornam eficientes, a 

distribuição justa é alcançada.  

 

5 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 A partir dos dados obtidos nos Relatórios de Gestão, disponíveis no site do TCU, 

bem como o contido na Plataforma Nilo Peçanha (ambiente virtual destino à coleta, 

tratamento e publicização de dados oficiais da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica), foi possível realizar a comparação do desempenho de cada 

Instituição.  Analisou-se a eficiência técnica dos 38 Institutos da Rede Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia, por meio da DEA, utilizando–se indicadores de gestão, 

quatro de insumo e dois de produto. Os resultados revelaram a eficiência dos gastos 

públicos destinados aos Institutos Federais. 

 Os gráficos que se seguem apresentam um panorama da eficiência técnica 

comparativa dos 38 Institutos da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, nos 

anos de 2014 a 2018.  
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Tabela 2 – ESCORES DE EFICIÊNCIA – RESULTADOS SINTETIZADOS 

 
DMU 2014 2015 2016 2017 2018

IFAL 100,0% 71,5% 52,8% 72,8% 76,6%

IFAM 100,0% 61,7% 95,1% 53,1% 73,1%

IFAP 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

IF Sul MG 100,0% 100,0% 94,0% 54,2% 100,0%

IFRJ 100,0% 80,1% 69,5% 81,5% 96,2%

IFRN 98,5% 77,7% 100,0% 100,0% 100,0%

IFPE 97,4% 100,0% 91,0% 59,5% 97,3%

IF Sudeste MG 93,4% 89,9% 83,7% 80,1% 68,7%

IFF 90,5% 73,6% 87,5% 66,8% 91,5%

IFNMG 88,0% 90,7% 88,0% 93,5% 68,4%

IFSC 87,0% 91,5% 100,0% 81,4% 86,1%

IFSul 85,5% 58,8% 73,1% 75,2% 96,1%

IFS 85,4% 64,7% 54,3% 89,2% 73,1%

IF Farroupilha 84,6% 45,9% 75,5% 79,2% 100,0%

IFMG 79,0% 71,6% 84,7% 99,8% 100,0%

IFPB 78,1% 57,9% 71,5% 59,9% 68,5%

IFPA 77,8% 73,3% 90,6% 36,7% 85,5%

IF Sertão-PE 76,8% 77,7% 86,8% 74,0% 88,3%

IFES 76,5% 79,4% 96,0% 100,0% 95,5%

IFC 76,4% 70,9% 60,6% 77,9% 82,4%

IFPI 73,9% 65,9% 100,0% 100,0% 100,0%

IF Baiano 73,0% 65,6% 84,4% 55,3% 78,2%

IFMT 71,6% 75,2% 64,8% 76,2% 82,0%

IFRS 71,1% 73,8% 80,1% 100,0% 100,0%

IFBA 71,1% 56,6% 59,6% 59,9% 74,2%

IFTM 70,9% 95,0% 67,5% 93,4% 83,1%

IFG 69,7% 87,0% 75,3% 86,5% 100,0%

IFSP 64,7% 90,5% 100,0% 100,0% 100,0%

IFPR 62,4% 56,0% 75,3% 88,7% 100,0%

IF Goiano 61,5% 81,0% 100,0% 77,6% 37,9%

IFCE 58,2% 65,2% 69,7% 80,2% 83,4%

IFRO 58,0% 63,2% 80,9% 100,0% 95,9%

IFMA 53,4% 76,0% 100,0% 89,8% 88,2%

IFB 49,4% 48,2% 55,5% 60,7% 74,1%

IFTO 48,8% 51,6% 85,3% 46,1% 59,4%

IFRR 37,8% 70,5% 72,3% 89,7% 100,0%

IFMS 30,0% 34,8% 55,7% 55,3% 57,4%

IFAC 17,3% 29,8% 80,6% 77,5% 70,5%
 

Fonte: Indicadores de Gestão dos IFs – SETEC/MEC (2018). 
 

 Para uma observação mais específica, em cada ano da série, evidenciou-se na 

Tabela 2 as instituições que estavam operando na fronteira eficiente (escore 100%) e 

outros 3 IFs que estavam mais afastados dessa fronteira.  

 Para a obtenção dos escores de eficiência da tabela 2, foram realizados ajustes na 

dimensão dos dados de entrada (inputs e outputs) para evitar distorções. Os gastos por 
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matrícula foram escalados em R$ 1.000,00 (os valores foram divididos por R$ 

1.000,00). Por exemplo: para um GCM = R$ 12.300,00 tem-se 12,3 por matrícula). Já 

para os gastos relativos, foram considerados os valores percentuais multiplicados por 

100 (80% foi incluído no modelo como 80). Essa técnica ajuda a minimizar a diferença 

de valores entre dados decimais (caso dos gastos relativos) e dados na escala de dezenas 

de milhares de reais (caso do GCM). 

 

 Gráfico 1 - EFICIÊNCIA TÉCNICA – INSTITUTOS FEDERAIS - 2014 

 

 

Fonte: Indicadores de Gestão dos IFs – SETEC/MEC (2018). 

 

 

 Observando os dados apresentados no gráfico 1, pode-se verificar que a maior 

eficiência relativa foi alcançada pelos IFAL, IFAM, IFSul-MG e IFRJ, os quais, no ano 

de 2014, posicionaram-se na fronteira eficiente. Por outro lado, as Instituições que 

apresentavam oportunidades de melhoria foram o IFRR, o IFMS e o IFAC, com 

eficiência técnica relativa de 37,8%, 30% e 17,3%, respectivamente. Além disso, 

segundo a análise, os benchmarks para os IFs de menor eficiência foram o IFAP e o 

IFSul-MG. 
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Gráfico 2 - EFICIÊNCIA TÉCNICA – INSTITUTOS FEDERAIS – 2015 

 

 
Fonte: Indicadores de Gestão dos IFs – SETEC/MEC (2018). 

 

  

O gráfico 2 apresenta a eficiência relativa para o ano de 2015, no qual pode-se 

observar resultados superiores alcançados pelos IFAP, IFPE e IFSC, que se 

posicionaram na fronteira eficiente. Entretanto, mais afastados da fronteira eficiente 

estavam o IF Farroupilha, o IFMS e o IFAC, os quais apresentaram eficiência técnica 

relativa de 45,9%, 34,8% e 29,8%, respectivamente. De acordo com o analisado, os 

benchmarks para os IFs de menor eficiência foram também o IFAP e o IFSul-MG. 
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Gráfico 3 - EFICIÊNCIA TÉCNICA – INSTITUTOS FEDERAIS - 2016 
 

Fonte: Indicadores de Gestão dos IFs – SETEC/MEC (2018). 

 

 No gráfico 3 pode-se observar a eficiência relativa no ano de 2016, cujos 

resultados superiores foram alcançados pelos IFAP, IF Goiano, IFMA, IFPI, IFRN, 

IFSC e IFSP, os quais se posicionaram na fronteira eficiente. Por outro, o IFB, o IFS e o 

IFAL foram os mais afastados da fronteira eficiente, apresentando eficiência técnica 

relativa de 55,5%, 54,3% e 52,8% respectivamente. Nesse ano, segundo o que pode 

analisar, os benchmarks para os IFs de menor eficiência foram o IF Goiano e o IFRN. 

 

Gráfico 4 - EFICIÊNCIA TÉCNICA – INSTITUTOS FEDERAIS - 2017 
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Fonte: Indicadores de Gestão dos IFs – SETEC/MEC (2018). 

  

 No ano de 2017, conforme o gráfico 4, resultados superiores foram alcançados 

pelos IFAP, IFES, IFPI, IFRN, IFRO, IFRS e IFSP, os quais se posicionaram na 

fronteira eficiente. Entretanto, oportunidades de melhoria foram observadas nos IFAM  

IFTO e  IFPA, que se mantiveram mais afastados da fronteira eficiente, apresentando 

eficiência técnica relativa de 53,1, 46,1% e 36,7% respectivamente. Os benchmarks para 

os IFs de menor eficiência foram também o IFAP, o IFPI, e o IFRO. 

 

Gráfico 5 - EFICIÊNCIA TÉCNICA – INSTITUTOS FEDERAIS - 2018 

 
 

Fonte: Indicadores de Gestão dos IFs – SETEC/MEC (2018). 

  

 Por fim, o gráfico 5 apresenta a eficiência relativa para o ano de 2018, no qual 

pode-se observar resultados superiores alcançados pelos IFAP, IFG, IFMG, IFSul-MG, 

IFPI, IFPR, IFRN, IFRR, IFRS, IF Farroupilha e IFSP, que se posicionaram na fronteira 

eficiente. Entretanto, mais afastados da fronteira eficiente estavam o IFTO, o IFMS e o 

IF Goiano, os quais apresentaram eficiência técnica relativa de 59,4%, 57,4% e 37,9%, 

respectivamente. Da análise, notou-se que os benchmarks para os IFs de menor 

eficiência foram o IFAP, o IFSul-MG e o IFRN. 
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 O benchmark é uma indicação da maior proximidade entre uma DMU não 

eficiente com uma DMU eficiente. Serve como diretriz para que a DMU não eficiente 

alcance a eficiência técnica. Por exemplo: no ano de 2014, o IFPR obteve uma 

eficiência de 62,4% e seus benchmarks nesse ano foram o IFAP e o IFSul-MG. Nesse 

caso, o IFPR deveria observar os inputs e os outputs dos seus benchmarks e tentar seus 

adequar seus inputs e outputs aos inputs e outputs do IFAP e IFSul-MG. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A presente pesquisa tinha por objetivo apresentar uma análise comparativa da 

eficiência dos gastos públicos dos IFs, no período de 2014 a 2018. Neste contexto, o 

estudo limitou-se a observar os resultados alcançados, com base nos indicadores de 

desempenho estabelecidos pelo TCU, por meio do Acordão nº 2.267/2005, mais 

especificamente a Relação de Concluintes por Matrícula (RCM) e a Eficiência 

Acadêmica de Concluintes (EAC), em relação aos gastos realizados em cada ano, tais 

como: Gastos Correntes por Matrícula (GCM), Gastos com Pessoal (GCP), Gastos com 

Outros Custeios (GOC) e Gastos com Investimentos (GCI). 

 Os resultados obtidos pela análise dos dados demostraram, em regra, que a 

eficiência institucional foi melhorando ao longo da série, com 11 IFs alcançando a 

fronteira eficiente, no ano de 2018, contra apenas 5 IFs em 2014. 

 No que tange aos benchmarks, destacam-se o IFAP e o IFSul-MG que se 

estabeleceram na fronteira eficiente ao longo na maioria dos anos analisados, sendo 

referência para os IFs de menor eficiência. 

 Interessante notar a evolução do IFPR e de outros IFs, os quais alcançaram a 

eficiência técnica, em 2018. Todavia, esses resultados devem ser analisados com 

parcimônia. Não há como garantir se foi o IFPR que melhorou ou se foram os outros IFs 

que pioraram, pois a fronteira eficiente é um conceito relativo e dependente dos DMUs. 

Contudo, o aumento de IFs operando na fronteira eficiente ao longo do tempo parece 

corroborar a primeira hipótese. 

 O estudo se restringiu à comparação dos gastos efetivos, constantes dos 

Relatórios de Gestão de cada IF, bem como no Relatório Anual de Análise dos 
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Indicadores de Gestão das Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica – SETEC/MEC (2019), o qual tem como base os dados a Plataforma Nilo 

Peçanha, não levando em conta os aspectos qualitativos dos resultados, na medida em 

que os indicadores utilizados apresentam apenas comparações numéricas. 

 Assim, sugere-se que uma análise qualitativa da série temporal se faz necessária, 

a fim de complementar as conclusões acerca da eficácia dos gastos públicos realizados 

pelos diversos IFs, com foco na qualidade da formação e empregabilidade dos egressos. 

Tal medida possibilitará verificar o efetivo cumprimento das políticas públicas voltadas 

para a educação profissional e tecnológica.  

 Por fim, pode-se inferir que um verdadeiro processo de accountability voluntário 

e transparente seria a melhor forma de prestar contas à sociedade, acerca da eficiência 

dos gastos públicos em educação, aplicados pelos IFs. Isso é perfeitamente possível, 

desde que provocado e orientado pelos órgãos de controle interno e externo.  
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TRADUÇÃO 

 

 

 
 
Fonte: A imagem é de autoria da estudante Andrieli Madalena Lauxen, do Curso Técnico em 

Administração Integrado ao Ensino Médio do IFPR/Campus Avançado Coronel Vivida. A presente 

fotografia participou da seleção da imagem da capa da presente edição, a qual foi regido pelo processo 

registrado no SEI/IFPR nº 23411.011581/2020-21. 
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A CONEXÃO DA DOUTRINA DA LIBERDADE COM                                         

A PRESCIÊNCIA DIVINA 

 

Apresentação e Tradução: Silvério Becker43 

 

 

O texto a seguir é uma tradução do sexto e do sétimo capítulos da obra Doctrine 

of the Will (Doutrina da Vontade) (1845), de Asa Mahan. Nessa obra, Mahan defende 

que os seres humanos possuem uma faculdade dotada de liberdade, a saber, a Vontade. 

Nela, ele procura esclarecer o conceito de liberdade, bem como a extensão e os limites 

da liberdade da Vontade. Nessa direção, ele apresenta diversos argumentos em defesa da 

liberdade da Vontade, procura refutar argumentos no sentido oposto.  

No texto a seguir, Asa Mahan procura mostrar que a ideia de liberdade, quando 

referida à vontade humana, não é contraditória à ideia da presciência divina. Para tanto, 

ele apresenta argumentos em favor da compatibilidade entre as referidas ideias. Nesse 

contexto, ele também aponta o que considera ser alguns erros comuns no modo de 

conceber a presciência divina e busca mostrar a inconsistência de argumentos que 

defendem haver contradição entre essa ideia e a ideia de liberdade da vontade humana. 

Embora trate-se de um texto publicado pela primeira vez em 1845, ele situa-se em um 

debate que permanece atual – o debate sobre liberdade e necessidade na conduta 

humana – e que permeia, principalmente, a filosofia moral, a filosofia da religião e a 

teologia  

Nascido nos Estados Unidos da América, Asa Mahan (1799-1889) foi o autor de 

obras importantíssimas no campo da filosofia, como por exemplo: A System of 

Intellectual Philosophy (1854), The Science of Logic; or An Analysis of the Law of 

Thought (1857), e A Critical History of Philosophy (1883), a última considerada por 

diversos filósofos como a mais importante obra de filosofia já escrita.  

 

                                                 
43 Doutor em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: silveriobecker@yahoo.com 



2022 – Ano VIII – Volume VIII – Número XXIII                                              ISSN – 2358-7482 
 
 

167 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 

 

A CONEXÃO DA DOUTRINA DA LIBERDADE COM A PRESCIÊNCIA 

DIVINA 

(Connection of the Doctrine of Liberty with the Divine Prescience)44 

 

Asa Mahan 

 

O argumento no qual os Necessitaristas confiam acima de tudo, contra a 

doutrina da Liberdade, e como suporte da doutrina da Necessidade, está baseado na 

presciência Divina da conduta humana. O argumento se desenvolve desse modo:  todos 

os atos da Vontade, por mais remotos no futuro distante, são conhecidos previamente 

por Deus. Este fato necessita a conclusão, que tais atos são em si mesmos certo e, 

consequentemente, não são livres, mas necessários.  Portanto, Deus não pode conhecer 

previamente os atos da Vontade, ou eles são necessários. A réplica a este argumento já 

foi antecipada na Introdução45. A presciência Divina não é a verdade a qual se deve 

apelar, para determinar a filosofia da Vontade pressuposta na Bíblia.  Isto eu argumento, 

pela razão óbvia, que do modo, natureza, e grau, da presciência Divina da conduta 

humana, nós somos profundamente ignorantes. Precisaríamos conhecê-la com perfeita 

clareza, antes de podermos afirmar, com alguma certeza, se essa presciência é ou não 

consistente com a doutrina da Liberdade. A presciência Divina é uma verdade de 

inspiração e, portanto, um fato. A doutrina da Liberdade também é, como temos visto, 

uma verdade de inspiração e, portanto, um fato46. Ela é também um fato, conforme 

afirmada pela consciência universal dos homens. Como logramos nós saber que esses 

                                                 
44 Connection of the Doctrine of Liberty with the Divine Prescience. é o sexto capítulo da obra Doctrine 

of the Will, publicada originalmente em 1845. Cf. MAHAN, Asa. Doctrine of the Will. J. M. Fitch: 

Oberlin, 1845, p 110-123. Disponível, em 30/12/2021, em:  Doctrine of the Will - Asa Mahan - Google 

Livros.  O presente texto contém também o sétimo capítulo da referida obra (Bearing of the Doctrine of 

Liberty Upon the Purposes and Agency of God, in Respect to Human Conduct (Relevância da Doutrina da 

Liberdade Sobre o Propósito e Agência de Deus, em Relação à Conduta Humana), que também versa 

sobre o mesmo assunto. O texto é de domínio público. 

45 Na Introdução à obra Doctrine of the Will, Mahan desenvolve seus argumentos sobre esse ponto de 

modo um pouco mais detalhado. Cf. MAHAN, Asa. Doctrine of the Will. J. M. Fitch: Oberlin, 1847, p 19-

21. Disponível em 24/05/2021, em: Doctrine of the Will - Asa Mahan - Google Livros (Nota do Tradutor). 

46 Mahan defende essa ideia no terceiro capítulo da obra Doctrine of the Will (Nota do Tradutor) 

https://books.google.com.br/books?id=HyxDAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=HyxDAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=HyxDAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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dois fatos não são perfeitamente consistentes um com o outro? Como logramos saber 

que, se entendêssemos o modo, para não falar da natureza e grau da presciência Divina, 

não poderíamos perceber com a maior clareza que essa verdade consiste tão 

perfeitamente com a doutrina da Liberdade, como com a da Necessidade. 

 Se Deus antevê os eventos, ele os conhece de antemão como eles são e não 

como eles não são. Se eles são livres e não necessários, ele os antevê como livres e não 

como necessários. Havendo verificado pela consciência que os atos da Vontade são livre 

e havendo, a partir da razão e da revelação, determinado, que Deus conhece 

previamente tais atos, a grande verdade que se revela à nossa mente, é que Deus prevê, 

e pode prever a conduta humana, ainda que o homem seja livre em sua conduta; e, desse 

modo, a natureza, e o grau da primeira são o mais perfeitamente consistente com a 

última. 

Eu sei com perfeita distinção que eu agora estou realizando certos atos da 

Vontade. Com igual distinção eu sei que esses atos não são necessários, mas livres. Meu 

conhecimento atual é perfeitamente consistente com a liberdade presente. Assim, 

também sei que o conhecimento antecipado de Deus, dos atos futuros, é igualmente 

consistente com a mais perfeita liberdade desses atos. Talvez não possa ser encontrada 

uma melhor apresentação de todo esse tópico, do que o seguinte extrato da “Introdução 

à Ética”, de Jouffroy47. O extrato, embora um pouco longo, compensará uma leitura 

atenta.  

O PERIGO DE RACIOCINAR SOBRE A PRESCIÊNCIA DIVINA A PARTIR DA MANEIRA COMO 

NÓS PREVEMOS EVENTOS. 

“Começo, então, como uma observação bem simples: se concebermos que a 

presciência nos Seres Divinos opera como em nós, corremos o risco de formar a mais 

incorreta noção dela e, consequentemente, de ver uma contradição entre ela e a 

liberdade, que desaparecerá por completo, se tivermos dela uma noção verdadeira. 

Vamos considerar o fato de que nós não temos a mesma faculdade para prever o futuro 

que temos para rever o passado; e mesmo nos casos em que nós o antecipamos, fazemos 

                                                 
47Mahan se refere ao filósofo francês Théodore Jouffroy (1796-18420) (Nota do Tradutor).  
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isso por indução do passado. Essa indução pode corresponder a uma certeza, ou a uma 

mera probabilidade. Ela corresponderá a uma certeza quando estivermos perfeitamente 

familiarizados com as causas necessárias e suas leis de operação. Tendo os efeitos de 

tais causas em dadas circunstâncias sido determinados por experiência, podemos 

predizer o retorno de efeitos similares, sob circunstâncias similares, com inteira certeza, 

ao menos enquanto as presentes leis da natureza permanecem em vigor. É desse modo 

que antevemos, na maioria dos casos, as ocorrências físicas, cuja lei de operação nos é 

conhecida; e tal previsão se estenderia muito mais longe, se não fosse por circunstâncias 

inesperadas que vêm para modificar os resultados. Contudo, essa indução nunca pode ir 

além da probabilidade, quando nós consideramos os atos de causas livres; e pela própria 

razão de que eles são livres, e que os efeitos que surgem de tais causas não são de 

ocorrência necessária e não seguem invariavelmente as mesmas circunstâncias 

antecedentes. Quando a questão é, então, em relação aos atos de alguma causa livre, nós 

nunca somos capazes de prevê-los com certeza, e a indução é limitada a conjecturas de 

probabilidade. Essa é a operação, e esses são os limites da previsão humana. Nossa 

mente prevê o futuro por indução a partir do passado; sua previsão nunca pode alcançar 

certeza, exceto em casos de causas e efeitos conectados por dependência necessária; 

quando os efeitos de causas livres devem ser antecipados, como todos esses efeitos são 

contingentes, nossa previsão precisa ser meramente conjectura”. 

 

Erro em relação `a  presciência divina 

“Agora, se tentarmos atribuir à Deidade o mesmo modo de previsão de que os 

seres humanos são capazes, seguir-se-á, como uma consequência estrita, que, como 

Deus precisa conhecer exatamente e completamente as leis às quais estão sujeitas todas 

as causas necessárias na natureza – leis que mudam somente de acordo com sua 

vontade, - ele pode prever com certeza absoluta todos os eventos que terão lugar no 

futuro. A previsão certa dos efeitos, portanto, que para nós é possível apenas em casos 

particulare e que, mesmo então, é sempre sujeita à limitação de que as atuais leis da 

natureza não sejam modificadas, - essa presciência, que, mesmo quando mais 
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convincente, é limitada e contingente, precisa ser certeza completa e absoluta em Deus, 

supondo que seu conhecimento prévio é do mesmo tipo que o nosso. 

Mas é evidente que, de acordo com essa hipótese, a Deidade não pode prever 

com certeza as volições de causas livres mais do que nós podemos; como sua 

presciência é fundada, como a nossa é, sobre o conhecimento das leis que governam as 

causas, e como a lei de causas livres é precisamente essa, que suas volições não são 

necessárias, Deus não pode calcular, de algum modo mais que os seres humanos podem, 

a influência dos motivos, que, em qualquer caso dado, podem agir sobre tais causas. 

Nem mesmo sua inteligência pode levá-lo além de conjecturas, mais prováveis, 

certamente, que as nossas, mas nunca equivalentes a certeza. De acordo com essa 

hipótese, nós precisamos, portanto, ou dizer que Deus pode prever, com certeza, as 

futuras volições dos homens, e que o homem, portanto, não é um ser livre, ou que o 

homem é livre, e que Deus, portanto, não pode, mais do que nós podemos, prever suas 

volições com certeza; e assim, presciência Divina e vontade livre humana estão em 

contradição direta.  

  Mas, por que precisa existir essa contradição? Meramente porque nós supomos 

que Deus prevê o futuro no mesmo modo que nós o prevemos; que o seu conhecimento 

prévio opera como o nosso próprio. Agora, é essa, eu pergunto, a ideia que nós devemos 

formar da presciência Divina, exatamente a ideia que os partidários desse sistema, ao 

qual eu me oponho, formam? Nós temos alguma razão para desse modo impor sobre a 

Deidade a limitação de nossa própria impotência? Eu penso que não. Desprovidos, 

como somos, de qualquer faculdade de prever o futuro, pode ser difícil para nós 

concebermos uma tal faculdade em Deus. Mas não podemos formar por analogia uma 

tal ideia? Nós temos duas faculdades de percepção – do passado pela memória, e do 

presente por observação; não podemos imaginar existir em Deus uma terceira – a 

faculdade de perceber o futuro, como nós percebemos o passado? Qual seria a 

consequência? Esta: que Deus, ao invés de conjecturar, por indução, os atos dos seres 

humanos a partir das leis das causas operando sobre eles, vê-los-ia simplesmente como 

resultados das determinações livres da vontade. Tal percepção dos atos futuros, não 

implica mais a necessidade de tais ações, que a percepção de atos similares no passado. 
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Ver tais efeitos surgirem de certas causas não é forçar as causas a produzi-los; nem é 

compelir esses efeitos a se seguirem. Não importa se tal percepção se refere ao passado, 

presente, ou futuro; ela é meramente uma percepção; e, portanto, longe de produzir o 

efeito percebido, ela igualmente pressupõe seu efeito já produzido.  

Eu não pretendo que essa visão do que deve ser seja concebida facilmente pela 

nossa mente. É difícil formar uma imagem do que nós nunca experimentamos; mas eu 

afirmo que o poder de ver o que não existe mais é tão extraordinário quanto aquele de 

ver aquilo que ainda não existe, e que a razão de nós concebermos facilmente o primeiro 

é somente o fato de que somos dotados de tal poder: para minha razão, o mistério é o 

mesmo.  

Mas qualquer que possa ser ou possa não ser na realidade o modo do 

conhecimento prévio Divino, ou por mais exata que possa ser a imagem que nós 

tentamos formar dele, sempre, eu digo, - e esse é o único ponto que desejo provar, - 

sempre permanece um ponto de incerteza, que não pode ser removido, quer o 

conhecimento prévio Divino seja de um tipo como o nosso, ou não; e como, em um 

caso, não haveria a mesma contradição que existe no outro, entre nossa crença no 

conhecimento prévio Divino e a liberdade humana, eu penso que está provado ser 

verdade que ninguém tem o direito de afirmar a existência de tal contradição, e a 

necessidade de a razão humana escolher entre elas”.48  

 

A singular inconsistências dos necessitaristas  

Não há uma classe de homens que discorra com mais frequência, e aparente 

reverência, sobre a verdade que “as coisas secretas pertencem a Deus;” e aquelas, e 

somente aquelas “que são reveladas pertencem a nós”; que “ninguém, além de Deus, 

procurando as pode encontrar;” que “assim como os céus são altos acima da terra, assim 

são os seus caminhos acima dos nossos caminhos, e seus pensamentos acima dos nossos 

                                                 
48 Essa longa citação é de: JOUFFROY, T.  Introduction to Ethics: Including a Critical Survey of Moral 

Systems. James Munroe and Company: Boston, 1845; p 118-122. Texto da versão inglesa disponível, em 

31/12/2021, em: https://books.google.com.br/books?id=4ctq4pFJxaEC&printsec=frontcover&hl=pt-

BR#v=onepage&q&f=false. (Nota do Tradutor) 

 

https://books.google.com.br/books?id=4ctq4pFJxaEC&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=4ctq4pFJxaEC&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false
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pensamentos;”49 e que é o auge da presunção em nós, pretender entender o modo de 

conhecer e agir de Deus. Ninguém está mais pronto para falar dos mistérios da religião 

do que eles. Ainda assim, por mais estranho que possa parecer, é, no entanto, verdade, 

que todo o seu argumento, inferido da presciência  Divina, contra a doutrina da 

Liberdade, e em favor da doutrina da Necessidade, é baseado inteiramente sobre a 

assunção de que eles tem descoberto e entendido completamente o modo da presciência 

Divina sobre a conduta humana;  que eles, portanto, tem mensurado e determinado “os 

modos e pensamentos” de Deus, que eles sabem que ele não pode prever senão os 

eventos necessários; que dentre muitos eventos, todos em si mesmos igualmente 

possíveis, e nenhum deles necessário em distinção dos outros, ele não pode prever qual, 

de fato, surgirá.  Nós podemos apropriadamente perguntar ao Necessitarista de onde ele 

obtém esse conhecimento, tão vasto e profundo; onde ele tem “encontrado o Todo 

Poderoso com perfeição?”50 Para mim, a pretensão de tal conhecimento parece mais 

como presunção do que com aquela profunda autodesconfiança e humildade que 

convém ao Finito na presença do Infinito. Esse conhecimento não foi obtido por meio 

da revelação. Deus nunca nos disse que ele pode prever somente eventos necessários. Se 

ele pode ou não pode prever eventos livres assim como os necessários, certamente é 

uma das “coisas secretas”51 que Deus não tem revelado. Se admitirmos que nós somos 

ignorantes do modo do pré-conhecimento de Deus dos eventos futuros (e quem ousará 

negar tal ignorância em seu próprio caso?), o argumento inteiro dos Necessitaristas, 

baseado sobre este conhecimento prévio, em favor de sua doutrina, cai ao chão de uma 

vez.  

 

A objeção necessitarista ao argumento acima 

A tudo o que foi dito acima, o Necessitarista apresenta uma objeção que ele 

considera irrefutável. É esta: se existem ações que são livres no sentido sustentado no 

presente tratado, então elas são incertas em si mesmas. Entretanto, se elas são 

                                                 
49 Aqui, as alusões são a Is. 55,8-9. (Nota do Tradutor). 

50 Alusão a Jó 11,7. (Nota do Tradutor). 

51 Alusão a Dt. 29,29. (Nota do Tradutor). 
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conhecidas por Deus, elas são tanto certas e incertas, ao mesmo tempo. É verdade, eu 

respondo, mas não no mesmo sentido. Na medida que concerne aos poderes do agente, a 

ação pode ser incerta, enquanto ao mesmo tempo Deus pode saber certamente como ele 

exercerá esse poder. Em relação meramente aos poderes do agente, o evento é incerto. 

Em relação à mente de Deus, que sabe instintivamente como ele exercerá esse poder, o 

evento é certo.  

 

Relevância da doutrina da Liberdade sobre o propósito e agência de Deus, em 

relação à conduta humana  

Toda a verdade está em harmonia consigo mesma. Toda verdade particular está, 

e precisa estar, em harmonia com qualquer outra verdade. Se a doutrina da Necessidade 

for assumida como verdade, nós precisamos adotar uma determinada visão da relação 

dos propósitos e da agência de Deus em relação à conduta dos agentes morais. Se, por 

outro lado, assumirmos como verdade a doutrina da Liberdade, outra visão, 

completamente diferente, precisa ser adotada. Nas observações que tenho que fazer 

sobre esse assunto, eu devo assumir a doutrina da Liberdade juntamente com a da 

perfeita Onisciência, Sabedoria, e Benevolência, Divinas. A questão que agora surge, à 

luz de todas essas grandes verdades, é: que relação os propósitos e a agência Divina 

mantêm com a ação humana? Em que sentido Deus designa, preordena e faz ocorrer, a 

conduta voluntária de agentes morais? À luz das verdades diante de nós, apenas uma 

resposta pode ser dada a essa pergunta. Deus designa a ação humana unicamente nesse 

sentido: Ele determina a si mesmo a agir de uma determinada maneira, porque é mais 

sábio e melhor que ele aja dessa maneira, e somente dessa maneira. Ele determina isso, 

sabendo como seres inteligentes agirão sob a influência exercida sobre eles pela conduta 

Divina. Ele designa e provoca, ou causa a ação humana unicamente nesse sentido, que 

em vista da eternidade, Ele, no exercício da sabedoria e bondade infinitas, preordena, e 

no tempo determinado, dá existência aos motivos e influências sob as quais os agentes 

morais agem, e à luz dos quais eles, voluntariamente, determinam seu próprio caráter e 

conduta.   
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Conclusão do que foi dito acima 

 

Os propósitos de Deus são consistentes com a liberdade das criaturas  

   1. Nós percebemos a perfeita consistência dos propósitos e agência de Deus com a 

liberdade humana. Se os motivos e influências em vista dos quais os homens agem, não 

destroem sua agência livre, - um fato que precisa ser verdade devido à natureza da 

Vontade, - então os propósitos de Deus ao dar existência, e sua agência ao dar 

existência, a esses motivos e influências, não podem em nenhum sentido destruir, ou 

interferir com aquela agência. Isso é uma verdade auto evidente. 

 

Sentidos em que Deus propositou o bem e o mal moral 

   2. Nós percebemos também o sentido nos quais Deus propositou a existência do bem, 

e do mal moral, no universo. Ele propositou a existência de motivos, em vista dos quais 

ele sabia que uma parte de seus súditos tornar-se-iam santos, e outra parte tornar-se-iam 

pecadores. Mas, quando contemplamos toda a santidade e consequente felicidade que 

existem, nós então percebemos a razão pela qual Deus dá existência a esses motivos. O 

consequente pecado, no sentido acima explicado, não constitui parte da razão para sua 

existência, mas sempre foi, na Mente Divina, uma razão contra sua existência; razão 

que, no entanto, foi vencida por razões infinitamente mais importantes do outro lado. O 

bem que resulta da criação e providência é o grande e exclusivo objetivo da criação e 

providência. O mal, Deus sempre lastimou, e o teria prevenido, se isso fosse possível, 

isto é, se isso fosse compatível com a existência do melhor sistema possível.  

 

A morte do incorrigível é preordenada, mas não querida 

   3. Nós também percebemos a perfeita consistência daquelas escrituras que 

representam Deus como, de modo geral, propositando a morte dos transgressores 

incorrigíveis, e ainda assim como não a querendo, mas querendo o oposto. O propósito 

de destruir está baseado sobre a incorrigibilidade prevista do transgressor, - um 

propósito demandado pela perfeita sabedoria e benevolência, em vista dessa 

incorrigibilidade prevista. A incorrigibilidade em si mesma, contudo, e a consequente 
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perdição, são males, cuja existência Deus nunca quis; mas são o oposto do que ele 

queria, são males que um ser de perfeita sabedoria e bondade nunca poderia, e nunca 

pode querer. É com perfeita consistência, portanto, que a escritura representa Deus, em 

vista da incorrigibilidade prevista, como propositando a morte do transgressor, e ao 

mesmo tempo, em vista do fato que tal incorrigibilidade é o oposto do que Ele quer que 

a criatura manifeste, como é afirmado, “não quer que alguém pereça, mas que todos 

cheguem ao conhecimento da verdade”.52  

 

Deus não é responsável pela morte do incorrigível 

   4. Nós vemos, também, como é que, embora Deus faça isso, e proposite fazer isso 

eternamente, em vista de que ele eternamente sabia que certas de suas criaturas 

destruiriam a si mesmas para sempre, ninguém além delas mesmas são culpadas por tal 

destruição. As razões são essas:  

   (1.) Deus nunca fez alguma coisa em vista da qual os homens devessem agir assim, 

nem que não os colocasse sob infinitas obrigações, de agir diferentemente, e que não 

fossem as mais bem adaptadas para assegurar esse fim.  

   (2.) Sua destruição não constituía nenhuma parte do objetivo de Deus na criação e 

providência, sendo o oposto disso a verdade. 

   (3.) O grande objetivo de Deus na criação e providência era, e é, produzir a maior 

quantidade possível de santidade - e consequente felicidade - e prevenir, de todo modo 

possível, consistente com esse fim, a existência do pecado - e consequentemente da 

miséria. Ora, se criaturas perecem sob tal influência, elas perecem por sua própria culpa.  

 

Pecado e miséria 

   5. Eu tenho uma única observação a fazer sobre aqueles fenômenos da Vontade, nos 

quais o mal é escolhido ao invés do bem, ou o pecado em vez da santidade.  Que todos 

os seres inteligentes possuem o poder de fazer uma escolha assim é um fato afirmado 

pela consciência universal. Mas que algum ser, sub quaisquer circunstâncias, podendo 

                                                 
52 Alusão a 2Pe. 2,9 (Nota do Tradutor). 
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fazer tal escolha, recusa incessantemente retornar às veredas da virtude, não obstante 

sua experiência com as consequências do pecado, é um abuso da liberdade humana que 

tem de permanecer sempre um mistério. Quando um ser assinala a verdadeira razão pela 

qual aquilo que é direito deve ser escolhido, sempre ficamos satisfeitos com tal razão. 

Mas nunca ficamos satisfeitos com a razão para a conduta oposta.  

 

Conclusão do que foi dito acima 

Uma conclusão se impõe a nós a partir da visão do governo Divino que consiste 

com a doutrina da Liberdade. O aspecto daquele governo que resulta dessa visão do 

assunto recomenda a si mesmo para a razão e para a consciência do universo inteligente. 

Constatamos, e precisamos constatar, mistérios nele; mas absurdidades e contradições, 

nunca. Sob um governo assim, nenhum ser é condenado pelo que ele não pode evitar, 

nem recompensado pelo que ele não poderia deixar de fazer. Enquanto “o trono sobre o 

qual Deus se assenta não é precário, e ele nunca deixa de ser,”53 o destino das criaturas 

depende de seu próprio mérito, de sua própria escolha do bem ou do mal. A elucidação 

dos princípios de um governo assim, “recomenda a si mesma à consciência de todo 

homem aos olhos de Deus.”54 
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